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ZDARMA * Asociace NNO JČK byla založená v roce 2010 * II. ročník * Ze života ANNO JČK a anno ČR * pozvánky * přihláška

Jedeme na plné obrátky, nespíme...

Jaro nejaro... my si nemůžeme dovolit žádné jarní poklidné mámení nebo předletní siestu. My musíme jet na
plné obrátky. Nastává období, kdy se dokončuje výroční
zpráva, připravuje se členská schůze - valná hromada,
účastníme se různých jednání regionálních i celorepublikových komisí a orgánů. Kromě toho na polovinu června
je připravený lákavý seminář, nabízí se nám přeshraniční
spolupráce s Horním Rakouskem, musí se už nyní zabezpečit vše potřebné pro Mediavíkend, který bude v polovině září. Na podzim připravujeme další vzdělávací seminář
pro neziskový sektor. Je toho mnoho, co chceme stihnout,
ale doba je už taková. Letos poprvé se nám podařilo získat dotaci na zabezpečení provozu kanceláře ANNNO
JČK, vzdělávání pracovníků neziskového sektoru v Jihočeském kraji a prezentaci neziskového sektoru Jihočeského kraje na veřejnosti. Už
by se neměla opakovat trapná situace z předešlých let, když jsme teoreticky měli
peníze v rozpočtu kraje, ale ty dostal zcela někdo jiný, kdo ani není v naší asociaci.
Dnes žádost doporučila Rada kraje Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení,
následně 19. května žádost projednalo a schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje.
Jiří Riki Řeháček, předseda ANNO JČK

kreslený humor

členská schůze
Na pondělí 27. června
je nachystána členská
schůze - valná hromada Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, která bude v Českých
Budějovicích.
Budeme se zabývat naší Výroční
zprávou za rok 2015 a aktuálními problémy souvisejícími s dalším rozvojem
neziskového sektoru v Jihočeském
kraji. Více informací naleznete včas
na webových stránkách naší asociace
www.annojck.cz a upřesňujících pozvánkách pro naše členy.

krátce

* Valná hromada Asociace NNO České
republiky proběhne 26. června ve Viničném domku v Praze 4 - Modřany.
* V těchto dnech se dokončuje Výroční zpráva 2015, která bude
předložená na členské schůzi a následně
vyvěšená na webových stránkách.
* Sledujte pozorně také naše webové
stránky a facebook.
* Ve dnech 16. až 18. září se připravuje
třídenní Médiavíkend v Letním
táboře Palcát, který je určen pro děti
a mládež od 13 do 18 let. Počet účastníků
pouze 15. Zájemci se hlaste e-mailem na
info@icmtabor.cz.

Občasník vydává Asociace NNO JČK
Farského 887, 390 02 Tábor
odpovídá: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.
+420 728 511 557; rehacek@outlook.cz
www.annojck.cz; www.facebook.com/annojck
BÚ ANNO JČK: 0270126754/0300

zajímavosti...

Krajánci se setkali

aktuálně
Neziskovky a zákony

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve čtvrPRAHA - Pracovní setkání za účasti zástupce ANNO tek 16. června v době od 10 do 14 hoJČK se uskutečnilo ve čtvrtek dne 12. května.
din proběhne v sále Zastupitelstva JihoVe
svém setkání krajských Asociací NNO, další českého kraje za podpory Jihočeského
jednání
se jednání se zástupci MMR, jehož obsa- kraje, Asociace nestátních neziskových
zabývalo ini- hem bude projednání nabídky aktivit organizací Jihomoravského kraje a Miciativou zá- a činností krajských asociací NNO ve nisterstva pro místní rozvoj České restupců NNO prospěch podpory regionálního rozvo- publiky seminář Dopady nového
v Regionál- je včetně jejich financování v dalším občanského zákoníku na
ních stálých období. Následně si účastníci setkání nestátní neziskové orgakonferencí ve vyměnili zkušenosti činnosti a aktivit nizace v teorii a praxi.
věci Výzvy OPZ k sociálnímu podni- zástupců NNO v Řídících výborech In- Přednášet bude Mgr. Marcela Tomaškání a zařazení NNO jako oprávněných tegrovaná teritoriální investice (ITI) a čáková. Pozvánky s vratkami už byly
Integrovaný plán rozvoje území (IPRU). v polovině května rozeslány.
žadatelů v těchto výzvách.
Informace podá kancelář Asociace
V dalším obsahu jednání byli účast- Dalším bodem jednání byla výměna
níci setkání informování o jednání zá- zkušeností z regionů týkající se spolu- NNO Jihočeského kraje v Táboře, telestupců ANNO ČR na Ministerstvu pro práce s Místními akčními skupinami fon 381 218 217.
místní rozvoj dne 18. dubna 2016 s ing. (MAS). Zástupce NS MAS bude pozván na další setkání krajských asociací
Davidem Koppitzem.
Závěrem diskuze k tomuto bodu jed- NNO.
Václav Pavlík,
nání byl přijat závěr – uskutečnit v prvPRAHA - Valná hromada se uskuní polovině září, u příležitosti dalšího tajemník ANNO Jihočeského kraje teční za účasti statutárního zástupce
ANNO JČK ve čtvrtek 23. června. Ve
svém obsahu se bude mimo jiné zabývat Zprávou Dozorčí rady o hospodaření
2015, projednáním a schválení zprávy o
ČESKÁ REPUBLIKA - Cenou Via Bona můžete vyzdvihnout inspirativní pří- činnosti a hospodaření Asociace NNO v
běhy dárcovství a dobročinnosti a poděkovat všem, kteří nezištně pomáhají dru- r. 2015 včetně hospodářského výsledku,
hým, věnují svůj čas, energii, peníze či zkušenosti pro dobou věc.
projednáním a schválením zprávy o činPoděkujte těm, kteří mění své okolí a společnost k lepšímu. Nominovat mů- nosti Dozorčí a revizní komise, plánem
žete jednotlivce, firmy nebo neziskové organizace v šesti různých kategoriích. činnosti Asociace NNO na rok 2016 a
Uzávěrka nominací do úterý 7. června.
schválením rozpočtu Asociace NNO na
Více informací www.nadacevia.cz/viabona. rok 2016.

Valná hromada ANNO ČR

Filantropické Ceny Via Bona 2016

RSK jednalo a respektuje nás

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Druhé Zasedání pracovní skupiny Regionální stálé
konference pro území Jihočeského kraje pro tvorbu Krajského akčního plánu
rozvoje vzdělávání Jihočeského kraje se uskutečnilo v pátek 27. května 2016, a
to za účasti zástupců ANNNO JČK.
Ve svém obsahu se zabývalo aktuál- Kariérové poradenství a podnikavost,
ními informacemi o průběhu projektu Odborné a profesní vzdělávání, Inkluze)
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání bylo zpracováno a navrženo pětatřicet
v Jihočeském kraji, byly schváleny změ- návrhů, z toho dvanáct návrhů na krajské
ny týkající se statutu pracovní skupiny projekty a třiadvacet návrhů na šablony.
– mimo jiné změna názvu na Pracovní S těmito návrhy bude i nadále pracováskupinu Vzdělávání pro území Jihočes- no. Vzhledem k tomu, že ANNO JČK
kého kraje a složení členů. Zástupce neměla zastoupení ve všech pracovních
ANNO JČK se těmito změnami sta- týmech pracovní skupiny Vzděláváne řádným členem pracovní skupiny. ní, výkonný výbor a provozní kancelář
V rámci jednání pracovní skupiny byli v co nejkratší době zpracují připomínky
přítomní seznámeni a vzali na vědomí a návrhy v písemné podobě. Následně
Analýzu potřeb území. Podstatnou část budou předány koordinátorovi projektu.
obsahu jednání pracovní skupiny tvo- Kromě individuálních osobních jednání
řily informace zástupců jednotlivých se v dané věci uskuteční i pracovní jedpracovních týmů a prezentace návrhů nání zástupců ANNO JČK s předsedcelokrajských projektů a šablon. Pěti kyní Pracovní skupiny Vzdělávání pro
pracovními tým (Nepovinná témata, Po- území Jihočeského kraje.
lytechnické vzdělávání a infrastruktura,
-vapa2

Zasedání RSK

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Čtvrté Zasedání Regionální stálé konference pro
území Jihočeského kraje bude v pondělí
13. června od 13 hodin v sídle Krajského
úřadu Jihočeského kraje.

Přeshraniční spolupráce

JIŽNÍ ČECHY /HORNÍ RAKOUSKO - V rámci spolupráce a partnerství
Asociace NNO Jihočeského kraje a Jihočeského kraje oslovila dne 26. května
provozní kancelář NNO Jihočeského
kraje v Táboře neziskové organizace působící v oblasti dětí a mládeže, tělovýchovy a sportu ke spolupráci při mapování aktuálního stavu v dané oblasti dle
výzvy Oddělení mládeže, tělovýchovy
a sportu krajského úřadu Jihočeského
kraje. Uzávěrka žádosti o info v dané
věci jsou 2. června 2016. Následně budou získané informace zpracovány
a předány OŠMT KÚ Jihočeského kraje.

sociální služby

Znáte svá pacientská práva?

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V krajském úřadě Jihočeského kraje proběhl ve ková, ředitelka Kanceláře Ombudsmana
čtvrtek 12. května seminář Znáte svá pacientská práva?, kterého se zúčastnili pro zdraví. Hovořila o právech pacientů,
také pracovnice Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.. Se- jak je mohou hájit a jak podávat podněty
minář organizovala Národní rada osob se zdravotním postižením ve spoluprá- Kanceláři Ombudsmana pro zdraví.
ci s Rodinným centrem Rozárka. Cílem tohoto semináře bylo zvýšit povědomí
Organizace Tichý svět zajistila tluo právech a povinnostech pacientů i zdravotníků v rámci českého právního řádu močení celého semináře do českého
a informovat o možnostech uplatnění jejich práv.
znakového jazyka, protože se zúčastNa semináři vystoupila manažerka se dozvěděli, jak podávat stížnosti na nili i neslyšící a nedoslýchaví, kteří po
spokojenosti Nemocnice České Budě- zaměstnance nemocnice, kdo může na- krátké přestávce dostali prostor popsat
jovice Bc. Iva Nováková, MBA s infor- hlédnout do zdravotnické dokumentace, ostatním, jaké problémy a bariéry má
macemi, co nového českobudějovická získat kopii nebo výpis a jaké tiskopisy tako skupina lidí při jednání se zdravotnemocnice loni pro své pacienty připra- a dokumenty je potřeba k tomu doložit. nickým personálem. Následně vystoupil
vila a co pro ně letos chystá. Přítomní Na toto reagovala MgA. Kateřina Havel- neslyšící Jan Borovanský, který se podělil se o své zkušenosti při jednání s lékaři i zdravotními sestrami. Mgr. Gabriela
Kocmichová, manažerka pobočky Tichý
svět, o.p.s. sice informovala, že díky projektu získala každá krajská nemocnice
v jižních Čechách tablet, který má pomoci při odstraňování bariér ve styku mezi
zdravotnickým personálem a neslyšícími
či nedoslýchavými lidmi, ale jeden tablet
pro celou nemocnici je velice málo.
Na závěr ředitelka MgA. Kateřina Havelková spolu s Mgr. Barborou Vráblovou, právní poradkyní Kanceláře Ombudsmana pro zdraví (na snímku vlevo)
přítomní přítomné seznámili s příklady,
které řešila Kancelář Ombudsmana pro
zdraví a prostor také dostali účastníci semináře se svými dotazy a podněty.
Zdroj informací a fotografie:
Ing. Bc. Michaela Spálenková, DiS.,
JCZPS o.p.s., vedoucí pracoviště Tábor

děti a mládež

Sochy a děti už po čtrnácté

ČESKÝ KRUMLOV - Už po čtrnácté měli ti nejmladší z Českokrumlovska
zajímavou možnost seznámit se sochařskou tvorbou akademického sochaře Petra Fidricha. Program Sochy a děti připravilo v polovině května projektové
pracoviště Informačního centra pro mládež v rámci svého celoročního projektu
Multikulturní svět kolem nás.
Účastníci měli v časech od osmi ráno vou alternativu trávení volného času a
do čtyř odpoledne možnost „přičich- případnou možnost budoucího povolání
nout“ si
nebo koníčka.
k této zajímavé výtvarné technice.
Celkem se výtvarného projektu zúPracovalo se na zcela nových lipových častnilo pět základních škol, a to nefošnách, které jsme dostali darem od jenom z Českého Krumlova, ale děti a
obce Hořice na Šumavě, prostřednic- rodiče volně příchozí v počtu 220 účasttvím kvalitních dlát a paliček. Tématem níků.
reliéfní tvorby byla oslava 700. výročí
Díky podpoře města Český Krumlov,
narození Karla IV.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýSmyslem projektu bylo přiblížit dětem chovy ČR a Jihočeského kraje byl proa mládeži z Českokrumlovska sochař- gram pro všechny účastníky zdarma.
skou a řezbářskou práci, jako zajímaZdroj: Vlastimil Kopeček  

3

historie, paměti

Nezapomínejme na historii, poučme se

PRACHATICE - Ve dnech 6. až 7. května proběhla ve Volarech už devátá
konference o pochodech smrti a multikulturní výchově. Řada zajímavých hostů představila své příběhy, projekty, aktivity. Devátá konference byla pořádána
v rámci projektu Vzpomínka pro lidskost 2016, nad nímž převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

dení radnice částku 15.000 korun, která
poslouží k udržování hřbitova obětí pochodu smrti ve Volarech.“
O multikulturních projektech Centra
pro pomoc dětem a mládeži přednášeli
Iva Sonnbergerová a Jiří Muk. Oba se
věnovali projektům centra, zaměřených
na multikulturu v našem i evropském
měřítku. Představena byla celá řada aktivit, které napomáhají všem lidem napříč
jejich věku, lépe chápat různé kultury,
naučit se s nimi komunikovat, spolupracovat.
Tradičním hostem byl novinář a publicista Stanislav Motl, který se ve svém
příspěvku tentokrát věnoval příběhu
Lída Baarové: „Řadu let jsem se s paní
Lídou setkával a mapoval její životní
příběh. Bohužel se ve spojitosti s jejím
jménem hovoří spíše o tom špatném, málokdo však ví, že právě ona byla hvězdou
světového formátu. Hrála v řadě zahraničních filmů, byla velmi vzdělaná, cílevědomá. Nešťastnou se pro ni však stala
láska k nacistickému představiteli. Příběh paní Lídy je velmi zajímavý a v dokumentu na ní vzpomínají její nejbližší
a kolegové. I tento příběh je potřeba
ukazovat, protože každá mince má svůj
rub i líc.“
Neméně vzácným hostem byl Martin
Klus, poslanec Národní rady Slovenské
republiky, místopředseda Výboru pro
evropské záležitosti.
Devátá konference byla tradičně zakončena
položením pietní květiny na
Dagmar Lieblová a Jaroslava Krehřbitově
obětí
pochodu smrti ve Volajsová

Zajímavé bylo setkání žáků Základní
školy ve Volarech s pamětnicí holocaustu, paní Dagmar Lieblovou, která prošla koncentračními tábory v Terezíně
a Osvětimi.
Vlastní konferenci zahájil senátor Tomáš Jirsa. Následoval příspěvek o projektu Národní kroniky, který přednesl Vladimír Kunz z Nadace Charty 77. Pochod
s názvem Military Death Marsch představil Lukáš Perný: „Jsem rád, že zde
zase po roce mohu stát a mohu říci, že
další ročník pochodu byl opět lepší než
ty předchozí. Téměř 800 nadšenců se vydalo uctít památku žen z pochodu smrti,
mezi nimi profesionálové, civilisté, celé
rodiny. Zároveň jsem rád, že mohu prostřednictvím Zdeňka Krejsy předat ve-

Iva Sonnbergerová přebírá poděkování od Jihočeského kraje z rukou Zdeňka
Krejsy, místopředsedy Asociace NNO
Jihočeského kraje a ředitele KreBull,
o.p.s.

Vzpomínkový akt na hřbitově obětí pochodu smrti

Dagmar Lieblová, pamětnice, při besedě se žáky Z Š ve Volarech
4

rech, kde je pochováno 95 žen, obětí pochodu smrti. Položením květiny a minutou ticha byla uctěna památka žen, které
zemřely na samém konci války.
Konference Volary a pochod smrti
byla také podpořená Nadačním fondem
obětí holocaustu a Jihočeským krajem.
Mediálním partnerem se stal Český rozhlas České Budějovice.
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.,
ředitel Krebul, o.p.s. (kráceno)

sekce sociální

Na workshopu zanechaly stres, starosti
a obavy a odešli s elánem a chutí do života

PRACHATICE - Seminář Regenerace sil sociálních pracovníků, který pro sociální pracovníky připravilo Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. se konal ve dvou termínech, a to v úterý 26. dubna pro pracovníky poskytující služby
osobám se zdravotním postižením a seniorům, dále pak v pátek 29. dubna pro
sociální pracovníky, kteří se zabývají službami pro rodiny s dětmi.
Prvního, úterního, semináře se zúčastnilo jedenáct sociálních pracovnic
ze dvou organizací, a to z Jihočeského
centra pro zdravotně postižené a seniory
o. p. s. a z pořadatelského centra rovných
příležitostí.
Druhého, páteční, semináře se účastnilo také jedenáct účastnic, a to z Portusu Prachatice o. p. s., Farní charity Prachatice, Domova matky Vojtěchy, ČČK
Prachatice a společnosti sv. Zdislavy.
Oba
celodenní
sebepoznávací
workshopy vedla zkušená lektorka,
psychoterapeutka, reflexní terapeutka
a supervizorka Mgr. Květa Kadlecová.
Všechny zúčastněné si užily šestihodinové příjemné poznávání sebe sama,
poznávání svých sil a hranic, kam až si
mohou připouštět svojí práci s uživateli a
co už je pro ně příliš a hrozí syndrom vyhoření. Během workshopu sociální pracovnice pečovaly o své tělo i duši a obnovovaly své síly do další práce. Dále
se naučily základy reflexní terapie, kdy
paní lektorka ukazovala reflexní body
těle, které pomohou vyčistit tělo od negativních psychických i fyzických vlivů
a rozproudit novou energii.

Po úvodním představení, absolvovaly
účastnice lehkou rozcvičku a protáhly si
všechny důležité svaly a povzbudily důležité orgány pro jejich správnou činnost
a očistu našeho těla. Poté se věnovaly
sebepoznávání a poznávání toho, jak je
vidí ostatní kolegyně. Po lehké a zdravé
polední svačince relaxovaly, odpočívaly
a nabíraly síly do další práce.

Celý den workshopy provázela relaxační hudba, všechna cvičení se propojovala s informacemi o jednotlivých
živlech – oheň, voda, vzduch a země.
Na závěr celého workshopu se vyhodnocovalo, kdy lektorka i koordinátorka
Hanka Vlasáková s účastnicemi řešily,
zda se vyplnila jejich očekávání, co jim
workshop dal a vzal a především co nového budou od tohoto dne pro sebe dělat.
Účastnice se shodly, že na workshopu
zanechaly stres, starosti a strachy a odnášely si novou energii a chuť do další
práce a také rady, jak se mít více rády
a pečovat o sebe. Před odchodem ještě
obdržely pamětní listy.
Při obou termínech workshopu vyjádřily sociální pracovnice zájem o pokračování, a proto budeme hledat finanční
prostředky pro další termíny podobného
workshopu.
Mgr. Hana Vlasáková, DiS.,
ředitelka JCRP z. ú. (kráceno)
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kdo byl Na bambi 2016?

* Dům dětí a mládeže Tábor, Soběslav a Veselí
nad Lužnicí * Informační centrum pro mládež
Tábor * Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje * Hnutí Březového lístku
* Hasičský záchranný sbor Tábor * psovodi se
psy Vězeňské služby ČR * Městská policie Tábor
* ZŠ Helsinská Tábor * mažoretky ZŠ Sezimovo Ústí * flétničky při DDM Tábor * Sportovní
šerm Tábor * taneční skupina FRESH DANCE
SK Viktoria Tábor * orientální tance JUMANAH * kytarový soubor DDM Tábor * street
dance Starlets + Stars Tábor * taneční studio
S.ara.H Tábor * country tance Dupáček Tábor *
taneční skupina ATAK Tábor * MS VZS ČČK
Soběslav * MC Kopretina * Písničkové Froťánky * kroužky a družina ZŠ Planá nad Lužnicí
* Školní časopis ZŠ Novinky * MŠ Pohádka
Planá nad Lužnicí * Skauti Planá nad Lužnicí
* Sedmička Planá nad Lužnicí * Rybáři Planá
nad Lužnicí - děti * TJ Sokol Planá nad Lužnicí
– fotbal * Florbalový klub Planá nad Lužnicí *
SK Tenis Planá nad Lužnicí * Kroužek atletiky
– Planá nad Lužnicí * SDH Planá nad Lužnicí
* Jihočeští modeláři * Dětský domov, ZŠ a ŠJ
Radenín * Knihovna Planá nad Lužnicí * Loutkové Divadélko na nitce * TOM Dumánci Tábor
– turistický oddíl * Trubači OMS Tábor Sezimovo Ústí * Skupina Music Stars Sezimovo Ústí *
Roztleskávačky Soběslav * Aerobic DDM Tábor
* Dance club DDM Tábor * Táborská garda Tábor * kytarový soubor DDM Tábor a Veselí nad
Lužnicí * Mažoretky a roztleskávačky Soběslav
* Kroužek zpěvu Veselí nad Lužnicí * Škola orientálních tanců Intessar Soběslav * Historický
šerm Veselí nad Lužnicí * Šachový kroužek při
ZŠ Chýnov * Kroužek korálkování a paličkování
ZŠ Chýnov * Kroužek mladých reportérů a novinářů ZŠ Chýnov * Výtvarný kroužek Chýnov
* Keramický kroužek při ZŠ Chýnov * Šikovné ruce ZŠ Chýnov * VÉBR Sport - orientační
běh * moderní tance Chýnov * orientální tance
Chýnov- UNDER THE SEA * sólový zpěv ZŠ
Chýnov * gymnastika ZŠ Chýnov...
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TÁBORSKO - SOBĚSLAVSKO - Čtyřdenní maraton skončil. Do letošní
Bambi byly zapojeny čtyři města, a to Soběslav, Tábor, Chýnov a Planá nad
Lužnicí. Kromě hlavního programu byly uspořádány rybářské závody, velký
florbalový zápas, několik výstav apod. Byly to doslova čtyři dny nabité nápady
a umem dětí a mládeže celého regionu.
Pro zájemce bylo připraveno 137 pó- Město Soběslav, Tábor, Chýnov a Planá
diových vystoupení z 68 subjektů, bylo nad Lužnicí.
rozvinuto ukázkových i tvůrčích 49
Historie
BAMBIRIÁDA 2004 - 3.150 nástánků a expozic.
Ve středu 18. května na soběslavskou vštěvníků / Tábor; BAMBIRIÁDA
Bambi 2016 přišlo 1.385 návštěvníků, 2005 - 3.100 návštěvníků / Tábor, Seve čtvrtek 19. května do Tábora 5.289, zimovo Ústí; BAMBIRIÁDA 2006
v pátek 20. května do areálu chýnovské - 3.425 návštěvníků / Tábor, Sezimozákladní školy Chýnov přišlo 323 ná- vo Ústí; BAMBIRIÁDA 2007 - 5.456
vštěvníků a v sobotu 21. května okolo návštěvníků / Tábor, Sezimovo Ústí,
hřiště u plánské hasičské zbrojnice se Tábor; BAMBIRIÁDA 2008 - 9 606
účastnilo neuvěřitelných 826 návštěv- návštěvníků / Tábor, Sezimovo Ústí,
níků, kteří byli registrováni stanovi- Tábor; BAMBI 2009 - 10.826 návštěvštěm Informačního centra mládeže níků / Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad
v Táboře. Celkem na Bambi 2016 při- Lužnicí, Tábor; BAMBI 2010 - 12.882
šlo 7.823 zájemců o dětské a mládež- návštěvníků / Tábor, Sezimovo Ústí a
nické volnočasové aktivity na Táborsku Planá nad Lužnicí; BAMBI 2011 - 9.574
a Soběslavsku.
návštěvníků / Tábor, Chýnov a PlaKdybychom měli hodnotit počasí? ná nad Lužnicí; BAMBI 2012 - 10.455
Tak nám doslova přálo. Všechny čtyři návštěvníků / Tábor, Chýnov a Planá
dny byly slunné, jenom v pátek v Chý- nad Lužnicí; BAMBI 2013 - 10.096 nánově nás po více jak hodině rozehnal vštěvníků / Tábor, Chýnov, Planá nad
velký déšť s kroupami…. Radostné je Lužnicí; BAMBI 2014 - 8.943 návštěvtaké to, že během akce nedošlo k žád- níků / Soběslav, Chýnov, Planá nad Lužnému úrazu.
nicí; BAMBI 2015 - 11 866 návštěvníků
Stejně jako předešlé roky, tak zášti- / Soběslav, Tábor, Chýnov, Planá nad
tu převzali starostové pořadatelských Lužnicí a BAMBI 2016 - 7.823 návštěvměst, a to Jindřich Bláha, Jiří Fišer, níků / Soběslav, Tábor, Chýnov, Planá
Pavel Eybert a Jiří Šimánek. Organi- nad Lužnicí.
zátory Bambi 2016 byli opět DDM TáVe středu 25. května byli vedoucí
bor, DDM Soběslav, DDM Veselí nad z Bambi 2016 přijati táborským staLužnicí, ICM Tábor, Hnutí Březový lís- rostou Jiřím Fišerem za účasti starostů
tek, Asociace NNO Jihočeského kraje, a představitelů bambiměst.
-řeh-

sekce děti a mládež
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Více fotografií z Bambi 2016 jsou na http://rehacek.rajce.net
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Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, kancelář: Farského 887, 390 02 Tábor, www.annojck.cz * členové Asociace NNO Jihočeského kraje naplňují vizi Přátelství rozrůzněných podle odkazu Jana Šimáněho-Galén
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PŘIHLÁŠKA

do Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje
Upozornění: Vyplňujte, prosíme, pouze bílá políčka, případně zaškrtněte vyhovující.

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJe nestátní neziskové organizace
název právnické osoby:
Sídlo:
IČ:
Právní forma:
Datum vzniku:
Číslo a místo registrace:
Telefon/fax:
E-mailová adresa:
Webová adresa:
Adresa pro zasílání
korespondence:
Jméno, příjmení, titul:
Funkce:
Adresa trvalého bydliště:
Kontakt:

Statutární zástupce/oprávněný zástupce organizace

kontaktní osoba (je-li odlišná od oprávněného zástupce)

Jméno, příjmení, titul:
Funkce:
Kontakt:

b) charakteristika organizace
Popis předmětu
činnosti a oboru
organizace:

Zařazení
převažující
činnosti vaší
organizace:

sociální a
zdravotní služby

děti a mládež

kultura,
umění a památky

poradenství
a vzdělávání

ekologie
a životní prostředí

dobročinnost
a dobrovolnictví

tělovýchova
a sport

regionální
rozvoj

jiné, uveďte:

Členskou přihlášku zašlete včetně všech příloh písemně na adresu ANNO JČK, Farského 887, 390 02 Tábor
Ihned po projednání výkonným výborem ANNO JčK budete vyrozuměni na vámi uvedené kontakty.

Podpis oprávněného
zástupce:
Datum a místo podpisu:
razítko právnické
osoby:

