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

Přinesou volby nějakou změnu?

My, jako zástupci Jihočeského neziskového sektoru, nepreferujeme žádnou konkrétní kandidátku
ani politickou stranu. Už v minulosti jsme se přesvědčili, že programové teze nebyly zárukou toho,
jak bude kraj nakonec danými zastupiteli a jejich
úředníky spravován. U voleb navíc nerozhodují
pouze programy, ale i osobnosti samotných kandidátů a pověst a schopnosti stran jako celku.
Volič, který napříč všemi sektory – ať přímo pro
má skutečný sebe, tak pro své rodiče i potomky.
Je zřejmé, že jednotlivé politické rezájem na dobře fungujícím prezentace (letos máme 23 kandidákraji, by však tek do krajských voleb)potřebují mít
měl mít zájem i o to, jak se staví jed- v neziskovém sektoru nezávislého, ale
notlivé strany k neziskovému sektoru. zároveň dobře fungujícího partnera.
Je jeho přirozeným zájmem zajistit, aby Mohou tím totiž zajistit, aby sliby, ktebyly krajské prostředky užívány trans- ré v tuto chvíli činí, byly nakonec i naparentně a efektivně; je mnohdy i jeho plněny.
potřebou mít dostupné konkrétní služby
Pokračování na str.4

kreslený humor
Miláčku, máme tu
23 kandidátek... Programy,
které se od sebe moc neliší,
každý slibuje a slibuje. Jsou
tam lidi, o kterých si myslím,
že jsou výborní, dobří, ale
i hajzlové... Všichni jsou
všude, a tak koho?

krátce
* Kamarádi, tak se nám to zase všechno
rozběhlo – běžný rok začal před měsícem… Letní měsíce zůstávají ve vzpomínkách a na fotkách a videích. Jsme si
jisti, že se máte čím pochlubit, a tak budeme rádi, pokud nám o tom dáte vědět.
Rádi váš krátký článek i s fotkou zveřejníme na našem webu i facebooku. Bude
to fajn, protože takový článek může být
zajímavou inspirací pro ostatní.
* Asociace NNO ČR vyhlásila anketu Osobnost neziskového
sektoru. Žádný návrh jsme nedostali, a tak jsme letos za jižní Čechy nikoho
nenavrhli.
* Krajské volby se letos
uskuteční 7. a 8. října.
* V Táboře a v Českém Krumlově jsou
Volby do Senátu Parlamentu ČR, a to v době krajských voleb 7. a 8. října 2016 (druhé kolo volby do
Senátu je 14. a 15. října 2016)
* Ve středu 5. října v sále Zastupitelstva
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích proběhne seminář ÚČETNICTVÍ,
DANĚ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE, který je připravený za podpory Jihočeského kraje a Asociace nestátních
neziskových organizací Jihomoravského
kraje.
* Ve dnech 11. až 13. listopadu proběhne
v Jihlavě CVVZ 2016 - najdete v čísle.
* Zajímavé programy od Google pro
neziskovky - najdete čísle.
* Jak jsme na tom české neziskovky, jak nás hodnotí svět? - najdete v čísle

Občasník vydává Asociace NNO JČK

To neřeš, stejně si pořádně nevybereš, protože nikdy nic není tak jednoduché jako ve volebních programech. Ať vyhraje Petr nebo Pavel, stejně se
nakonec vymluví, že jim to koalice nedovolila... Vol tedy svým srdcem...

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

z kanceláře

Co nás čeká v posledním čtvrtletí tohoto roku?

V obchodech se již objevily různé sladké pokroutky v různých blýskavých obalech a s různými vánočními motivy. Je
to tak, konec roku se blíží. Než nastane, máme toho ještě
docela dost v Asociaci NNO Jihočeského kraje před sebou.
Byli bychom třeba
velice rádi, kdyby se
nám opět povedlo
navázat na úspěšná
setkání jihočeských
neziskovek.
Sice
nám trochu nepřejí objektivní souvislosti, ale myslíme si, že máme dost témat,
o kterých bychom mohli společně diskutovat o tom, co nás spojuje. Po úspěšném červnovém „velkém“ semináři na a provozovatelé informačních center pro
legislativní téma připravujeme i říj- mládež v Jihočeském kraji ve spolupráci
nový „velký“ seminář na ekonomické s Asociací NNO Jihočeského kraje, natéma. Následovat do konce roku budou bízejí možnost prezentace vzdělávacích
i „malé“ semináře v místech nejen na již příležitostí ostatním neziskovkám v Jiuvedená témata. A budeme mít též pří- hočeském kraji. A příležitostí k prezenležitost prezentovat se – třeba na veletr- taci neziskovek je i pravidelně vydávaný
hu Vzdělání a řemeslo, jehož 22.ročník tento Občasník. Je distribuován provozse uskuteční ve dnech 23. – 25.listopadu ní kanceláří Asociace NNO Jihočeské2016 na výstavišti v Českých Budějovi- ho kraje jak v rámci Jihočeského kraje
cích. Garantem expozice tak jako loni – stát, regionální a místní samospráva,
je Asociace pro podporu rozvoje in- neziskový sektor, tak i v rámci České
formačních center pro mládež v České republiky. Řádově se jedná o cca více
republice, člen Asociace NNO v České než 1500 subjektů a jejich počet neustále
Václav Pavlík,
republice. Jejich členové - zřizovatelé roste…
tajemník a vedoucí kanceláře

polemika

Osobnost neziskového sektoru

PRAHA - Nominace poslalo jen pět krajů s jedenácti kandidáty. Bezchybně dodržely stanovené požadavky pouze KOUS a KONEP. Z členských krajských asociací ANNO se zapojily jen tři.
Karlovarští a Jihomoravané poslali
místo tří pouze jednoho kandidáta. Zlínští
zaslali tři kandidáty,
ale bez vysvětlení týden po prodlouženém
termínu, navíc nemají kandidáti podepsaný souhlas, že jsou si nominací vědomi,
chybí souhlas o nakládání s jejich osobními údaji. Tím porušuje Zlínská asociace zákon 101/2002 Sb, navíc nevíme,
zda s nominací souhlasí a zavazují se
k dodržení pravidel. V této chvíli není
možné předat jejich nominace hodnotitelům, protože by se stejného porušení zákona 101/2000 dopustila i ANNO
ČR. Velmi problematická je nominace
Karlovarských v osobě krajského politika - náměstka hejtmana.
Tyto výsledky jsou reálným obrazem
2

nedostatečné personální kapacity členů
v krajských asociacích. Nám Jihočechům se zdála nedotažená kritéria, kdy
se, s nadsázkou, klidně mohl někdo navrhout sám, protože on sám musel souhlasit se svou nominací a dodat patřičné
podklady. Výbor ještě bude nad kritérii
jednat a navrhne drobné úpravy, aby
nominace byla dvoukolová, kdy v prvním kole nebudou tzv. choulostivá data.
Přiznávám, že jsme uvažovali s nominací našich tří členů, ale odradila nás
velká agenda a kritéria, a tak jsme nebyly schopny dodržet ani tzv. jednoduché
podmínky soutěže. Navíc naše krajské
priority jsou asi momentálně jinde, vycházíme ze současných požadavků naší
členské základny.
Myšlenka se nám sice líbí, ale máme
jiné představy v navrhování. Jsme přesvědčeni o tom, že by navrhovaný měl
být příjemně překvapen....
-riki-

z anno čr
Ke konferenci
k sociálnímu bydlení

V předvečer konference jsme se zastavili s předsedkyní
ANNO České republiky Martinou Berdychovou: „Na konferenci konanou v úterý
27. září vystoupí ve
čtyřech samostatných
blocích veřejná správa, samospráva,
poskytovatelé a uživatelé. Účast všichni
vystupující potvrdili.
Mnozí si kladou otázku Proč zvolila
Asociace právě toto téma? Odpověď
je jednoduchá. Jednotliví aktéři mají
rozdílné zájmy, zejména v kompetencích a financování. Proto se nemohou
dohodnout a přijetí zákona se neustále
odkládá. Cílem naší asociace je sezvat
všechny aktéry v jednom místě a čase
a ujmout se role jakéhosi moderátora
existujících rozporů. Téma je pro neziskový sektor velmi důležité, protože
to je převážně občanská záležitost. Úzce
souvisí se sociálním začleňováním a sociálním podnikáním a obojí je v současně době potřebné a aktuální. Dalším
problémem je, že jsou z operačních programů vyhlašovány investiční výzvy pro
NNO na budování kapacit sociálního
bydlení a sociálního podnikání, aniž by
byly tyto oblasti upraveny zákonem. To
znamená velké riziko pro budoucí podporu provozu těchto kapacit z veřejných
zdrojů a tedy riziko udržitelnosti“.
Partnery konference jsou MPSV,
MMR a Magistrát HMP, zaštítili ji ministři Karla Šlechtová a Jiří Dienstbier,
osobně se účastí ministryně Michaela
Marksová a Karla Šlechtové...
Zcela jsme asi nepochopili: Další podobná konference se koná o pár dní poději, a to ve středu 5. října, kterou pořádá
Platforma pro sociální bydlení - Zákon
o sociálním bydlení jako prevence a řešení bytové nouze rodin a jednotlivců.
Záštitu mají od Výboru pro sociální
politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Účast prý přislíbili napříkad Jaroslav Zavadil, předseda Výboru
pro sociální politiku PS PČR, Michaela
Marksová, ministryně práce a sociálních věcí, Karla Šlechtová, ministryně
pro místní rozvoj, Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, Roman Matoušek,
Agentura pro sociální začleňování, Petr
Vokřál, primátor města Brno, František
Lukl, SMO ČR nebo Radim Sršeň, SMS
ČR a další.  
-ček-

volby 2016

Opět to máme ve svých rukách, uvidíme...

JIŽNÍ ČECHY - Ve dnech 7. a 8. října se konají volby do Zastupitelstva
Jihočeského kraje a v táborském a českokrumlovském obvodu dochází
k volbě senátora. Chýnovský Pavel Eybert zcela odchází a devětapadesátiletý Tomáš Jirsa z Hluboké nad Vltavou obhajuje svou pozici.
„Moje kampaň začíná den po volbách.
Takže ano, už mi
běží pět a čtvrt roku.
Pracuju se starosty,
občany, podnikateli,
objíždím obce. Kde
můžu, tam pomůžu,
kde nemůžu, nepomůžu,“ říká Tomáš Jirsa
(ODS), který je i starostou Hluboké nad
Vltavou.
Proti T. Jirsovi letos kandiduje primář
interny českokrumlovské nemocnice
Jindřich Florián (ČSSD), dále pak historik a vysokoškolský pedagog Pavel
Himl (SZ), mediální analytik a publicista Radim Hreha (Alternativa pro Ceskou
republiku 2017), spisovatel David Žák
(TOP 09), vysokoškolský pedagog Miroslav Máče (KSČM), IT administrátor
Tomáš Novák (Česká pirátská strana),
sociálně právní poradkyně Marie Paukejová (Česká Suverenita) a obchodní
manažerka Jitka Zikmundová (KDU -

senátor odchází

ČSL). Většina kandidátů je sice bez politické příslušnosti, ale kandidují za vyzývající strany proti Tomášovi Jirsovi.
Oba senátorské volební obvody jsou
poměrně členité. Českokrumlovský
volební obvod je složený nejen z obcí
Českokrumlovska, ale spadá do něj
i část Českobudějovicka a Prachaticka.
Zástupce do Senátu pro obvod Tábor si
zase vybírají i voliči z některých obcí na
Soběslavsku, Písecku a Milevsku.
Koho volit a koho nevolit je opravdu
těžká otázka. Zeptejme se jinak - Kdo
z kandidátů má ve svém programu reálnou podporu nestátních neziskových organizací, a to nejen sociálních, ale i těch
ostatních? A kdo z nich ví o čem je tahle
otázka? Těžká volba volit, ale je to naše
právo a naše občanská povinnost, a tak
se všichni setkáme ve volebních místnostech a držme si sobě palce.
-riki-

KDO BYL SENÁTOREM
Volební obvod 10
– Český Krumlov
1996-1998 Karel Vachta

Táborský senátor odchází do důchodu

Starosta Chýnova a senátor Pavel Eybert (ODS)
je v táborském obvodě členem horní komory
parlamentu už od začátku jejího začátku (1996).
A letos opravdu končí...
„Při minulém zvolení jsem řekl, že je
to naposledy. Jsem v Senátu dvacet let
a myslím, že to je až dost,“ zdůvodnil
šestašedesátiletý Pavel Eybert, který je
i starostou Chýnova a předsedou Sdružení pro výstavbu dálnice D3 a rychlostní silnice R4. Kromě toho je také
dlouholetý skaut, vodák, bývalý učitel,
nositel Březového lístku, Ceny Přístav...
a podporovatel nestátního neziskového
sektoru, například má dlouholetou záštitu nad Bambiriádou a Bambi táborského
a Soběslavského regionu...
Tím, že Eybert v Senátu končí, zřejmě
nejvíc potěšil ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. Pavel Eybert ho porazil v minulých senátních volbách a Jan
Mládek za ČSSD chce do horní komory
parlamentu znovu. Silným soupeřem mu
může být táborský starosta Jiří Fišer z

hnutí Tábor 2020,
který má slíbenou
podporu i od Starostů a nezávislých a Jihočechů 2012. ODS
nominovala soběslavského starostu Jindřicha Bláhu, ANO počítá se starostou
Mladé Vožice Jaroslavem Větrovským z
hnutí Nezávislí 2014, lidovci postaví projektanta a radního z Veselí nad Lužnicí
Jaroslava Hejla, TOP 09 - STAN ředitele
malšické školy Pavla Klímu a komunisté
táborského zastupitele Ladislava Šedivého.
My kamarádovi Pavlu Eybertovi děkujeme za jeho celoživotní práci a přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a životní pohody.
Bílý Riki (8),
7. odd. Karibu Junáka Tábor

1998-2004 Martin Dvořák
2004-2010 Tomáš Jirsa
2010-2016 Tomáš Jirsa
Volební obvod 13
– Tábor
1996-1998 Pavel Eybert
1992-2004 Pavel Eybert
2004-2010 Pavel Eybert
2010-2016 Pavel Eybert

Seznam kandidátů

Úplný seznam podaných kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016
* Občanská demokratická strana
* PRO jižní Čechy – Starostové, HOPB
a TOP 09
* Česká strana sociálně demokratická
* Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová
* ANO 2011
* PRO 2016
* Komunistická strana Čech a Moravy
* Jihočeši 2012
* Strana soukromníků České republiky
* Národní demokracie
* Jihočeští hasiči
* Moravané
* Nová generace
* Dělnická strana sociální spravedlnosti - NE imigrantům, STOP nepřizpůsobivým a diktátu EU!
Složení koalice: Dělnická strana sociální
spravedlnosti, Národní fronta
* Strana zelených
* Strana svobodných občanů
* Koalice Svoboda a přímá demokracie
– Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv
Občanů
* Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK
* NE ilegální imigraci – peníze raději
pro naše lidi
Složení koalice: Strana zdravého rozumu
– ne ilegální imigraci – peníze raději pro
naše lidi; Česká strana národně sociální;
Česká strana národně socialistická; Demokratická strana zelených
* Volte Pravý Blok - stranu za snadnou
a rychlou odvolatelnost politiků a státních
úředníků přímo občany...
* Sdružení pro republiku - Republikánská strana Čech, Moravy a Slezka
* Česká pirátská strana
* Úsvit – Národní Koalice
(řazení je náhodné, ne podle losování)
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volby 2016

Průzkumy si nikdo „necucá“ z prstu

Celostátní preference
z poloviny srpna 2016

JIHOČESKÝ KRAJ - Podstatná část boje o přízeň voličů se v roce 2016 odehrává na internetu. Abychom zmapovali, co může letošní krajské volby rozhodnout, připravila redakce Aktuálně.cz v exkluzivní spolupráci s firmou Yeseter grafiku čerpající data z monitoringu zpravodajských článků, diskusních
fór a sociálních sítí. Projít si v ní můžete, které otázky jsou klíčové v každém
kraji, s jakými tématy se nejčastěji spojují jednotlivé strany, jak se daří ovlivňovat veřejný diskurs na internetu volebním lídrům a politickým stranám.
V našem kraji bylo, v době uzávěr- nější a mohou okamžitě zjišťovat zpětky Občasníku, 154 příspěvků z okruhu nou vazbu.
sledovaných témat. Diskutující řešili
Uvidíme, zda tentokrát kandidáti bubezpečnost 10%, dopravu 21%, migraci dou vstřícnější....
-ček8%, práci 18%, vzdělání 25% a zdravotnictví v 17%. Podle jejich zájmů spojují
témata s jednotlivými stranami a jejich
volebními prioritami.
Otázka je však zásadní: „Odkud průzkum Aktuálně.cz bere svá data?“ Data
sbírá ze sociálních sítí Facebook, Twitter, YouTube, Google+ a dalších částí
internetu, jako jsou různé české zpravodajské servery, blogy nebo diskuzní
fóra. Jde o tisíce webových stránek, které splňují jednoduché kritérium – jsou
na internetové doméně.cz a jsou psané
česky.
S tím počítají i skoro všechny strany
a politická uskupení. Kromě billbordů,
vývěsek, tištěných letáků, plakátů, volebních novin, publikací a skládaček se
tentokrát více zaměřili na objasňování
svých volebních programů na internetu,
navíc je to o mnoho levnější a aktuál-

Jihočeské volební preference z května 2016

úvodník

Jak by dopadl Jihočeský kraj podle SANEPu v květnu 2016. Uvidíme...

Přinesou naše krajské volby nějakou změnu?

Dokončení ze str. 1
Většina volebních programů zmínky
o neziskovém sektoru obsahuje, ale bohužel jen obecně a okrajově.
Politické strany vzniklé na vůdcovském principu (ideologickém nebo
osobním) ho neberou v úvahu vůbec. To
svědčí o vnímání občanské společnosti
jako o marginálním a z hlediska tvorby
preferencí zcela nevýznamném faktoru.
Je to skutečnost závažná až alarmující, protože právě kraje deklarují svou
blízkost občanům. Strany na centrální
úrovni spoléhají na oslovování voličů
„přímo“ pomocí příslibů zvyšování dávek, důchodů a jiných benefitů, stejně
jako mzdových tarifů zaměstnaneckým
skupinám ve veřejné správě. Individuální aktivity občanů a jejich individuální
svobody jsou spíše omezovány a podpora rozvoje občanské společnosti se vět4

šinou nepromítá ani v programech pro
krajské volby.
Jsme přesvědčeni, že nová krajská
reprezentace by měla akceptovat neziskový sektor jako celek, který významně napomáhá k zajištění veřejně prospěšných služeb a garantuje udržitelný
rozvoj regionu „zdola“, tedy aktivitou
jeho obyvatel. Kraj by si měl vybírat
reprezentativní partnery a zvážit investice do takového partnerství, a to podporou nákladů pravidelným finančním
příspěvkem. Kraje by měly nastolit
zrovnoprávnění přístupu všech poskytovatelů veřejných služeb k finančním
zdrojům z krajského rozpočtu. Dosud
krajská samospráva výrazně preferuje
jimi zřizované příspěvkové organizace
a upevňují tak centrální model řízení regionu. Zájmem kraje by mělo být posílení všech poskytovatelů veřejných služeb,

předvídatelnost a stabilita neziskového
sektoru. Kraje by měly jasně realizovat
podporu neziskovým aktivitám ve svém
regionu. Přispěly by tím k žádoucím aktivitám svých občanů v zájmových a volnočasových činnostech, v dobrovolnictví i filantropii. To by zvýšilo kvalitu
a atraktivitu života i v periferních oblastech regionu, které se vylidňují a odkud
odcházejí zejména mladí lidé. Podpora
rozvoje občanské společnosti vždy vede
k rozvoji regionu v ekonomických, sociálních i environmentálních oblastech.
Letos se nám podařilo prolomit mnoholé přešlapování na místě. Naše asociace poprvé dostala krajský grant a má
uzavřenou Dohodu o vzájemné spolupráci a partnerství mezi Jihočeským
krajem a ANNO JČK.
Jiří Riki Řeháček,
předseda Asociace NNO JČK

paraolympionik

Zlatý Arnošt Petráček aneb Splněná přání

Není to ani tak dávno, kdy účastníci vyhlášení výsledků soutěže Jihočeského krajského kola školních
novin a časopisů v rámci doprovodného programu mezi sebou přivítali
studenta, sportovce, ale především
vzácného mladého člověka Arnošta
Petráčka.
A nebylo snad v sále Zastupitelstva
Jihočeského kraje človíčka, který by
Arnoštovi nepřál v jeho dalším životě, včetně sportovního, jen to nejlepší.
A přání se vyplnilo - Arnošt Petrášek
jako jediný český paraolympionik
přiváží do Jihočeského kraje z daleké
Brazílie zlatou olympijskou medaili.
Dovolujeme si ve vší skromnosti Arnoštovi k tomuto významnému
úspěchu pogratulovat a popřát ještě
mnoho úspěchů, nejen sportovních,
ale i dalších.
Jihočeské krajské kolo soutěže
Arnošt Petrášek se Zdeňkem Krejsou z prachatického ICM.
školních novin a časopisů organizují jihočeská informační centra pro Asociace pro podporu rozvoje in- podpory Jihočeského kraje a Asociamládež a jejich zřizovatelé (členové formačních center pro mládež v ČR ce nestátních neziskových organizací
a Asociace nestátních neziskových Jihočeského kraje.
-pav-, foto -čekorganizací Jihočeského kraje) za

Vzdělávání v kraji

Vzdělávání není jen doménou škol a školských zařízení

JIHOČESKÝ KRAJ - Třetí zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání
pro území Jihočeského kraje proběhlo za naší přítomnosti. Už jako
řádný člen se třetího zasedání pracovní skupiny vzdělávání zúčastnil
i náš zástupce Asociace NNO Jihočeského kraje.
Úvodem zasedání byli jeho účastní- například prezentace zástupce sekretarici a hosté seznámeni zástupci řídícího átu Regionální stálé konference (RSK)
týmu o průběhu projektu Krajský akč- o spolupráci RSK s MŠMT a MMR
ní plán rozvoje vzdělávání v Jiho- respektive IROP a dohodou s MŠMT
českém kraji. Následovalo projednání o mapování zpracování strategických
a schválení dokumentů Analýza potřeb rámců v jednotlivých obcích s rozšív území (analýza vývoje trhu práce řenou působností respektive Místních
a vzdělávacího systému v Jihočeském akčních plánech (MAP). Účastníci zakraji), Analýza potřeb škol, Prioritizace sedání PSV byli informováni i o stavu
potřeb v území a doporučení pracovních podání žádostí MAP. Za Jihočeský kraj
týmů pro Pracovní skupinu vzdělávání. bylo zpracováno a řádně odesláno k 5.
Po těchto schvalovacích procedurách září 2016 celkem osm strategických
následovaly další aktuální informace, rámců MAP ze 17, tj. 47 procent a kraj

tak patří k nejlepším v rámci České republice….
Více informací a materiály ze všech
zasedání Pracovní skupiny vzdělávání
pro území Jihočeského kraje naleznete
na http://rsk.kraj-jihocesky.cz.
Pracovní skupinu Vzdělávání pro
území Jihočeského kraje (PSV JČK)
ustanovuje Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje (RSK
JČK). Její složení odpovídá principu
partnerství - je tvořena zástupci Jihočeského kraje, významných veřejných
subjektů, významných podnikatelských
subjektů, vysokých škol a dalších klíčových aktérů ovlivňujících vzdělávání na
území kraje. Představuje komunikační
a koordinační platformu, která pomocí souhrnného dokumentu – Krajského
akčního plánu rozvoje vzdělávání - definuje společnou představu o potřebách
a prioritních tématech vzdělávání v Jihočeském kraji a podílí se na procesu jeho
schvalování a realizace. Asociace NNO
Jihočeského kraje je řádným členem
PSV, její členové či zástupci dalších
NNO působí v jednotlivých pracovních
týmech.
-red5

akční plán kraje

Jakou máme představu o fungování ESI fondů?

JIHOČESKÝ KRAJ - Páté zasedání Regionální stálé konference pro
území Jihočeského kraje se konalo letos už podruhé, a to v pondělí 19.
září 2016 v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Ve svém jednání se zabývalo přede- zasedání Regionální stálé konference
vším Aktualizací Regionálního akčního pro území Jihočeského kraje naleznete
plánu Jihočeského kraje a aktualizací na http://rsk.kraj-jihocesky.cz.
seznamů projektů Jihočeského kraje pro
Regionální stálá konference představuSC 1.1 IROP. Obsahem jednání byly je komunikační, plánovací a koordinači informace o činnosti Pracovní skupiny ní platformu, která definuje společnou
vzdělávání a schvalování předložených představu o potřebách a skutečnosti smědokumentů z 3.zasedání této Pracovní řování ESI fondů a národních zdrojů do
skupiny. Členové RSK JČK byli dále území (tematicky, územně). Pro území
informováni o průběhu schvalování
Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje (SCLLD) Místních akčních skupin (MAS). Opakovaně na základě této
informace bude upozorněna prostřednictvím RSK JČK Národní stálá konference
i Ministerstvo pro místní rozvoj na dodržování zejména co se daných termínů
týče. Zajímavým příspěvkem na jednání
byly i prezentace týkající se realizace
projektu „kotlíkové“ dotace i informace o administraci projektových žádostí
Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP).
Více informací a materiály ze všech

Jihočeského kraje zajišťuje přípravu Regionálního akčního plánu realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020
(RAP) včetně části vztahující se k financování prostřednictvím ESI fondů. Je složena z regionálních, místních, městských
a jiných orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů
zastupující občanskou společnost (územní partneři) v rámci území kraje. Řádným
členem RSK JČK je i Asociace NNO
Jihočeského kraje.
-pav-

IROP

Bude jednodušší a rychlejší administrativa projektů?

Hovoříme o integrovaném regionálním operačním programu. Právě proto
v rámci efektivnější administrace projektů zavádí Centrum pro regionální rozvoj České republiky (příspěvková organizace MMR – hlavní náplní činnosti je
podpora regionální politiky vlády realizovaná z evropských prostředků. Centrum se věnuje především  administraci a kontrole čerpání evropských fondů)
ve spolupráci s řídicím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) řadu opatření a postupů, jejichž cílem je celkové zjednodušení
a zrychlení procesu hodnocení předložených žádostí o podporu.
Aktuálně zrealizovaná opatření spo- lupráci s Eurocentry pořádá v každém
čívají zejména v zajištění dostatečné kraji semináře pro žadatele. Nejbližší
informovanosti žadatelů, snížení chybo- seminář v Jihočeském kraji k aktuálním
vosti v žádostech o podporu, zefektiv- výzvám IROP - 13.10.2016 sál Zastupinění průběhu komunikace s žadatelem, telstva Jihočeského kraje - dotační příleinformování potenciálních žadatelů žitosti se zaměřením na aktuální výzvu
o situaci ve výzvě, úpravě dílčích postu- č. 52 „Revitalizace vybraných památek
pů v procesu hodnocení atd.
II.“
Centrum zřídilo v každém svém
Centrum průběžně vydává vyjádřekrajském pracovišti pozice specia- ní k přípravě, realizaci a administraci
listů pro absorpční kapacitu, kteří projektů v Integrovaném regionálním
mimo jiné zodpovídají dotazy před operačním programu.  V současné době
podáním žádosti o podporu. Vytvoře- je na webu Centra k dispozici vyjádření
ny byly také pozice specialistů pro SC k veřejným zakázkám a k nejčastějším
2.5 (Energetické úspory), SC 2.4 (Vzdě- pochybením při podání žádosti o podpolávání), SC 4.1 (CLLD) a rozpočtářů pro ru. Zájemci o další informace pak mokontrolu stavebních rozpočtů.
hou navštívit zveřejňování nejčastějších
Ke každé výzvě také Centrum ve spo- dotazů nebo rady a tipy pro žadatele.
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Více informací - Centrum pro regionální rozvoj ČR - Oddělení pro Jihočeský kraj, L. B. Schneidera 362/32, 370 01
České Budějovice, iropjihocesky@crr.
cz, tel.: 381 670 027, www.crr.cz
Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně
na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého
rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné
správy a zajištění udržitelného rozvoje
v obcích, městech a regionech. Podporované oblasti - Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné regiony, Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Dobrá správa
území a zefektivnění veřejných institucí, Komunitně vedený místní rozvoj,
Technická pomoc.
-pav-

vzdělávání dospělých

nepřehlédněte

Týden vzdělávání v Jihočeském kraji dotační tituly

Týdny vzdělávání dospělých (TVD) nejsou v ČR žádnou novinkou.
Systematicky je organizuje již od roku 1995 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR).
Týdny vzdělávání dospělých (TVD) Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly
zahrnují aktivity, jejichž úkolem je mo- v prostorách Krajské pobočky Úřativovat potenciální účastníky dalšího du práce ČR v Českých Budějovicích.
vzdělávání k aktivní účasti ve vzdělá- Účastníci kulatého stolu – zástupci
vacích aktivitách a zároveň motivovat vzdělavatelů - státních organizací, kovzdělavatele k aktivní nabídce možností merčních i nekomerčních subjektů včetvyužití dalšího vzdělávání a zaměstna- ně zástupce ANNO JČK se v diskuzích
vatele k systematickému vzdělávání za- zabývali aktuálním stavem a možnostmi
městnanců. TVD jsou zaměřeny na akti- spolupráci aktérů dalšího vzdělávání
vity podporující dlouhodobé strategické v kraji, diskutovali o problémech vzděcíle příslušného regionu nebo celé ČR lávacích institucí zdaleka ne jen v oblasti vzdělávání dospělých, zajišťováním
v oblasti rozvoje lidských zdrojů.
V jihočeském kraji probíhalo 52 re- kvality ve vzdělávání, atd. Z různých
gistrovaných akcí TVD v období 20.září poznatků se nám jeví a i z diskuze u „kuaž 4.října 2016. Neziskový sektor se na latého stolu“ se dá vyvodit závěr, že se
aktivitách podílel celkem 10 akcemi jak aktuálně kumulují problémy, se kterými
členskými organizacemi ANNO JČK se potýká stát nejen v oblasti školství, ale
(např. Metha Jindřichův Hradec), tak obecně vzdělávání. ANNO JČK na tyto
problémy nejen upozorňuje na různých
i dalšími.
Dle našeho názoru jednou z nejvý- fórech v okruhu své působnosti, ale předznamnějších akcí se stala Odpolední kládá i náměty příslušným odborníkům.
káva s AIVD ČR aneb kulatý stůl Vzdělávání není jenom školství, vzdělavzdělavatelů v Jihočeském kraji. Cí- vateli nejsou jenom instituce zřizované
lem kulatého stolu bylo vyvolat debatu státem. V celé řadě oblastí by se zřejmě
o působení vzdělavatelů v Jihočeském školství například bez spolupráce s nekraji, sdílení dobré praxe a zkušeností. ziskovými organizacemi, zatím asi nejAkce se konala pod záštitou hejtmana více působících v oblasti sociálních služeb, potýkalo s ještě většími problémy.
Více informací www.aivd.cz.
-VP-

pozvánka
Mediální gramotnost ve vzdělávání

PRAHA - Jedním z výstupů kulatého stolu vzdělavatelů v Jihočeském kraji byla i pozvánka pořadatele na česko-slovenskou konferenci
na téma Mediální gramotnost ve vzdělávání, která se uskuteční ve středu 5. října 2016 v Iris Hotelu Eden Praha.
Účast pro registrované je zdarma.
Na konferenci zazní příspěvky na
Více informací a registrace zájemců
téma stavu mediální gramotnosti v České republice a na Slovensku, vystoupí najdete na www.aivd.cz.
EPALE je vícejazyčná virtuální kozde zástupci Domu zahraniční spolupráce, Ministerstva školství, mládeže a tě- munita odborníků z oblasti vzděláválovýchovy ČR, zástupci z univerzit, mé- ní dospělých, která umožňuje přístup
dií a celá řada odborníků, kteří na toto k nejnovějším zprávám, trendům a dokumentům ve vzdělávání dospělých
téma budou diskutovat.
-redz celé Evropy.		

našli jsme tip
Google nabízí program na podporu neziskovek

Společnost Google má speciální program pro neziskové organizace v České republice. O si o tom myslíme? Stojí to za pokud, řešení pro neziskovky....
Největší novinkou je to, že neziskové organizace mají možnost využívat aplikace Googlu zcela zdarma. K Vyhledávači Google a pokročilých nástrojů YouTube,
které už byly bezplatně dostupné, se přidal GMail, Kalendář či Google Disk. Česká
republika se tímto krokem připojila k dalším 11 zemím světa, ve kterých už tento
program funguje.
Musíte být jen neziskovkou s odpovídající právní formou a vše ostatní se dozvíte
na http://www.google.cz/nonprofits/. Nejde o reklamu, ale o náš tip ...
-ček-

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo přehled Národních dotačních titulů na rok 2017
Vyhlášené dotační tituly:
* Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - podpora demolic
budov v obcích, které mají ve svém
katastru sociálně vyloučenou lokalitou,
příprava území pro jeho plnohodnotné
využití v dalším rozvoji obce. Žadatelé
- obce, které mají ve svém katastru soc.
vyloučenou lokalitu
* Podpora obnovy rozvoje venkova
- podpora obnovy a rozvoje venkovských prostor
Žadatelé - obce či svazky obcí
* Podpora pro odstraňování bariér
v budovách - odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v
budovách s pečovatelskou službou
Žadatelé - obce
* Obnova obecního a krajského
majetku po živelných pohromách rekonstrukce / oprava obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo
jinou pohromou v roce 2016
Žadatelé - obce, kraje
* Regenerace sídlišť - revitalizace
ucelených prostranství sídlišť s více než
150 byty
Žadatelé - obce
* Technická infrastruktura - zasíťování pozemků pro budoucí bytovou
výstavbu
Žadatelé - obce
* Pečovatelský byt - výstavba bytů
pro osoby 65+ a osoby fyzicky závislé
na jiné osobě
Žadatelé - právnické osoby včetně
obcí
* Vstupní byt - vznik bytů pro osoby
v sociálně tíživé situaci
Žadatelé - právnické osoby kromě
obcí, církví a NNO
* Komunitní domy seniorů - výstavba domů pro osoby 60+
Žadatelé: právnické osoby včetně obcí
* Olověné rozvody - výměna olověných rozvodů vody v rodinných a bytových domech
Žadatelé - vlastníci bytových domů
* Bytové domy bez bariér - výstavba
výtahu a odstranění bariér v bytových
domech
Žadatelé - vlastníci bytových domů
Avízo: Národní program podpory
cestovního ruchu v regionech - vyhlášení programu říjen – listopad 2016
Více informací http://rsk.kraj-jihocesky.cz, www.mmr.cz.
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sociální služby

Jak sportovali senioři z Mesady

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Stejně
jako minulý rok se i letos zúčastnili
uživatelé sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním
postižením (Aktivní senior) akce 3.
Sportovní hry seniorů Jihočeského
kraje.
Akce, která byla součástí projektu Jižní Čechy olympijské, a tedy spolufinancována Jihočeským krajem, se konala
19. září na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. Program byl opět
velmi pestrý a jednotlivých disciplín se
zúčastnili všichni sportovně naladěni
ve věku 60+. Jindřichův Hradec byl zastoupen a posílen týmem, který čítal šest
družstev sestavených z různých organizací, včetně Mesady. Přestože počasí
příliš nepřálo, nikdo nepolevil a všichni
se s grácií probojovali do konce. Účastníci absolvovali zajímavé disciplíny, a
to lukostřelbu, střelbu na florbalovou

branku, ruské kuželky, hod kriketovým
míčkem, hod míčem na koš, slalomový
běh a další. Doplňkové stanoviště rozšířil stánek Policie České republiky, kde
si senioři se zájmem vyzkoušeli chůzi
s brýlemi, které měnily pohled střízlivého jedince, jako kdyby byl pod vlivem
alkoholu či marihuany. Inspirativní se
stala ukázka správné chůze nordic walking. Na závěr se účastníci zahřáli tancem v rytmu známých českých songů.
Z akce jsme odjížděli povzbuzeni a posíleni ve sportovně - zábavném duchu.
Soňa Matoušková, DiS.,
sociální pracovnice Mesada
Jindřichův Hradec

Senioři v akci....

děti a mládež

Jihlavská CVVZka se blíží

JIHLAVA - Ve dnech 11. až 13. listopadu proběhne Celostátní vzájemná výměna zkušeností vedoucích
dětských organizací, klubů, sdružení. Tentokrát se
uskuteční v Jihlavě. Více se dozvíte na webu www.
cvvz.cz. Tam jsou průběžně vyvěšované programy
i registrace.
Na letošní CV- budou moci setkat s pamětníky hnuVZku se připravuje tí Březový lístek, poslechnout si jejich
celá řada aktivit, ale příběhy, popovídat si s nimi… Bude to
více neprozradím..., skvělá příležitost na setkání mladých
to se nechce mile překvapit. Navíc pro- vedoucích se zakladateli CVVZek a
běhne, v pořadí už třetí, setkání meziná- Hnutí Březového lístku.
rodního projektu Generace, i tady bude
Věřím, že se na letošní CVVZce v Jihnovinka, a to, že místnost Rozprávkárna lavě určitě potkáme.
bude místem, kde se účastníci CVVZky
Jiří Riki Řeháček(8) - HBL
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poradna
Upozornění
pro občanské sdružení

Upozorňujeme ty, kteří dosud neprovedli přeregistraci svých občanských
sdružení na zapsaný spolek u Rejstříkového soudu dle Nového občanského zákoníku, že budou k 31. 12. 2016 vymazáni z rejstříku a právně zaniknou.
Netýká se to právních forem o.p.s. a zájmového sdružení právnických osob.
K registraci potřebujete nové stanovy
v souladu s NOZ schválené členskou
schůzí.
Připravte si tyto dokumenty:
• Nové stanovy podepsané statutárem
• Zápis z členské schůze s podpisy ověřovatelů (originál, ověřenou kopii, nikoliv jen kopii)
• Jména osob, zvolených do orgánů
spolku (předseda, výbor, dozorčí komise)
• Statutár, případně i členové orgánů
musí dodat čestné prohlášení, jehož vzor
uvádíme v sekci poradna/právní - právo
a zákony
• Souhlas majitele objektu s umístěním
sídla Všechny dokumenty najednou je
potřeba dodat na příslušný krajský soud
bud písemně, nebo prostřednictvím datové schránky. Jen upozorňujeme, že je
nutné zvolit jen jeden způsob dodání dokumentů, tedy písemný nebo elektronický, jinak soud i z tohoto důvodu žádost
zamítne.
Vzor čestného prohlášení si můžete
stáhnout na http://anno-cr.cz/wp-content/uploads/2016/08/cestne_prohlaseni-vzor.pdf			
-riki-

pozvánka
Bezlepkový
rodinný oběd v Globusu

Sdružení Jihočeských celiaků
má tip na bezlepkový
rodinný
oběd, který připravila firma Extrudo ve spolupráci
s Globusem České
Budějovice. Akce proběhla ve dnech
16. a 17. září, na další lze přijít 14. a 15.
října, také 18. a 19. listopadu. Je výběr
ze tří bezlepkových jídel, při koupi čtyř
bezlepkových jídel dostanete čtvrté
zdarma. Ke každému jídlu je bezlepkový zákusek zdarma.
Více informací na http://www.celiakie-jih.cz/.

socální služby

Barevný svět mezi námi

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené
a seniory se účastnilo projektu Štěstí s překážkou, a to v neděli 25. září
na náměstí Přemysla Otakara II. To se proměnilo v místo podpory,
naděje a pochopení pro rodiny, kterým se do života připletla překážka
v podobě zdravotního postižení blízké osoby. Díky neziskovým organizacím, které tam prezentovali své sociální služby, se podařilo podpořit
motto projektu Přijímejme život se všemi jeho barvami.
„Naše Jihočeské centrum pro zdra- ciální poradenství v sedmi jihočeských
votně postižené a seniory, člen Asoci- městech, půjčovny kompenzačních poace NNO Jihočeského kraje jako jedna můcek a dobročinný obchůdek. Právě
z neziskových organizací podpořila tuh- Prachatický dobročinný obchůdek se
le osvětovou akci už podruhé. Českobu- také prezentoval, a to prodejem výrobdějovické pracoviště si tentokrát připra- ků zdravotně postižených a seniorů za
vilo ruční práce, malování na náramky symbolické ceny. Výtěžek půjde na
z lékařských špachtlí. To zaujala nejen podporu jejich tvorby.
„Akci Štěstí s překážkou vnímáme
dětské návštěvníky, kterým mnohdy nejako
velice úspěšnou nejen pro veřejstačil pouze jeden náramek, ale i donost,
ale i pro samotné neziskové orspělé. Ti ocenili dobrý nápad a chtěli
ganizace.
Nádherné nedělní počasí,
prozradit tajemství výroby, jako typ na
krásně
doplnilo
příjemnou a pozitivní
hrátky se svými dětmi,“ řekla Bc. Nikola
náladu
kolující
mezi
jednotlivými stánKočerová, sociální pracovnice z českoky.
Doufáme,
že
se
budeme
moci účastbudějovického pracoviště.
nit
i
čtvrtého
ročníku
Štěstí
s překážJCZPS o.p.s. také nabízí odborné sokou,“ dodala Nikola Kočerová.
Zdroj JCZPS

venkov

Pro sociálně znevýhodněné

Koncept sociálního zemědělství dává novou příležitost, jak zemědělcům, tak i dalším subjektům působícím ve venkovském prostoru. Umožňuje zavádět a vytvářet nové alternativní služby, rozšiřovat a diverzifikovat činnosti a jejich roli ve společnosti. Současně se otevírají možnosti
pro zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby, které v sociálním zemědělství najdou pracovní uplatnění nebo mohou zmírnit dopady svého
zdravotního postižení nebo sociálních problémů. Sociální zemědělství
rovněž nabízí širokou škálu aktivit i v oblasti vzdělávání a v dalších činnostech spojených s venkovským či příměstským prostředím.

Sociální farmy v Jihočeském kraji

Terapeutická komunita
Karlov
zřizovatel a provozovatel SANANIM
z. ú., nestátní nezisková organizace
Karlov 3, 398 04 Smetanova Lhota,
tel.:382 229 655, 382 229 692, karlov@
sananim.cz, www.sananim.cz.
Farma Kálal, z.s.,
Jetětice
Jetětice 9, 398 48 Jetětice, tel.: 605
206 142, jitka.zunova@email.cz, www.
farma-kalal-zs.cz.
Dvůr Čihovice
zřizovatel a provozovatel Pomoc, z.s.,
nestátní nezisková organizace
Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou,
tel.: 777 709 101, jiri.netik@pomoc-tyn.
cz, www.pomoc-tyn.cz.

Terapeutická
zeleninová zahrada
Prevalco, z.s.
České Budějovice
Riegerova 51, 370 05 České Budějovice, tel.: 601 342 517,
774 342 517, info@prevalco.cz, www.
alkohol-alkoholismus.cz.
Bemagro a.s.
Malonty 101, 382 91 Malonty, tel.:
380 325 111, bemagro@quick.cz, www.
bemagro.cz.

nepřehlédněte

dotační tituly

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výběrové řízení na
podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2017 - oblast
sociální zemědělství
Pro oblast sociálního zemědělství
jsou připraveny především tyto roční
či víceleté programy:

3. 1 Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj - podprogram Ekologické zemědělství a šetrný
způsob zemědělského hospodaření
8.1.
Podpora
zdraví
včetně péče a pomoci zdravotně postiženým - podprogram Podpora rovných
příležitostí pro občany se zdravotním
postižením a venkovské seniory
13.1. Vzdělávání a propagace - podprogramy Podpora vzdělávacích aktivit a propagace, Profesní vzdělávání
a zvyšování kvality
14.1. Zájmová a další volnočasová
činnost pro děti a mládež - podprogram Zabezpečování široké nabídky
volnočasových aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež   
Uzávěrka přijímání žádostí 31. 10.
2016, zveřejnění úspěšných žadatelů na
webu Ministerstva zemědělství do 30.
12. 2016
Oprávnění žadatelé projektů nestátních neziskových organizací pro
rok 2017 podporovaných Ministerstvem zemědělství jsou:
Spolky, ústavy, obecně prospěšné
společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, nadace a nadační fondy, další
právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména
zdravotních, kulturních, vzdělávacích
a sociálních služeb a poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické
osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud
tak ústřední orgán rozhodne.
Více informací www.socialni-zemedelstvi.cz. včetně publikace Sociální
zemědělství v Evropských zemích ke
stažení.			
-red9

pomoc dětem

Den s handicapem se žáky ZŠ Borová Lada

Prachatice, Borová Lada – 20. září 2016 – Zrak je jedním napůl), více vysvětlovat a komentovat
z důležitých smyslů, které člověk má. Jaké to je nevidět? O tom byl zá- a nechat si věci tzv. „osahat“.
KreBul, o.p.s. se ve svých aktivitách
žitkový program pro žáky ZŠ Borová Lada, který připravila KreBul,
zaměřuje také na práci s osobami s hano.p.s. s dobrovolnicí Marií Mrázovou.
Malotřídka v Borových Ladech si vy- je kříženec královského pudla a zlatého dicapem. Realizuje pro ně volnočasové
vzdělávací aktivity, přizpůsobuje jim
dobyla si své místo na výsluní i mezi vel- retrívra). Pro žáky bylo připraveno do- či
své prostředí v sídle organizace na Zlaté
poledne
plné
otázek
a
odpovědí,
zážitkými školami. Může se pyšnit nejen me- kových her a samozřejmě odpovědí, jak stezce 145. Naposledy byly zakoupezinárodními oceněními, medailovými spolužákovi ulehčit pobyt ve škole, na ny nájezdy pro vozíčkáře a v současné
pozicemi, čestnými uznáními a i jinými které si žáci přicházeli sami.
době se jedná o instalaci indukční smyčúspěchy. Tato škola je místem, kde se
Nevidomí či slabozrací se dokážou ky pro sluchově postižené a navigačnístírají hranice mezi světem školním a re- orientovat v prostoru, jen je třeba dá- ho majáčku právě pro nevidomé. To vše
álným, a také se stírají hranice překážek vat pozor na určité věci. Nechat náby- díky podpoře projektu v rámci výzvy
a omezení. V první třídě této školy usedl tek tak, jak jsou zvyklí, mít dveře buď Tesco pomáhá regionům.
Zdroj: Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.
od září žák, který má oční handicap. Ve- zavřené, nebo naopak otevřené (nikoli
dení školy dělá vše pro snazší integraci
žáka do školního kolektivu.
A právě proto byla KreBul, o. p. s. požádána o realizaci „dne s handicapem“,
Rok se s rokem sešel a opět je tu Vzdělání a řemeslo. Již 22.ročník veletrhu
zaměřeného právě na ztrátu zraku. Jak
se uskuteční ve dnech 23. až 25.listopadu 2016 na výstavišti v Českých Buje u KreBul-u zvykem, nebylo to poudějovicích. Garantem expozice tak jako loni je Asociace pro podporu rozvoje
ze formou přednášky. Pozvání přijala
informačních center pro mládež v České republice, člen Asociace NNO v ČR.
i nevidomá dobrovolnice Marie MráJejich členové - zřizovatelé a provozovatelé informačních center pro mládež
zová s fenkou dudla Arwenkou (dudl
v Jihočeském kraji ve spolupráci s Asociací NNO Jihočeského kraje, nabízejí
možnost prezentace vzdělávacích příležitostí NNO,
V případě zájmu kontaktujte provozní kancelář ANNO JČK.

Veletrh Vzdělání a řemeslo

zajímavosti

České neziskovky se drží na třetím místě

O stavu českého neziskového prostoru informuje v médiích, ale
i ostatní světové a evropské instituce, americká agentura USAID prostřednictvím Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky.
Jaké jsou závěry vyplývají z meziná- ní, zájmové, advokační a filantropické.
rodního srovnání Americké agentury Toto dělení podle činnosti by v budoucpro mezinárodní rozvoj (USAID), které nu mohlo mít vliv i na oprávněnost orje partnerem za Českou republiku Aso- ganizací žádat o státní finance,“ uvádí
ciace veřejně prospěšných organizací Hana Frištenská, tajemnice Rady vlády
České republiky (AVPO ČR), která byla pro nestátní neziskové organizace.
Aktuálně se nestátní neziskové orgamnoho let členem naší Asiciace NNO
nizace dělí podle právní formy. V proČeské republiky?
Hodnocení dané metodikou USAID sinci 2015 bylo v České republice regisse zaměřuje na posouzení rozvoje ne- trováno dle ČSÚ:
* 89 584 spolků
ziskového sektoru, jeho stability, úrovně
* 26 423 pobočných spolků
finančního zajištění nebo legislativního
* 2 894 o.p.s
zázemí. Hodnocení probíhá v celkem 29
* 388 zapsaných ústavů
zemích střední a východní Evropy a Eu* 505 nadací
rasie. Český neziskový sektor se drží na
* 1 518 nadačních fondů
třetím místě za Estonskem a Polskem.
* 4 166 evidovaných právnických
Došlo k novému nastavení spolupráce
se státem a neziskové organizace uměly osob církví
Neziskové organizace byly v roce
lépe prosazovat svoje zájmy. V polovině
roku vláda schválila novou Státní poli- 2015 aktivní a úspěšné i v prosazování
tiku vůči nestátním neziskovým orga- svých zájmů. Podařilo se jim prosadit
nizacím na léta 2015 až 2020. „Tento zrušení registračních poplatků, zapojily
dokument nastavuje rámec pro dlouho- se jak do tvorby zmíněné Státní politiky
dobou spolupráci mezi státem a nezis- vůči NNO, tak do práce různých poradkovými organizacemi. Dále se zaměřuje ních orgánů vlády.
Podle posledních údajů Rady vlády
na propagaci dobrovolnictví a filantropie v české společnosti. V neposlední pro nestátní neziskové organizace pořadě zavádí novou kategorizaci nezis- skytla v roce 2014 vláda spolkům, obeckových organizací. Dělí je na servis- ně prospěšným společnostem, nadacím,
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nadačním fondům a účelovým zařízením církví dotace ve výši 13,56 miliard
korun, což je o téměř 0,9 miliardy více
než v roce 2013. Z toho 7,59 miliard korun pocházelo ze státního rozpočtu; 1,8
miliardy korun pocházelo z rozpočtů
krajů a rozpočtu hl. m. Prahy; 3,34 miliard korun bylo přerozděleno z rozpočtů
obcí mimo hl. m. Prahu; 842 milionů
korun pocházelo ze státních fondů ČR.
Dotace od státu jsou stále jedním
z nejvýznamnějších zdrojů financování
neziskových organizací a převážně míří
do organizací, které existují více než
deset let. České neziskovky jsou stále
značně závislé také na dotacích z EU.
V roce 2015 bylo mnoho organizací nuceno omezit či pozastavit své aktivity
z důvodu zpoždění vyhlášení nové výzvy Evropských fondů.
Mimo veřejné zdroje jsou neziskové
organizace podporovány také příspěvky ze strany firemních a individuálních
dárců. Podle Fóra dárců přispěli Češi
formou dárcovských SMS v roce 2015
více než 34,1 milionů korun (v roce 2014
šlo o částku 24,7 milionů korun). Dary
jsou nejčastěji poskytovány na pomoc
dětem, postiženým nebo obětem přírodních katastrof. V roce 2015 vzrostl
zájem ze strany firem o podporu neziskových organizací formou firemního
Zdroj AVPO ČR
dobrovolnictví.

ocenění za práci

Dobrovolnice za přání seniorům dostaly dárek

PRACHATICE - Čtyři dobrovolnice Jihočeského centra pro zdra„Dobrovolnice se vrátily zpět nadvotně postižené a seniory o. p. s. odjíždějí na zaslouženou dovolenou šené a především odpočinuté. Chválily
na wellness pobyt v Nových Hradech.
si jak ubytování a stravu v hotelu Rezidence,
tak připravený program. OceAnna Bártová, Marie Bednárová, Ale- chůdku, pomáhají organizovat nejrůznily
vířivky,
parní saunu i solní jeskyni.
na Bínová a Eva Váchová již mnoho let nější akce a aktivizační činnosti nejen
V
průběhu
víkendu
si některé ještě navypomáhají v Prachatickém dobročin- pro seniory a zdravotně postižené, ale
víc
doplatily
masáže
a další procedury
ném obchůdku, pomáhají organizovat i pro jejich rodinné příslušníky, a aktiva
navštívily
noční
prohlídku
místního
nejrůznější akce a aktivizační činnosti ně se podílejí na materiálních charitativhradu.
Již
nyní
plánují,
že
by
si rády
nejen pro seniory a zdravotně postiže- ních sbírkách, například sběr víček, sapodobný
společný
víkend
zopakovaly,“
né, ale i pro jejich rodinné příslušníky, vých materiálů pro záchytné kotce pro
dodala Hana Vlasáková.
-havla aktivně se podílejí na materiálních psy a dalších.
charitativních sbírkách.
„Právě pro ně byl určený, od pátku
26. do neděle 28. srpna, třídenní wellness pobyt, na který odjely v rámci
projektu organizace Sodexo Pass a. s.
Plníme přání seniorům. Tohle poděkování jen malá splátka za jejich neúnavnou a neocenitelnou pomoc. Poděkování také patří všem ostatním dobrovolníků za pomoc, Sodexo Pass za vybrání
tohoto přání do projektu Plníme přání
seniorům a anonymnímu dárci, který
na tuto dovolenou přispěl,“ řekla Hana
Vlasáková, ředitelka JCZPS o.p.s.
Dobrovolnice již mnoho let vypomáFotografie ze zasloužené dovolené z wellness pobytu v Nových Hradech.
hají v Prachatickém dobročinném ob-

fotoohlédnutí

V neděli 25. září JCZPS o.p.s.při projektu Štěstí s překážkou v Českých Budějovicích. Více na straně 9.
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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:
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