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* Postupně vychází adresáře jihočeských neziskovek. Ten je rozdělený
do sedmi oblastí. Postupně bude
ke stažení ve formátu *.PDF na
webových stránkách asociace.
Navíc se tvoří elektronická verze.
* Připravuje se velký projekt k sociálním službám s Asociací NNO České
republiky, na kterém budou participovat pracoviště Jihočeského
centra pro zdravotně postižené
a seniory.
* Využívejte poradny
naší (fungující s ANNO JMK
a ANNO ZK) nebo ANNO ČR.
Pro členy je zcela bezplatná.
* Pokud chcete na sebe
upozornit, podělit se s ostatními jihočeskými neziskovkami o své poznatky, úspěchy
i neúspěchy, pak napište o svých
akcích, posílejte pozvánky nebo
jen fotečku s popiskou. Dobré
zkušenosti a náměty rádi uveřejníme.

zapište si do diáře

* Do konce března 2017 je potřeba zaplatit členský příspěvek, který je symbolických
200 Kč. V opačném případě vám
odpadají výhody členství (letos
budou ještě větší) a nebudete mít
ani hlasovací právo na jednotlivých setkáních a členské schůzi.
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
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Jedeme na plné obrátky

Zimní období.... to není čas zimního spánku, ale čas
zhodnocení předcházejícího roku, plánů a vizí na nový
rok. Pokud bychom to chtěli jednoduše zrekapitulovat,
pak s klidným svědomím můžeme říci, že jsme své sliby
splnili, mnohdy i překonali. Chceme-li hodnotit naši šestiletou působnost v našem kraji, pak to byl další úspěšný
rok. Je pravda, že jsme si dali vysoké cíle, ale ty jsme
beze zbytku splnili. Jenom nás mrzí, že někteří členové
jsou stále pasivní, předpokládali jsme, že budeme společně více akční, že vše nenecháte na svém výboru nebo kanceláři, která má personální i finanční omezení. Všichni
se budeme muset nad tímto stavem hodně zamyslet a konečně více spolupracovat, předávat si informace a jít na
veřejnost jako prospěšný celek pro neziskový sektor v
Jihočeském kraji. Někteří mi „vyčítají“, že jsem stále moc kritický, nespokojený,
a to nejen k ostatním, ale hlavně k sobě a výboru, ale pokud chceme být zase o kus
lepší, výkonnější a akčnější než v minulém roce, pak musíme všichni přiložit ruku a
hlavně se podělit o svůj um s ostatními. Všichni máme ve své oblasti mnoho práce,
ale přiznejme si, že musíme hledat to, co nás spojuje, co potřebujeme, aby neziskový
sektor Jihočeského kraje byl přínosem pro celou občanská společnost.
Věřím, že to společně zvládneme a dokážeme najít své místo na slunci.
Jiří Riki Řeháček, předseda

kreslený humor

Nebojte se žádat
o odškodné po úrazu
na náledí...

Denní realita: Kličkování na zamrzlé vozovce mezi deštěm rampouchů...,
ale na chodnících to také není žádná procházka růžovým sadem...
-riki-

z kanceláře...

Naplňujeme letošní vize

I když je únor nejkratším měsícem roku, z hlediska
objemu pracovních činností patří v našich aktivitách
k těm nejbohatším. Ledacos dlouhodobějšího významu se zpracovává, spousta věciček aktuálně neviditelných se řeší, komunikuje se na všech světových stranách, koordinují možné budoucí aktivity…atd.
Vše se postupně „scvrkává“ do rám- provozní kanceláře
cového harmonogramu aktivit Aso- Asociace NNO JČK
ciace NNO JČK. A tak můžeme opět v Táboře nebo i do
nabídnout našim členům třeba prezen- Informačních center pro mládež v Čestaci jejich aktivit na největším veletrhu kém Krumlově, Prachaticích či Táboře,
neziskovek v České republice - NGO jejichž zřizovatelé jsou členy AICM
Marketu, který se uskuteční 12. dub- ČR z.s. i Asociace NNO Jihočeského
na 2017 v prostorách Fóra Karlín Pra- kraje z.s. Opět participujeme i na aktuha. Tak jako loni ve společné expozici álně vyhlášeném Jihočeském krajském
Asociace ICM České republiky z.s. kole již 7.ročníku soutěže školních noa Asociace nestátních neziskových or- vin a časopisů, vyhlášení výsledků se
ganizací Jihočeského kraje z.s. Máte-li uskuteční v pátek 28.dubna 2017 v sále
zájem, není nic lehčího než své propa- zastupitelstva Jihočeského kraje.
gační a prezentační materiály doručit do Dr. Václav Pavlík, tajemník asociace
a vedoucí kanceláře

glosa

Nebuďme jako supermarkety...

Markety nesnášíme... Ale přiznejme
si, chodíme do nich
všichni. Kdo tvrdí,
že ne, pak je hodně
podezřelý, protože
ten, kdo nechce nějakou slevu je dnes
„vadnej“. Podobný
vztah máme k bulváru. Všichni ho nesnášíme, ale novin a
časopisů s bulvárním obsahem se prodává nejvíce. Jsme už takoví.... Když uháníme nějakého novináře, pak na nás pa-
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dají dotazy na způsob: „Je u vás nějaká
pěkná rozkrádačka, tunelování, šizení na
daních, někdo někoho zabil, šikanoval,
okradl, máte pracovníka s dětmi pedofila, ubližujete seniorům?????“
Doba je už taková, dobro a pomoc
druhým je sice nutné a potřebné, ale navenek se to moc „nenosí“. Stejně tak to
je se slevami, a tak trošku pro pobavení máte dole obrázek a věřme, že bude
konečně líp, že ostatní budou mít o naší
práci zájem, bude i patřičně oceněna
i zaplacená.... Už aby to bylo...
Jiří Riki Řeháček

z činnosti anno čr

Osobnost NNO 2017

ČESKÁ REPUBLIKA - Loni
se uskutečnil pilotní ročník ankety Osobnost NNO 2016, při
které šlo o ocenění významných
osobností, které napomáhají
k rozvoji nestátního neziskového sektoru, a tak přispívají k tvorbě silné občanské společnosti.
Přiznejme si, že jsme se zcela neztotožnili s kritérii, a tak jsme se loňského
ročníku nezúčastnili, ale letos, pokud se
vstupní kritéria změní, rádi zúčastníme,
navrhneme osobnosti nestátního neziskového sektoru z jižních Čech.
Víme, že anketa Osobnost nevládního neziskového sektoru má ambici
ocenit ty, kteří věnují nejen své znalosti
a schopnosti, ale mají i osobnostní předpoklady pro přímou práci s klienty nebo
k rozvoji nevládního neziskového sektoru obecně. Tato anketa mimo jiné přispívá k lepšímu a komplexnějšímu chápání
tzv. třetího sektoru jako jednoho celku,
a to jak ze strany samotných nestátních
organizací, tak ze strany státu i samospráv i z pohledu široké veřejnosti.
„V roce 2017 bychom rádi zachovali stávající a navázali novou spolupráci s jednotlivými krajskými asociacemi,
a to již v době příprav této ankety. Pokud by se z nějakého kraje nepřihlásila
k participaci daná asociace, případně
by z kapacitních důvodů nemohla plnohodnotně spolupracovat, rádi bychom
v daném kraji oslovili jiné subjekty,
které by o případnou spolupráci měly
zájem. Cílem je pokrytí celé republiky.
Z tohoto důvodu se na Vás obracím již
nyní, prosím o zaslání vyjádření, zda se
tento rok do příprav ankety a nominace jednotlivých kandidátů za Váš kraj
chcete zúčastnit,“ zaslala našemu výboru Marie Froulíková.
Výbor ANNO JČK na dopis odpověděl a přiložil své připomínky k navrhování. Jinak anketa se nám fakt líbí, fandíme jí... Ale to naše ALE.... Nevíme,
zda nám kritéria dovolí, aby to bylo
pro navrženého krásným překvapením,
pohlazením na duši. My je nechceme
k něčemu nutit, přesvědčovat k souhlasu s jejich navržením, projít nějakým
„úředním šimlem“ apod. My jim chceme od srdce poděkovat, mile je překvapit… ve smyslu Přátelství rozrůzněných. Vždyť jde o lidi s velkým srdcem,
a tak je svazovat nebo k něčemu nutit se
nám nelíbí. Podobně to děláme při udělování Březových lístků....
-riki-

potravinové banky

Potraviny potřebným

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo seznam organizací, kterým mohou obchody darovat vyřazené potraviny. Obchodníci, kteří chtějí vyřazené, avšak
bezpečné potraviny darovat na charitativní účely, mají nově k dispozici seznam oprávněných příjemců těchto potravin. Na seznamu je nyní 56 neziskových organizací z celé republiky, další se mohou přihlásit.
V Jihočeském kraji to jsou:
ních organizací. Celkem třicet milionů
1) Potravinová banka Jihočeského korun bylo určených na rekonstrukci
kraje z. s. ; IČ: 04828691; Riegerova 51, a výstavbu skladů, jejich provoz nebo
České Budějovice, 370 01; www.pbjk. na mzdy zaměstnanců. Letos plánuje
cz
ministerstvo zemědělství na tyto účely
2) Diecézní charita České Budějovice; stejnou částku.
IČ: 45018316; Kanovnická 16, České
Markéta Ježková, tisková mluvčí
Budějovice, 370 01; www.dchcb.cz
Ministerstva zemědělství ČR
3) Charita Česká republika; IČ:
70100969; Vladislavova 12, Praha 1,
110 00; www.charita.cz
„Snažíme se
dlouhodobě snižovat plýtvání
potravinami.
Díky novele zákona o potravinách mohou výrobci a prodejci
charitám věnovat potraviny,
které mají například deformované obaly nebo
špatnou velikost písma na obale, ale pro
konzumaci jsou stále bezpečné,“ řekl
ministr zemědělství Marian Jurečka.
Seznam organizací, kterým mohou
obchodníci potraviny darovat, zveřejTÁBOR - Připravujeme na úterý 7.
nilo Ministerstvo zemědělství. Mimo
potravinových bank jsou to především března (původně mělo být 21. února)
oblastní charity, ale například i jeden v prostorách Asociace NNO Jihočeshospic. Další neziskové organizace, kého kraje a ICM Tábor praktickou
které chtějí potraviny přerozdělovat pomoc s daňovýmn přiznáním, a tak
společně s lektorkou Ing. Dagmar
potřebným, se mohou přihlásit.
Omezit plýtvání potravinami se mi- Štěpánovou zakončíme úspěšně rok
nisterstvo zemědělství snaží již něko- předešlý. Nyní budeme mít daňové
lik let. V loňském roce poprvé spustilo přiznání zcela bezchybné...
Přihlášky přijímáme v kanceláři (ještě
dotační program na podporu činnosti
potravinových bank a dalších charitativ- jsou volná místa), sebou si vemte NB a
podklady pro zpracování. Ostatní uděláme na místě...		
-red-

Nebojte se žádat
o odškodné po úrazu
na náledí

Chladná zima zaskočila nejen silničáře, ale i spoustu vlastníků chodníků
a jiných pozemních komunikací. Chirurgické ambulance se plní úrazy způsobené pádem na zledovatělém nebo
zasněženém povrchu.
Ale co když se taková nehoda stane
i vám? Bolestné, náhrada ušlé mzdy,
náhrada věcné škody, náklady na léčení,
odškodnění trvalých následků, na to vše
máte nárok.
Za újmu způsobenou náledím na
chodníku odpovídá jeho vlastník, což
je ve většině případů obec. To je dobrá
zpráva zvlášť pro ty, kdo nemají úrazové nebo životní pojištění, které by náklady na léčení také pokrylo.
Aby se vám ale odškodnění podařilo
vymoci, je důležité si obstarat dostatek
důkazů, čili nejlépe si vyfotit stav chodníku, to však může být obtížné, když
vás po pádu bolí celé tělo. Pokud je na
místě nějaký svědek, a třeba vám i někdo pomáhá, vezměte si na něj kontakt.
Pokud váš pád nikdo neviděl, pokuste
se aspoň zajistit výpověď zdravotnického personálu, který vás ošetřuje. Od lékaře si také vyžádejte lékařskou zprávu,
od které se odvíjí výše náhrady, a hodnocení bolestného.
Jelikož je zároveň povinností dbát
prevence, tudíž mít zimní obuv, je
vhodné si vyfotit i boty, ve kterých se
vám nehoda stane.
Až vám to zdravotní stav dovolí,
uplatněte písemně u majitele chodníku
právo na náhradu vzniklé újmy. V lepším případě se to obejde bez soudu,
v tom horším z toho můžou být velmi
vleklé spory. Proto je opravdu nejdůleStačí jít na www.givt.cz, nastavíte ANNO JČK a přes tuto žitější obstarat si dostatek důkazů, na jevstupní stránku navštívit váš oblíbený internetový obchod jichž základě vám buď vaše pojišťovna
nebo přímo http://bit.ly/AsociaceNNO_JihočeskéhoKraje. nebo pojišťovna vlastníka komunikace
Zboží si vyberete, zaplatíte a spokojený obchodník pošle část vyplatí náhradu újmy.
peněz z ceny nákupu vámi zvolené neziskové organizaci. Vy
Redakce SOS – Asociace, z.s.
nezaplatíte nic navíc. Děkujeme všem, kteří podpořili svou asociaci už v roce 2016.
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daňové přiznání

Jak na daňové
přiznání

podpořte svou asociaci
Nakupujete přes internet? I nákup se dá proměnit
v dobrý skutek. A nezaplatíte nic navíc

sociální oblast

Ukázka polohování a přesuny pacientů

TÁBOR - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Tábor společně s firmou DMA Praha a s Mgr. Marcelou Kryski navštívily ve dnech 25. a 26. ledna 2017 Střední zdravotnickou školu v Táboře,
konkrétně druhý ročník studijního oboru Zdravotnický asistent.
Přítomným studentům a studentkám leženiny) a jak tomu předcházet. Na
jsme přišly ukázat způsoby správného svých spolužácích si všichni vyzkoušeli
polohování pacientů, jejich přesuny z jak správně polohovat v leže na zádech
lůžka na židli a jaké pomůcky je mož- a na boku a jaké pomůcky k tomu moné k tomu využít. Hlavním cílem této hou použít, i pokud nemají speciální
ukázky především bylo aktivně všechny antidekubitní matrace, podložky či polzapojit, aby se v budoucnu při vykoná- štáře.
vání svého povolání nebáli s pacienty
Druhá část hodiny byla zaměřena na
pracovat a manipulovat.
přesuny pacientů z lůžka na židli. NejprNejprve Mgr. Kryski se studenty zo- ve jsme studentům ukázaly, jak správně
pakovala, na kterých částech lidského přesunout pacienta bez pomůcek a poté
těla se mohou vytvořit dekubity (pro- jim bylo předvedeno přesouvací prkno a

Při praktické výuce se žákyně a žáci
aktivně zapojovali...
ergonomický pás na přesun. Vše si studenti sami vyzkoušeli, aby v budoucnu
byli připraveni na práci se skutečnými
pacienty či klienty zdravotnických zařízení a především aby se nebáli s těmito
lidmi pracovat a pomáhat jim.
Ing. Bc. Michaela Spálenková, DiS.,
vedoucí JCZPS, o.p.s.,
pracoviště Tábor

Mgr. Marcela Kryski se studenty zopakovala, na kterých částech lidského těla se mohou vytvořit dekubity...

4

4

spolupráce

Hledáte zdroje financování?

Eurocentrum České Budějovice je informační místo zřízené společně Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Úřadem vlády ČR, kam se občané mohou
obracet se svými dotazy týkajícími se Evropské unie a evropských fondů. Pracovníci Eurocentra se věnují konzultacím projektových záměrů a evropské integraci obecně, organizují odborné semináře se zaměřením na možnosti čerpání financí z evropských fondů, pořádají akce pro širokou veřejnost, soutěže
a přednášky a zaměřují se i na vzdělávací programy pro studenty ZŠ a SŠ
s evropskou tematikou. Veškeré tyto aktivity jsou poskytovány zdarma.
Zástupci neziskových organizací součástí práce Eurocentra je organizamohou v Eurocentru najít pomoc při ce odborných seminářů zaměřených na
konzultaci projektových záměrů a hle- možnost získání dotací z fondů EU. Dle
dání vhodného zdroje financování, jak zájmu NNO je možnost připravit semiz evropských fondů, tak i národních nář přímo na míru. Důležitou možností
dotací. Konzultace je možná telefonic- vzájemné spolupráce je i sdílení zajímaky, e-mailem nebo i osobně. Dále Eu- vých akcí či aktivit k efektivnější inforrocentrum nabízí informační materiály movanosti občanů.
k evropským fondům. Konkrétně pro
Další informace naleznete na weboNNO je přímo připravena publikace vých stránkách Eurocentra: http://ces„Evropské fondy pro nestátní neziskové kebudejovice.eurocentra.cz nebo můorganizace – příležitosti v období 2014 žete sledovat aktivity Eurocentra i na
– 2020“, která je přehledně rozdělena facebookovém profilu: www.facebook.
-redpodle tematických oblastí. Nedílnou com/EurocentrumCB.

sekce děti: film/video

VIII. Letní olympiáda dětí a mládeže

JIŽNÍ ČECHY - Soutěž je pořádána dvoustupňově.
V krajském kole se utkají soutěžící, jejichž úkolem je
natočit a zpracovat video na dané téma. Nejlepší soutěžící pak postoupí na Letní olympiádu dětí a mládeže
(LODM) v Jihomoravském kraji. V republikovém kole
bude úkolem soutěžících natáčet dění v průběhu her na
LODM. Z natočeného materiálu pak sestříhají krátký
film, který bude reprezentovat Jihočeský kraj v soutěžní kategorii „umělecká soutěž“.
Pořadatel krajského kola:
Médium: mobil, tablet, kamera, fotoJihočeský kraj
aparát, …
Organizačně zajišťuje:
Krajský
Zpracování: v běžných formátech
úřad Jihočeského kraje - Odbor školství, (např. avi, mp4, …)
mládeže a tělovýchovy - Oddělení mláDoručení: Vyexportované video nadeže, tělovýchovy a sportu
hrajte na libovolné internetové úložiště
Termín uzávěrky: do 31. 3. 2017
(např. leteckaposta.cz, …) a odkaz na
Téma soutěžních snímků: „Společně, video zašlete na email: machovae@krane vedle sebe“ (motto LODM), video j-jihocesky.cz. Zprávu zároveň doplňte
nemusí být z oblasti sportu, jde o zachy- informací o soutěžícím: jméno, přícení tohoto motta v běžném životě
jmení, datum narození, kontaktní údaje
Soutěžící: jednotlivci
o organizaci, jméno, příjmení a kontakt
Věková kategorie: ročníky 2002 – na doprovázející osobu. V předmětu
2005 (12 let musí soutěžící dovršit nej- zprávy uveďte: video_LODM .
později v den zahájení LODM - 24. 6.
Vzory: www.edisk.cz/stahni/245187/
2017 a hranici 15 let splňuje do doby jan_novak_zsolympiadova
ukončení LODM - 29. 6. 2017)
Kontakt: S případnými dotazy se obDélka soutěžního snímku: do 2 mi- racejte na Mgr. Erika Máchová (machonut (včetně vizuální prezentace vlastní vae@kraj-jihocesky.cz; tel.: 386 720
osoby v délce max. 30 vteřin)
933) .			
-red-

právní poradna
Jak na ples? Na co se
nesmí zapomenout…
Zopakujme si to nejhlavnější...
1) Ohlášení akce, která bude trvat po
22 hodině
2) Poplatek ze vstupného
3) Je nutná tombola? Nestačí soutěž
o ceny?
4) OSA poplatky
5) Prodej alkoholu
6) Elektronická evidence tržeb
Ples hlavně ohlašte, nejste-li si čímkoliv jisti, informujte se na příslušném
obecním nebo městském úřadu.
Poplatek ze vstupného se řídí zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích , §6. Opět, nejste-li si něčím
jistí, zda váš ples spadá pod osvobozené
akce, domluvte se raději přímo s příslušným obecním úřadem. Zamyslete
se, zda je nutná tombola? Mnohdy je
lepší a jednodušší nějaká soutěž o ceny.
Kdo může být kromě právnické osoby organizátorem? Vše řeší jednoduše
a přehledně zákon.
Trochu problémy jsou s OSA poplatky, ale existuje na vše formulář.
Dalšími otazníky jsou kolem prodeje
alkoholu, ale ten se řídí § 133 odst. 4
zák. č. 353/2003Sb. o spotřebních daních. A nesmíme opomenout na doklady o nákupu lihovin, koncesi, kopii
oznámení celnímu úřadu. A navíc, není
nutné kvůli dvěma plesům zřizovat koncesi, je lepší se domluvit s někým, kdo
koncesi má a využít jeho služeb.
Na závěr jsou největší otazníky kolem
elektronické evidence tržeb. Nebojte se,
protože příjmy nesouvisí s podnikatelskou činností poplatníka, nejsou evidovanou tržbou a evidenci nepodléhají.
Metodický pokyny lze najít na http://
www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf, str. 8.
Vše a podrobně se dozvíte na našich webových stránkách http://www.
annojck.cz/archiv/2998 nebo můžete se
dotázat na našich poradnách, kontakty
jsou v záhlaví webových stránek PORADNA.		
-red- 5

inspirace pro neziskový sektor - stavba sněhuláků

6

6

děti a mládež

Vyhlásili jsme soutěž školních časopisů

JIŽNÍ ČECHY - Už sedmý ročník Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže školních novin a časopisů byl spuštěn. Jde o celorepublikovou
soutěž školních novin a časopisů je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny ve školských zařízeních, studentských klubech, oddílech,
střediscích volného času, domech dětí a mládeže a na jejichž tvorbě se podílejí
děti a mládež. Letos převzala záštitu Doc., Ing. Lucie Kozlové, Ph.D., 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje
Jedná se o soutěž postupovou, která je kolem. Pod gescí Informačních center
zařazena do oficiálních soutěží Talent pro mládež v Jihočeském kraji (ICM
centra Ministerstva školství, mládeže a Český Krumlov, ICM Prachatice, ICM
tělovýchovy. Hlavním organizátorem je Tábor) se v roce 2017 uskutečňuje JiAsociace středoškolských klubů České hočeské krajské kolo soutěže školních
republiky. V letošním roce se uskuteč- novin a časopisů již posedmé.
ňuje již 11.ročník soutěže.
Soutěžní kategorie
Pro účast v celorepublikové části sou* Časopisy a noviny vydávané žáky
těže je potřeba úspěšně projít krajským základních škol – I. stupeň - tvořené

Loni v rámci vyhodnocení byly udělené i Březové lístky, jako poděkování od srdce ze spodu, nejaktivnějším pedagogům, kteří se starají o redakční týmy.

děti a mládež: dotace

Podpora práce s mládeží
v rámci naplňování Koncepce MŠMT

Dne 17. 2. 2017 vyhlásil Jihočeský kraj dotační program „Podpora práce
s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování Koncepce MŠMT“.
Tento program je spolufinancován žitostmi do pravidelných volnočasových
ze státní dotace MŠMT poskytnuté Ji- aktivit, participace a tvořivosti v oblasti
hočeskému kraji ve výši 423 302 Kč z rukodělných a řemeslných aktivit.
dotačního programu Naplňování KonPravidla pro žadatele a formulář žácepce podpory mládeže na krajské dosti o dotaci naleznete od 17. února
úrovni. Celková alokace programu činí 2017 na www.kraj-jihocesky.cz, menu
605 302 Kč.
Dotace a fondy EU, rubrika Programové
V dotačním programu mohou žá- dotace - aktuální výzvy.
dat spolky, ústavy a obecně prospěšné
Hledejte na webových stránkách http://
společnosti, které mají ve svých stano- www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_
vách zakotvenu práci s dětmi a mládeží vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm
a pravidelně celoročně pracují s dětmi
Pozor, uzávěrka příjmu žádostí je
a mládeží, dotaci na podporu zdravého už 29. března 2017, a tak nezaváhejte,
životního stylu dětí a mládeže, zapojo- protože každý z nás potřebuje finanční
vání dětí a mládeže s omezenými příle- krytí....		
-red-

pouze žáky I. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané žáky
základních škol – II. stupeň - tvořené
pouze žáky II. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané studenty víceletých gymnázií - tvořené
pouze žáky víceletých gymnázií
* Časopisy a noviny vydávané studenty gymnázií a středních škol - tvořené pouze studenty středních škol
* Webové noviny a časopisy
* Oddílové – klubové časopisy
V loňském roce se do 6.ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních
novin a časopisů zapojilo v 6ti kategoriích 29 školních novin a časopisů z 27ti
základních a středních škol Jihočeského kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v pátek 25.
dubna 2016 za účasti devadesáti žáků
a studentů redakcí školních novin a časopisů, pedagogických pracovníků základních a středních škol Jihočeského
kraje a hostů. Krajské kolo této soutěže
se uskutečnilo pod záštitou člena Rady
Jihočeského kraje JUDr. Tomeše Vytisky a za podpory Jihočeského kraje.
Uzávěrka přihlášek 7. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních
novin a časopisů je 10. dubna 2017, vyhlášení výsledků se uskuteční v pátek
28. dubna 2017 v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje. Dr. Václav Pavlík

informujeme....
* 20. února proběhlo 4. zasedání
Pracovní skupiny Vzdělávání pro území Jihočeského kraje, kde šlo o volbu
nového předsedy Pracovní skupiny,
o projektu Krajský akční plán rozvoje
vzdělávání v Jihočeském kraji, SC 2.4
IROP, ITI, IPRÚ a CLLD, Projednání a
schválení KAP vzdělávání, Předběžný
harmonogram činnosti v roce 2017, plánované výzvy OP VVV…
* 14. března proběhne 6. zasedání
Regionální stálé konference pro území
Jihočeského kraje V programu bude
řešení SC 1.1 IROP, Výroční zpráva
RSK JČK za rok 2016, hodnocení plnění RAP JČK za rok 2016, činnost PS
Vzdělávání a návrh schválení KAP rozvoje vzdělávání, Informace o činnosti
PS pro cestovní ruch, Informace o činnosti PS pro inovace, schvalování SCLLD MAS, realizace kotlíkové dotace
v Jihočeském kraji, IROP apod.
Více na http://rsk.kraj-jihocesky.cz 7

děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež I. P. Klub – Šňůra plná nápadů je stále plná

PORTUS je bezpečným přístavem

PRACHATICE - Portus nabízí sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I. P. Posláním Klubu I. P. je poskytovat
podporu, pomoc, informace, bezpečný prostor a možnost smysluplného trávení volného času, dětem a mladým lidem od 6 – 26 let z ORP
Prachatice, kteří jsou vystaveni sociálním nástrahám a náročnému životnímu období. Realizátorem je Erika Švehlová.
V posledním čtvrtletí roku 2016 se plná nápadů“ proběhlo mnoho kreativpracovníci klubu I. P. zaměřili zejmé- ních dílen. Také jsme na začátku prosinna na propagaci klubu. V měsíci říjnu ce s klienty uskutečnili nácvik evakuace
probíhal v zařízení den otevřených dve- z budovy. Konec roku patřil ukončení
ří, přišlo mnoho návštěvníků zejména projektů a přípravě nových cílů a vizí
z řad pracovníků OSPODu Vimperk, pro rok 2017.
Prachatice, Netolice a z Azylového
Tým byl do konce roku stále ve stejdomu Rybka Husinec. Všem byly po- ném složení: realizátorkou zařízení je
skytnuty informace o našem zařízení. Mgr. Erika Švehlová, sociální pracovNa konci října využila ZŠ Vodňanská nicí je Bc. Jaroslava Mistrová. Sociálnabídku exkurze do našeho zařízení, ní pracovnice Dita Šmídová Hejníková
dorazily k nám žákyně osmých tříd. Ná- pracovala v Klubu I.P. do konce prosledně pracovníci Klubu I.P. i s klienty since, poté Klub I.P. opustila, ale ráda s
propagovali klub v charitním domě sv. námi bude dále spolupracovat, minimálDominika Savia pro matky s dětmi v ně v návaznosti služeb, Dita se totiž staPrachaticích. Také jsme navštívili spo- la realizátorkou SASRD Rodinka. Posilečně s krizovým centrem Azylový dům lou týmu je: volnočasový lektor Martin
pro ženy a matky s dětmi Rybka Husi- Šmída a dobrovolnice Hana Podlešákonec. Realizátorka Klubu propagovala vá a Klára Křivánková. Tým ve složení
klub na ZŠ Zlatá Stezka v Prachaticích. Dita, Jaruška a Erika měly pravidelné
Propagační aktivity nesou ovoce a po- porady a supervize. Během roku se pračet klientů se začíná postupně zvyšo- videlně vzdělávali. V novém roce bude
vat. Více spolupracujeme se sociálními vypsáno výběrové řízení na pozici konslužbami v rámci organizace, zejména taktního pracovníka v Klubu I.P. jako
oblastech sdílení klientů či návaznosti náhrada za pracovnici Ditu.
služeb. Nabídku odborných stáží a praxí
Spolupráce s okolím Klub I.P. inv Klubu I.P. využily dvě studentky ze formuje orgán OSPOD o své činnosti
zdravotně sociální fakulty a jedna pra- formou distribuce měsíčních programů.
covnice NZDM ze Středočeského kraje, Informační plakáty jsou také distribuotouto účastí byla naplněna naše omeze- vané do ICM, Městské knihovny, Dobná kapacita. V rámci projektu „Šňůra rovolnického centra Prachatice, domova

Erika Švehlová.
mládeže VOŠ sociální a SŠ pedagogické aj. Navázali jsme spolupráci také s
několika rodiči našich klientů s jejich
souhlasem, také více spolupracujeme s
Krizovým centrem a SASRD Rodinka.
Více komunikujeme s některými metodiky prevence Základních škol v Prachaticích.
Uspořádali jsme několik akcí pro klienty: Halloween, vánoční pečení aj.“,
informoval nás ředitel Portusu Petr
Šmíd. Kontakt na zařízení: Mgr. Erika
Švehlová, e-mail klubip@portusprachatice.cz, Telefon 723 206 051, www.
portusprachatice.cz/klubip
-PORTUS-

děti a mládež: film
Už po sedmé promítání dětských prací

Kurz animovaného filmu

8

ČESKÝ KRUMLOV - V sobotu 28. ledna 2017 od 18
hodin se v divadelní kavárně Ántré uskutečnila slavnostní
premiéra projekce filmových animovaných dětských děl,
které vznikly na loňském sedmém ročníku Kurzu animovaného filmu. Kurz se tradičně uskutečnil v NZDM Bouda ke konci loňského listopadu 2016 pod vedením lektorky, kamarádky a naší dlouholeté spolupracovnice
Zuzky Studené. Projekce se zúčastnily téměř všechny děti, které se tohoto kurzu
účastnily. Po projekci, jíž se účastnili i rodičové dětí, jsme mladým autorům slavnostně předali filmové DVD s jejich díly. Celkem se nás v divadelní kavárně Ántré
sešlo na čtyřicet příchozích. 			
Ladislav Michalík

8

vzdělávání - dospělí

Počítačové kurzy pro dospělé

PRACHATICE - V uplynulých letech se Krebul o.p.s., člen Asociace NNO
Jihočeského kraje, věnoval vzdělávání dospělých. V programech nikdy nechyběly kurzy zaměřené na zlepšování IT gramotnosti na Prachaticku.
Dnes je základním předpokladem pro počítač funguje, jak napsat dopis, jak
nalezení nového zaměstnání počítačová vytvořit pozvánku, jak pracovat s tagramotnost. Je to rostoucí požadavek na bulkovým editorem a v neposlední řadě
vzdělanost v práci. Právě proto už tra- také pronikají do tajů internetové kodičně Krebul organizuje kurzy Základy munikace (e-mailová pošta, skype, fapráce s počítačem a internetem. Kurzy cebook). Celkem kurzy prošlo přes 120
jsou pro zájemce od pětatřiceti let. Zá- zájemců. O kurzy je stále zájem, a tak je
jemci se během deseti lekcí (jeden a půl to stále dlouhodobá nabídka prachatichodinových přednášek) seznamují jak kého Krebulu.
-red-, foto Krebul

grant čez

Podpora regionů

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové
řízení Podpora regionů. Grantové řízení se řídí Podmínkami grantového
řízení Podpora regionů a Grantovými
pravidly Nadace ČEZ.

Lotošní zaměření:
Podporu veřejně prospěšných projektů.
Předkládané projekty se mohou týkat podpory
dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče,
osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury,
sportu či životního prostředí. Bližší specifikace zaměření naleznete v dokumentu Podmínky grantového řízení Podpora regionů.
Věnujte pozornost:
Novému zákonu č. 340/2015 Sb. o registru
smluv. Zjistěte, zda jste povinným subjektem
a vztahuje se na vás povinnost zveřejňovat
smlouvy nad padesát tisíc korun v registru
smluv.
Vyplnění, podání a tisk žádosti je umožněno výhradně prostřednictvím bezpečnostního
klíče a webového formuláře na této adrese
https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/
competitions/			 -red-

názory a postřehy

moje Maminka
je z jižních Čech

sociální služby

AsistujÍ také ve Strakonicích

STRAKONICE - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené se zapojilo do
kampaně Asistujeme. Cílem kampaně je přivést k lidem s postižením a seniorům nové asistenty a ukázat smysluplnost této práce. JCZPS, o.p.s. bylo prvním
poskytovatelem osobní asistence ve Strakonicích a je tu už od roku 1996.
Za dvacet let existence se skrývá mnoSoučástí kampaně je na webu www.
ho hodin dobré práce naplněné péčí o naše asistujeme.cz je i jednoduchá interaktivní
uživatele, ale hlavně jsou to léta naplněná mapa, díky které mohou potenciální asisvděkem a úsměvy našich seniorů, zdra- tenti a asistentky z celé České republiky
votně postižených a všech, kterým jsme kontaktovat nejbližší organizaci ve svém
mohli pomoci někdy skutkem, někdy slo- kraji a začít tak záhy asistovat. Ústřední
vem. Za kvalitou služby stojí v prvé řadě dvojicí celé kampaně, se kterou se veřejosobní asistentky a na tom si zakládá- nost bude moci setkat v tisku, v televizi
me. Proto je důležité najít ty správné lidi i na internetu, je Jakub Neubert, uživatel
a osobnosti, protože osobní asistent s kli- a instruktor osobní asistence a herec Maentem tráví veškerý čas a soukromí.
těj Anděl.
Osobní asistence ale není jen o práci
Do kampaně se přitom může zapojit
(pomoc s hygienou, oblékáním, doprovo- každý, i ten, kdo zrovna asistovat nechce,
dy), ale i o kontaktu a společnosti, která a to například šířením webu nebo krátkézdravotně postiženým a seniorům často ho spotu. Web kampaně je www.asistujechybí. A chybí jim dostatek financí, aby si me.cz.
mohli uhradit veškeré potřeby, které mají.
Jana Horvátová, DiS.,
A proto jsme se i my zapojili do této kamvedoucí pracoviště Strakonice
paně.
724 707 312, www.jczps.cz

Lída Pohanková, Náchod (GNF)
Na konci roku
2011
zapálila
silvestrovská rachejtle
neznámého pachatele
kulturní památku
- dřevěnou rozhlednu Hýlačku
na Táborem stavbu z roku 1920 z
dílny arch. Teodora Petříka. Rozhledna, která byla
roky kromě mě a bráchy třetím rovnocenným dítětem mojí maminky, shořela
doslova do základů. Měli jsme strach,
že to 80tiletá maminka (Jarka Vosátková, nositelka olympského stupně Březového lístku) nepřežije. Přežila, oklepala
se z šoku, rozpohybovala sbírku... Podařilo se vybrat značnou částku peněz,
něco přidal Jihočeský kraj, něco Město Tábor, něco KČT, něco pojišťovna.
Nová rozhledna byla slavnostně otevřena 1. srpna 2015. Od té doby jí navštívili tisíce návštěvníků... Není to už sice
ta původní husitská hláska, ale výhled je
z ní nádherný... Jsem moc hrdá na svojí
maminku!
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sociální oblast

Podpora sociálního podnikání

PRAHA - Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo příjem
žádostí ve výzvách Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na podporu projektů zaměřených na
vybudování, rozšíření a vybavení sociálních podniků. Byl
zaznamenán více než čtyřnásobně větší zájem o projekty
z území obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenými lokalitami, než představuje alokovaná částka.
„Těší nás velký ti sociálního podnikání v tzv. integrozájem o tyto vý- vaných výzvách, které byly vyhlášeny
zvy a ukazuje se, v lednu 2017 a jejichž alokace přesahuže podpora v této je 1 miliardu korun z Evropského fondu
oblasti je skutečně pro regionální rozvoj,“ říká ministryně
potřebná a žáda- Karla Šlechtová.
ná. Díky tomuto
Ve výzvě č. 43 „Sociální podnikání
velkému
zájmu II.“ bylo předloženo 52 projektů ve fibudou s největší pravděpodobností fi- nančním objemu téměř 185 mil. Kč.
nanční prostředky našeho programu Objem předložených žádostí, které zana aktivity v oblasti sociálního podni- čneme hodnotit, přesáhl alokaci výzvy
kání v rámci individuálních výzev zcela o 133 mil. Kč, jedná se tedy o více než
vyčerpány. Nyní začne pečlivý proces tři a půl násobný převis alokace výzvy.
hodnocení všech došlých projektových Ve výzvě č. 44 „Sociální podnikání pro
žádostí, z nichž budou financovány jen sociálně vyloučené lokality II.“ bylo
ty nejkvalitnější. Ráda bych upozornila předloženo 214 projektů ve finančním
na možnost financování aktivit v oblas- objemu téměř 742 mil. Kč, jedná se
tedy o více než čtyř násobný převis alokace výzvy. Objem žádostí tak přesáhl

dotace

alokaci výzvy o 562 mil. Kč. Vzhledem
k velkému množství projektů je očekáván o něco delší proces hodnocení, než
jak je tomu u výzev se standardním zájmem o podporu.
Aktivity Sociální podnikání a Sociální
podnikání pro sociálně vyloučené lokality jsou zaměřeny na podporu založení
nového sociálního podniku či rozšíření
stávajícího podniku, který doposud nebyl sociálním podnikem. Dále je možné v již existujícím sociálním podniku
podpořit rozšíření nabízených produktů
a služeb, rozšíření kapacity sociálního
podniku, zavedení nových technologií
či zefektivnění podnikových procesů.
Jak bylo uvedeno výše, další alokace pro podporu sociálního podnikání
je vyčleněna v integrovaných výzvách
pro ITI (integrované územní investice),
IPRÚ (integrované plány rozvoje území) a CLLD (komunitně vedený místní rozvoj). Informace o těchto výzvách
je k dispozici na webových stránkách
IROP http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/
IROP/Vyzvy.
-red-

Dotace pro nestátní neziskové organizace
Podání žádostí o neinvestiční dotaci pro rok 2017 v souladu s usnesením vlády ze dne 27. června 2016 č. 593 o Hlavních oblastech státní dotační politiky
vůči NNO pro rok 2017 a usnesením vlády č. 92 z roku 2010, ve znění usnesení
vlády 479 z roku 2013 a usnesení vlády č. 657 z roku 2014, o Zásadách vlády
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO ústředními
orgány státní správy oznamuje Ministerstvo pro místní rozvoj oblasti podpory
k podání žádosti o dotaci pro rok 2017.
1) Podpora a ochrana veřejného zá2) Metodická podpora poradenství
jmu na úseku bezbariérového užívání v oblasti bydlení
Podpora aktivit zaměřených na poskytování odstaveb

Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky,
zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování
řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování
architektonických bariér. Zpracovávání a poskytování metodických informací pro osoby s omezenou
schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém
prostředí.
3170000016: Podpora a ochrana veřejného zájmu
na úseku bezbariérového užívání staveb – Spolky
3170000040: Podpora a ochrana veřejného zájmu
na úseku bezbariérového užívání staveb – Zapsané
ústavy
3170000015: Podpora a ochrana veřejného zájmu
na úseku bezbariérového užívání staveb - Obecně
prospěšné společnosti
3170000041: Podpora a ochrana veřejného zájmu
na úseku bezbariérového užívání staveb - Nadace a
10 nadační fondy (ZSPO)
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a rozvoj klasifikačních a certifikačních systémů profesních nebo oborových organizací/subjektů). Musí
se jednat o projekt s celorepublikovým rozsahem.
Podporovány budou projekty s přesně definovanými
parametry a konkrétními výstupy.
3170000017: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
na celostátní úrovni - Spolky
3170000018: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
na celostátní úrovni - Obecně prospěšné společnosti
3170000042 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni - Nadace a nadační fondy
borného poradenství v oblasti bydlení nebo na zvy- (ZSPO)
4) Udržitelný rozvoj regionů, měst
šování odborné kvalifikace pracovníků organizací
poskytujících poradenství v oblasti bydlení (školení, a obcí
semináře, odborné supervize, apod.).
Podporovány budou systémové či jednorázové
3170000011: Metodická podpora poradenství aktivity s přidanou hodnotou regionálního a nadrev oblasti bydlení – Spolky
gionálního charakteru, kde bude prokazatelný pozi3170000038: Metodická podpora poradenství tivní dopad na široký (měřitelný) okruh aktérů regiov oblasti bydlení – Zapsané ústavy
nálního rozvoje. Podporovány budou projekty s kon3170000013: Metodická podpora poradenství krétními výstupy regionálního a nadregionálního
v oblasti bydlení – Obecně prospěšné společnosti
významu a kvantifikovanými cílovými skupinami.
3170000039: Metodická podpora poradenství
3170000043: Udržitelný rozvoj regionů, měst
v oblasti bydlení – Nadace a nadační fondy (ZSPO) a obcí - Spolky
3170000044: Udržitelný rozvoj regionů, měst
3) Udržitelný rozvoj cestovního rua obcí - Obecně prospěšné společnosti
chu na celostátní úrovni
3170000045: Udržitelný rozvoj regionů, měst
Podpora aktivit posilujících udržitelný rozvoj
zaměřený na šetrné formy cestovního ruchu na ce- a obcí – Nadace a nadační fondy (ZSPO s celostátní
lostátní úrovni. Podpora projektů na rozvoj kvality působností)
Více na adrese - info@mmr.cz -redslužeb cestovního ruchu na národní úrovni (podpora

sociální oblast

Profesní svaz sociálních pracovníků usiluje o zvyšování
odbornosti a profesního sebevědomí sociálních pracovníků

Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách vznikl v prosinci 2014 schválením Valné hromady Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky jako odborné uskupení,
jehož cílem je podporovat sociální práci jako profesi a rozvíjet
odborné úrovně sociální práce v sociálních službách.
„Zprostředkováváme našim členům
informační servis, vyvoláváme řadu
diskusí s odborníky z řad Ministerstva
práce a sociálních věcí, krajských úřadů, akademické obce i mezi sebou navzájem. Věnujeme se vzdělávacím i konferenčním aktivitám a podílíme se také
na publikační činnosti APSS ČR,“
uvedla Andrea Tajanovská, předsedkyně Profesního svazu sociálních pracovníků.
Důkazem toho je i úsilí profesního
svazu vedoucí k aktualizaci Etického kodexu sociálních pracovníků ČR.
V minulém roce zpracovala řídící rada
svazu aktuálnější a současné době poplatnější verzi. Tato potřeby vyvstala z
řad členské základny. „K revitalizaci
kodexu jsme využili řadu dostupných
etických kodexů, včetně toho mezinárodního. Návrh jsme postoupili řadě
odborníků k připomínkování, stejně tak
jako
i našim členům. V současné době
Ústředními tématy minulého roku
provádíme
závěrečné dotazníkové šetbyla etika sociální práce a také zákon
ření
a
zapracování
podnětů a připomío sociálních pracovnících. Ta zůstánek.
Finální
verzi
a
roční úsilí bychom
vají i pro rok 2017. „Navíc přidáváme
rádi
představili
kolegům
28. dubna na
aktivity zaměřené na zvyšování komkonferenci
v
Praze,
která
bude zaměpetencí sociálních pracovníků v oblasti
řena
na
Aktuální
trendy
sociální
práce
manažerských dovedností, spolupráci
v
kontextu
měnících
se
požadavků
trhu
s vysokými školami a kvalitu sociálních
práce.
služeb. Pro letošní rok jsme připravili cyklus dvoudenních akreditovaných
seminářů pro sociální pracovníky zaměřené na budování kultury poskytované
sociální služby a ovlivňování veřejného
mínění o poskytovateli jako organizaci.
Podporujeme myšlenku, že je sociální
pracovník součástí minimálně středního managementu organizace, řada našich kolegů vede a řídí poskytovanou
sociální službu. Proto se chceme zaměProfesní svaz má své zástupce také
řovat nejen na vzdělávání v aktuálních
tématech, ale chceme našim členům v obdobné pracovní skupině MPSV
také umožnit, aby se setkávali a měli ČR, která se taktéž zabývá aktualizací
možnost mezi sebou diskutovat, sdílet etického kodexu. Spolupráce je pro nás
informace, zkušenosti a předávat si dob- velmi důležitá. Proto jsme součástí této
rou praxi v sociálních službách,“ dodala skupiny. Stejně tak je pro nás ale důležiAndrea Tajanovská s tím, že podpora tá akceschopnost a dodržování závazků
sociální práce a profese sociálního pra- vůči našim členům, proto kodex, který
covníka jako vysoce odborné činnosti vyšel z naší dílny, přijmeme za vlastní
zůstává ústředním tématem profesního Profesnímu svazu sociálních pracovníků. Nadále jsme ale přesvědčení, že
svazu.

Hana Vlasáková.
Foto Jan Voldřich JVP
žádné profesi nedá váhu nebo kredit
zákon nebo etický kodex. O to se musí
postarat každý z nás, který v této profesi působí. Proto většina našich aktivit
směřuje právě do zvyšování odbornosti a profesního sebevědomí sociálních
pracovníků,“ ukončila Andrea Tajanovská.
Řádným členem Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních
službách APSS ČR může být každá
fyzická osoba, která je sociálním pracovníkem vykonávajícím odbornou činnost v sociálních službách dle zákona
č. 108/2006 Sb., která splňuje odbornou
způsobilost sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a vykonává odbornou činnost v sociálních
službách dle zákona č. 108/2006 Sb.
nebo která vykonává činnost v souladu
s § 48 a násl. zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně – právní ochranně dětí. Členy se mohou stát také studenti VOŠ
a VŠ se zaměřením na obor sociální
práce. Více informací o činnosti, aktivitách i možnosti členství je uvedeno na
http://www.apsscr.cz/cz/sekce-a-svazy/
profesni-svaz-socialnich-pracovniku.
Mgr. Hanka Vlasáková, DiS.,
ředitelka Jihočeského centra pro
zdravotně postižené a seniory o.p.s.
a členka řídící rady Profesního svazu
sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR.
Ilustrační fota Jiří Schwertner
a Magdalena Smolková 11
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