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* SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH NEZISKOVEK SE KONÁ 23. BŘEZNA 2018 v českých budějovicích....
* PRAHA – Právě nyní byla spuštěná registraci účastníků konference INSPO 2018,
kterou pořádá BMI sdružení. Již 18. ročník
konference o informačních a komunikačních
technologiích pro osoby se specifickými potřebami se uskuteční v sobotu 7. dubna 2018
v Kongresovém centru Praha. Konference je
zaměřená na nejnovější tuzemské i zahraniční aplikace, programy a pomůcky usnadňující
život lidem s různým zdravotním postižením.
Generálním partnerem konference INSPO je
Nadace Vodafone, partnery jsou AutoCont,
ČSOB a Teiresiás, mediálními partnery ČTK
Protext a portál Helpnet, záštitu poskytlo hlavní město Praha.
* 8. zasedání Regionální stálé
konference pro území Jihočeského kraje
se uskuteční 6. března 2018 v sídle Krajského
úřadu Jihočeského kraje.
* DOTACE - Dne 16. 2. 2018 vyhlásil Jihočeský kraj dotační program „Podpora
mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT“ pro rok 2018. V rámci výzvy
mohou nestátní neziskové organizace pravidelně celoročně pracující s dětmi a mládeží
na území Jihočeského kraje žádat o dotaci na
pravidelnou celoroční činnost s dětmi a mládeží i na jednorázové akce a projekty. Zahájení
příjmu žádostí: 19. 3. 2018, ukončení příjmu
žádostí: 29. 3. 2018 do 12:00 hodin. Pravidla
pro žadatele včetně formuláře žádosti o dotaci
a odkazu na instalaci programu Filler naleznete
na http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_
vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm

Občasník vydává Asociace nestátních
neziskových organizací Jihočeského kraje
kontakt: 390 03 Tábor, Leskovická 2668
odpovídá: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.
telefon: +420 728 511 557;
e-mail: annojck@seznam.cz
webstránky: www.annojck.cz;
www.facebook.com/annojck
BÚ ANNO JČK: 0270126754/0300
Občasník naší asociace stále vychází bez jakékoliv cizí finanční nebo materiální podpory.
Inzerci přijímáme na adrese
annojck@seznam.cz
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Všichni by nás sice chtěli, ale...

Je potěšitelné, že když hovoříte s politiky i úředníky, pak
většina proklamuje, že neziskový sektor je potřebný, že nám
fandí, podporují nás, ale už s hmotnou podporou je vše jinak. Mnozí nechápou, že se mnohé dá dělat jako dobrovolnictví, ale za určitou práci by měl být ten konkrétní člověk
zaplacen, odměněn nebo mít plat. Vždyť oni ho mají, a ne
zrovna nejmenší. Navíc „zaměstnáváme“ lidi, kteří vykonávají práci, kterou většinou nikdo nechce dělat, například
ošetřovatelky, práce v sociálních službách, poradenství,
v dětských a mládežnických spolcích a klubech. Někteří si
dokonce pletou neziskovou s příspěvkovou organizací. Pak
vystoupení některých politiků jako že Neziskovky jsou zlo! Nedejte jim ani korunu!
Jsou to zloději, kteří zneužívají dobrotu státu! apod. jsou prazvláštní. Mnohdy je mi
z takovýchto nekompetentních „žvástů“ nevolno. Ale doba je taková a my jsme se
rozhodli bojovat s větrnými mlýny a s nepochopením. Je pravda, že i mezi neziskovkami jsou takové, které jsou na výsluní, mají dostatek financí i jiné podpory. Některé
právem, jiné, že to prostě umí a za svůj podnikatelský záměr si zvolili neziskovku. Samozřejmě, že ostatní na to doplácejí. Ale věřím, že nakonec vyhraje zdravý rozum.
Jiří Riki Řeháček, předseda asociace

kreslený humor

polemika

Zbytečné neziskovky

Už zase mnozí politici proklamují, že neziskovky jsou
zlo. Přitom právě jejich strany jsou ukázkou toho, jak
by neziskovky neměly vypadat a fungovat. Oni si stanovují vysoké platy, mají křesla v parlamentu, vládách,
státních podnicích, obcích i krajích. Právě oni proklamují, že by neziskovky neměly dostávat dotace a bez
dotací by se měly chovat jako podnikatelé a poskytovat
své služby za komerční ceny. Jinými slovy - sportovat
by mohli jen bohatí, spolky v malých obcích by zanikly,
do kroužků, klubů by mohly chodit jen děti zajištěných
rodičů, Skaut, Sokol apod. by byly elitními kluby. Lidem
by se neměly dávat rady v obtížných životních situacích,
kultura by byla pouze profesionální a veškeré ochotnické spolky by zničila neviditelná ruka trhu. Sociální služby by byly pouze pro
dobře finančně situované občany, ostatní handicapovaní a senioři by zůstali bez jakékoli péče. Do lesa nebo na ryby bychom chodili na velmi drahou
vstupenku. Dobrovolné hasiče bychom také rozpustili pro nerentabilitu. Ti, co
nejvíce křičí, ve skutečnosti žijí z veřejných prostředků. Těm, kterým vadí, že
platíme ze svých daní činnost neziskovek, si asi vůbec neuvědomují, že z našich
daní také platíme školy všem školákům, provoz nemocnic, ve kterých se léčí
úplně cizí lidé, soudy, ke kterým nechodíme, stavbu silnic na druhém konci
republiky, dotujeme autobusy apod. A pokud zrušíme neziskovky, pak naše
společnost a demokracie úplně zanikne.
		
-riki-

NGO market 2018

děti i dospělí

V dubnu je veletrh Rukodělný workshop

Registrace na veletrh neziskovek
NGO Market 2018 je spuštěná!
Nadace Forum 2000
spouští registrace na
19. ročník největší
výstavy neziskovek
ve střední Evropě.
Pro letošní ročník
NGO Marketu, která
se uskuteční 11. dubna 2018 ve Foru
Karlín, pořadatelé vybrali téma Příběhy občanské společnosti. Kapacita výstavní plochy je omezená - s přihlášením neváhejte!
Pro přihlášení své organizace vyplňte,
prosím, registrační formulář.
NGO Market 2018 tradičně nabídne
návštěvníkům bohatý doprovodný program plný workshopů, seminářů a praktických ukázek z činnosti více než 220
českých i zahraničních neziskovek.
Pořadatelé chystají také networkingový koutek, pro vystavovatele několik
technických novinek (možnost parkovat
před budovou, prodlouženou otevírací
dobu apod.) a návštěvníky nemine také
překvapení.
Více na https://www.forum2000.cz/
-red2 projekty/ngo-market-2018.
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PRACHATICE - Ve čtvrtek 8. března
od 9 do 11.30 hodin se koná v prostorách
Půjčovny kompenzačních pomůcek (Zlatá stezka 133) jarní rukodělný workshop.
Právě tady si zájemci, malí i ti co hodně
pamatují, mohou vyzkoušet svou dovednost u výroby jarních a velikonočních
výzdob. Všechno potřebné má k dispozici pracovníci místní pobočky Jihočeského centra pro zdravotně postižené
a seniory. A co navíc? Své výtvory si lze
odnést domů. Zájemci ale nezapomeňte,
že prostor je kapacitně omezen, a tak do
5. března zavolejte na 388 316 009 nebo
emailujte prachatice@jczps.cz.
-red-

Tříkrálová sbírka
Letos jsme byli
o 1,5 milionu štědřejší

V Jihočeském kraji jsme nejen spořiví, ale také máme srdce na správném
místě. Letošní Tříkrálová sbírka organizovaná Českobudějovickou diecézí
na jihu Čech vynesla přes sedm milionů
korun. Přesněji 7 167 328 korun, které
vybralo do 1 618 pokladniček více než
6 000 malých koledníků. Je to téměř
o půl druhého milionu více, než v předešlém roce.
A jak budou peníze použity? Největší část peněz, 65 %, se vrátí na různé
projekty přímo do místa výběru. Diecézní charita získá 15% na charitativní
činnost, 10% jde na zahraniční humanitární činnost a 5% na celorepublikové
projekty. 		
-red-

kde nás najdete?

LOGO a členství

Všimli jsme si, že někteří naši členové stále používají staré logo asociace
z roku 2010. Prosíme tedy všechny, aby
si z webových stránek stáhli nové logo
asociace, které platí už nejméně rok.
Nové logo je jednodušší a lze využívat
nejen v černobílé verzi, ale i jako pérovka. Rok jsme to tolerovali, ale už nastala
doba, kdy je to divné, když sami členové nevědí, že asociace má nové oficiální logo. Prosím, vyměňte ho všude, i na
svých webovkách. Dále mnozí naši členové neuvádějí za svým oficiálním pojmenováním „člen Asociace NNO JČK,
z.s.“. Věřím, že už dochází k nápravě.
-VV-

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

Stačí jít na www.givt.cz, nastavíte ANNO JČK a přes tuto
vstupní stránku navštívit váš oblíbený internetový obchod
nebo přímo http://bit.ly/AsociaceNNO_JihočeskéhoKraje.
Zboží si vyberete, zaplatíte a spokojený obchodník pošle část
peněz z ceny nákupu vámi zvolené neziskové organizaci. Vy
nezaplatíte nic navíc. Děkujeme všem, kteří podpořili svou asociaci už v roce 2016.

setkání neziskovek

Jihočeské neziskovky se sejdou
nyní v březnu, a to v Budějovicích

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V pátek 23. března 2018 od 9 hodin se koná v sále Zastupitelstva kraje setkání jihočeských neziskovek. Je pravda, že příprava byla dost hektická, ale nakonec všechno
vyšlo a jihočeská hejtmanka si osobně vzala záštitu nad naší akcí. A jak je zvykem, tak i na tomto
setkání mimo výměny zkušeností, poznávání se navzájem, vystoupení zástupců kraje a asociace
nestátních neziskových organizací jsme pro vás připravili opět zajímavý program, který určitě
obohatí naše obzory. Navíc máme možnost setkat se se zástupci neziskového sektoru na území
Jihočeského kraje. Jak sami víme, tak rozmanitost je veliká a bohatá, a tak se máme na co těšit.
Členové výkonného výboru jsou rádi, že se opět mohou s vámi sejít...
co bude týkat, praktické příklady řešení vyhláška č. 504/2002 Sb., prováděcí vyčastých otázek týkajících se povinností hláška č. 325/2015 Sb.)
správce nebo zpracovatele při zpracoDaňové přiznání NNO za rok 2017
vání osobních údajů (právo na ochranu
- co je a co není předmětem daně, pro
osobních údajů ve vztahu k právu na koho a za jakých podmínek
informace; používání sledovacích systé- jaké příjmy NNO jsou osvobozené mů; aplikovatelné právo při přenosu dat kdo a za jakých podmínek může osvodo jiných států apod.), diskuse, odpově- bození uplatnit
di na dotazy účastníků…
- jak zdaní NNO přijaté dary,
- odčitatelné položky,
- snížení základu daně pro NNO
Setkání zahájí Mgr. Ivana Stráská,
a podmínka využití získané daňové
hejtmanka Jihočeského kraje, přivítáme
úspory
mezi sebou i některé z členů Rady kraje.
- přílohy k daňovému přiznání
V programu setkání nebudou chybět ani
- novinky pro rok 2018 vyplývající z
zajímavé prezentace aktivit, které mohou
novely zákona o daních z příjmů
oslovit NNO – například projekt Cesta
Ostatní daně - jiné daňové povinnosti
pro mladé, předpokládáme i vystoupení
ve stručnosti – silniční daň, DPH…
zástupců Krajského sdružení MAS a dal• Evidenci tržeb u neziskových orgaší. Program je našlapaný, a tak se opravnizací pro rok 2018 – stav a vývoj
du máme na co těšit. Připravené bude
i menší občerstvení, ale více se dozvíte
včas e-maily, ale i na našich webových
stránkách a facebooku.
V nejbližších dnech se na webových
B) DANĚ A ÚČETNICTVÍ NEstránkách www.annojck.cz objeví STÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZApřihláška, a tak nezaváhejte, protože CE + NOVINKY 2018
počet míst je omezen.
Shrnutí základní právní úpravy pro
nestátní neziskové organizace (NNO) –
občanský zákoník, již neplatné předpiA) OBECNÉ NAŘÍZENÍ EVROP- sy, individuální zákony - změny v průC) JIHOČESKÝ KRAJ A NESKÉHO PARLAMENTU A RADY běhu roku 2017, novinky 2018
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Na setkání připravujeme

senioři

Přeplavme svůj La Manche

JIHOČESKÝ KRAJ - Už čtvrtý ročník soutěže Přeplavme
svůj La Manche vyhlásila Nadace Charty 77 v rámci projektu Senzační Senioři. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 14 českých měst. Akce probíhala celý únor.
Zapojují se do ní jsem Jihočech a jsem odrostlý na vodě.
lidé starší 60 let. Čes- Normálně plavu třikrát v týdnu a teď
kobudějovický Klub Aktiv se akce Pře- jsem to zvýšil na čtyřikrát týdně, abych
plavme svůj La Manche účastní už od něco naplaval. Zatím mám přes deset
roku 2015 a loni dokonce v soutěži zís- kilometrů,“ vyprávěl.
kal celorepublikové prvenství. 114 seniZájem je podle místopředsedkyně
orů tehdy uplavalo přes 370 kilometrů Klubu Aktiv Jany Hartvichové stále vět(před uzávěrkou jsme ještě nevěděli, jak ší. „K dnešnímu dni evidujeme asi 220
dopadl letošní ročník).
přihlášených členů. Akce je určena obCílem akce je společnými silami ví- čanům ve věkové skupině šedesát plus,
cekrát uplavat vzdálenost 34 kilometrů. a to nejen členům Klubu Aktiv, ale všem
Taková je totiž nejužší délka Laman- seniorům,“ připomněla.
šského průlivu v úseku mezi francouzDo soutěže se lidé můžou přihlásit
ským Calais a anglickým Doverem.
prostřednictvím webových stránek KluZapojuje se například Zdeňka Čalou- bu Aktiv, po telefonu nebo přes email.
nová. „Byla jsem tu třikrát, vždycky si Zdolané metry si každý plavec počítá
dávám 800 metrů, takže už jsem uplava- sám. „V Budějovicích máme padesála asi 2400 metrů. Já plavu pro radost timetrový bazén, takže lidé si snadno
a volím svižnější tempo, v období chři- spočtou, kolik uplavali a potom metry
pek je to takové otužování,“ řekla.
nahlásí u plavčíků. Získali jsme možnost
Poprvé soutěžil Rudolf Konzal. plavat za deset korun na hodinu v době
„Mně se ve vodě líbí pokaždé, protože od 7 do 14 hodin v pracovní dny,“ dodala Jana Hartvichová.

seniorské domy

Kampaň v Prachaticích odstartovali
Jan Bauer, poslanec Parlamentu PS ČR,
zastupitel kraje i města a Jana Krejsová,
zastupitelka kraje, radní města a předsedkyně SOS Prachatice. V loňském
roce město Prachatice získalo 4. místo
v České republice. Patronka Lucie Leišová v roce 2014 přeplavala Gibraltarskou úžinu. Její pokus byl dlouhý 25
kilometrů a trval celkem 6 hodin a 40
minut. Lucie je čtvrtou českou ženou,
které se přeplavba povedla. „ Svůj život
si bez vody, ledu a zimy nedovedu představit. Baví mě plavat právě se seniory,
vždy jsou dobře naladěni a mají obrovskou chuť si dobře zaplavat a překonat
své rekordy“, doplňuje usměvavá Lucie
Leišová.
Zdravé město Prachatice společně
s Klubem SenSen Prachatice a SeniorPointem Prachatice nabízí tuto sportovní
aktivitu nejen pro seniory… Společnými silami jsme již za týden uplavali více
jak 34 km. Tak kolik to bude celkově?
Zdroj: Matěj Vodička, ČRO ČB
a Parlamentní listy

Jedeme v tom společně
aneb Po vlastech československých!

Od čtvrtka 1. března odstartuje 3. ročník projektu na
podporu aktivizace klientů domovů pro seniory v České a Slovenské republice Jedeme v tom společně aneb
Po vlastech československých. Organizátorem je Domov
pro seniory Vrbno.
Jedná se o jíz- díky katedře informatiky Univerzity
du na šlapadle Palackého jednu novinku, a to aplikaci,
nebo na rotopedu (motopedy jsou povoleny po konzultaci s organizátorem).
Každému domovu bude nastavena trasa se stejným startem a cílem, která je
dlouhá 1 800 kilometrů. Start proběhne
1. března v 10 hodin a vítězem se stane
domov, který ujede vzdálenost nejdříve
(den ukončení je 27. dubna). Šlapat se
bude vždy od 9.30 hodin do 11.30 hodin (možné vždy od pondělí do pátku)
s výjimkou startovacího dne, a to z toho
důvodu, aby bylo možné se zařízeními
v předmětné době komunikovat pro4 střednictvím Skypu. Letošní ročník má

4

která výsledky družstev zaznamenává
online, sleduje výkon každého závodníka a družstva, ukazuje přesnou polohu družstva na mapě apod. Podrobnosti
najdete zde: https://www.jedeme-spolecne.cz/. Pojďte do toho!
-red-

film - děti a mládež

Nevypínejte počítač, aktualizujeme
systém, hlásí festival Jeden svět

ČESKÝ KRUMLOV - Život v informačním věku na člověka klade vysoké nároky – rozlišovat, co je pravda a co
není, sdílet, komentovat, mít názor. Letošní 20. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se
uskuteční v březnu, a to nejen v Praze, ale v 36 dalších městech po celé České
republice. Pořadateli festivalu v Českém Krumlově jsou Centrum pro pomoc
dětem a mládeži, o.p.s., Gymnázium Český Krumlov a Člověk v tísni, o.p.s.
V Českém Krumlově festival proběh- i světové dokumentární kinematografie.
ne už po osmé, a to od 19. do 24. března, Z domácí produkce to bude například
dále pak například v Českých Budějovi- film Nic jako dřív o životě teenagerů
cích (ČRO 19. – 23. 3.) nebo v Táboře z Varnsdorfu, který ukazuje dospívání
v současném českém pohraničním ma(Kino Svět 22. – 25. 3.)
loměstě. Film byl uveden na festivalu
IDFA v Amsterdamu a doprovodí jej
Školní projekce odstartují v pondělí nejen debata, ale i masterclass v podání
19. března a poběží na čtyřech promí- režisérské dvojice Klára Tasovská a Lutacích místech až do pátku 23. března káš Kokeš.
Jeden svět dětem nabízí sadu filmů pro
žáky od osmi do třinácti let. Krátké dokumenty s moderovanou debatou zprostředkují témata jako chudoba, vzdělávání, rodina, život s jinakostí a sociální
Ze zahraničních dokumentů bychom
vyloučení. Jeden svět pro studenty je ur- rádi pozvali například na obrazově půčen žákům vyšších ročníků ZŠ a studen- sobivý dokument Azurová, který ukatům SŠ. Filmy s cirka hodinovou stopá- zuje dopady lidské činnosti na ekosysží nabízí hlubší vhled do problematiky tém oceánů. Pozornosti publika bychom
ekologie, života s postižením, válečných také rádi doporučili snímek o svérázné
konfliktů, extremismu a svobody slova. vzdělávací instituci Rebelská střední
Tyto speciální projekce v minulých le- v Berlíně, nebo netradiční road movie
tech navštívilo přes tisíc žáků a studentů Kolyma, cesta z kostí, která nastiňuje
z regionu.
mozaiku dnešního života v odlehlé části
Ruska. Během speciální projekce (nejen) pro seniory představíme dokument
Od čtvrtka 22. března do soboty 24. Mečiar.
Zdroj: Václava Šnokhousová,
března se Jeden svět otevře i široké vekoordinátorka
MFF Č. Krumlov
řejnosti. Přinese aktuální snímky české

Start MFF

Zahraniční tvorba
bude také pro seniory

Co bude k vidění?

poradny nno
Kam se obrátit
o radu, ale i o pomoc

Asociace nestátních neziskových
organizací Jihočeského kraje ve spolupráci s Asociacemi Jihomoravského a Zlínského kraje loni otevřeli
bezplatné poradenství právní, daňové, grantové a účetní pro naše členy.
Od března 2016 byla zahájena realizace projektu Poradenství pro
NNO, část bezplatná internetová poradna – poradna@annojmk.cz (právní, daňové, grantové a účetní poradenství), jehož garantem je Asociace
nestátních neziskových organizací
Jihomoravského kraje za podpory
Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky. Partneři projektu jsou tři
krajské střešní organizace – Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského, Jihomoravského
a Zlínského kraje.
Více informací lze najít na webových stránkách http://www.annojmk.
cz/poradenstvi, kde je vše rozdělené
do oblastí:
1) PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
2) DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
3) GRANTOVÉ PORADENSTVÍ
4) ÚČETNÍ PORADENSTVÍ
5) KNIHOVNIČKA DAŇOVÁ
Také lze využít bezplatné poradny Asociace nestátních neziskových organizací České republiky.
V roce 2016 byla zahájena realizace projektu Poradenství pro nestátní
neziskové organizace, část bezplatná
internetová poradna. Svými dotazy
i mj. pomůže lépe zacílit oblasti, kterým se poradna může detailněji věnovat.
Své individuální otázky můžete
směrovat na info@anno-cr.cz
Také tady je poradna rozdělena do
čtyřech oblastí:
1) Právní poradna (právo a zákony)
2) Daňová poradna (finance a účetnictví)
3) Účetní poradna
4) Grantová poradna /granty
Navíc zde také najdete užitečné
odkazy, které se mohou hodit při řešení různých situacích.
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pomoc druhým

Potravinová banka

ČESKÉ BUDĚJOVICE – V roce 2016 byla v Jihočeském kraji zahájena činnost skladu potravinové banky.
Nabízí potraviny potřebným lidem prostřednictvím sociálních organizací. Klienty otevřené banky, která sídlí
v Českých Budějovicích, se staly například charity nebo
pečovatelská služba o seniory.

Organizace
úzce spolupracuje s některými obchodními řetězci.
Od nich získává potraviny, které distribuuje dále. Úzce spolupracuje s odběrateli, kteří byli už předtím v potravinové
bance Vysočina, a ty převzali. A stále
rozšiřují služby v rámci sociálních služeb.
Potravinové banky tak už jsou ve
všech 14 krajích, Jihočeský kraj byl posledním regionem, kde nebyla.
S potravinovou bankou spolupracují
některé naše nestátní neziskové organizace v Jihočeském kraji, například Jihočeské centrum pro zdravotně postižené
a seniory nebo Ledax.

děti potřebují pomoc

Bilance Národní
potravinové sbírky

Celkem bylo vybráno 12 211 kg
vybraného jídla, zapojeno bylo 206
dobrovolníků od 7 do 72 let a 20
marketů a tisíce přispěvatelů. To
je jihočeská bilance Národní potravinové sbírky 12.listopadu 2016.
Oproti předchozímu roku v Jihočeském kraji bylo vybráno o 22% více
potravin.

Jedna z akcí, která funguje díky potravinové bance - akce v parku s gulášem,
teplým časem a muzikou zdarma...
Ilustrační foto

Pomoc v Prachaticích

fotoohlédnutí

JIŽNÍ ČECHY - Potravinová banka Jihočeského kraje z. s. funguje již dva
roky a jejím posláním je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami.
V Prachaticích potravinovou pomoc pomoci mají možnost získat základdistribuuje pro rodiny s dětmi Portus ní potraviny a drogérii. Závoz nových
Prachatice o. p. s. a od letošního února potravin a dalších zásob bude probíhat
se nově výdejcem potravinové pomoci, jednou až dvakrát měsíčně.
Do projektu potravinové pomoci pro
díky smlouvě s Potravinovou bankou,
stalo i Jihočeské centrum pro zdravotně seniory a osoby se zdravotním postižepostižené a seniory o. p. s., pracoviště ním se během března zapojí i další praPrachatice. Potravinová pomoc je zde coviště Jihočeského centra pro zdravoturčená a dostávat ji mohou pouze osoby ně postižené a seniory o. p. s. například
v tísni z řad seniorů, osob se zdravotním v Českých Budějovicích, Strakonicích
postižením nebo v zastoupení jejich ro- nebo Táboře.
Hana Vlasáková, ředitelka JCZPS
dinní příslušníci. Příjemci potravinové
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Do Prachatického dobročinného obchůdku Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory dorazilo jaro
a Velikonoce, tak se přijďte podívat na
vajíčka z různých materiálů za příznivé
ceny...
-hanka-
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děti a animace...

Boudařské animování

ČESKÝ KRUMLOV - V Centru pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. se na
konci listopadu loňského roku uskutečnil osmý ročník Kurzu animovaného filmu. V přípravném období projektu, který měl v rámci CPDM tradičně na starosti nízkoprahový klub Bouda, došlo k několika důležitým změnám. Veřejná
projekce byla ke konci ledna 2018.
(Filmový výstup z kurzu si mohou zájemci prohlédnout na YouTube: https://
www.youtube.com/watch?v=sM9C3xIfE_0)
Tentokrát se animovalo pouze o svátku a víkendech, zájem byl velký, ale
kurz je omezen na dvanáct lidí s minimálním věkem deset let. Právě letos
přibylo animačních pracovišť. Kromě,
tradičních flipbooků, bílých tabulí, modelíny a loutkového studia, si zájemci
vyzkoušeli i plošnou animaci na animačním stole a modelování v 3D počítačovém programu.
Dlouholetá lektorka Zuzka Studená
v době kurzu byla vytížena prací pro
zahraniční filmovou produkci, a tak se
lektorování ujali dva zkušení spolupracovníci Ondřej Nový, student filmové
školy v Jihlavě a českobudějovický ani- mor. O tom se ostatně mohli přesvědmátor Jaroslav Klimeš.
čit diváci premiéry animovaných filmů,
Výsledná animovaná díla jsou origi- vzniklých na kurzu. Ta se uskutečnila
nální a profesionálně zvládnutá, přičemž v sobotu 28. ledna 2018 v krumlovské
neztratila svou hravost, nadhled a hu- divadelní kavárně Ántré.
Další pokračování kurzu animovaného filmu se uskuteční v listopadu 2018.
Děti a mladí lidé se zájmem o animovaný film se však s tímto žánrem mohou v CPDM seznámit i dříve. První
možností bude využít účast na projektu „Přeshraniční spolupráce mládeže“,
který se uskuteční v posledním týdnu
srpna 2018. Druhou šancí pak je účast
na čtyřdenním „Médiakempu“, který se
uskuteční ve dnech od 18. do 21. října
2018. Do programů obou aktivit je totiž
animovaný film zařazen…Více informací naleznete na www.cpdm.cz
Zdroj: Jiří Muk,
CPDM, o.p.s. Český Krumlov

děti a senioři

Sedm členek Klubu
Aktiv pomáhá dětem
se školním učivem

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Díky spolupráci Klubu Aktiv a Salesiánského
střediska mládeže – Domu dětí a mládeže České Budějovice se podařilo zajistit dětem z prvního stupně dostatek
doučujících seniorů, kteří jim pomáhali při vypracovávání domácích úkolů a procvičování učiva.

O program Doučování, které se pro
první stupeň koná od pondělí do čtvrtka od 13.30 do 14.30 hodin, se zajímalo celkem deset členek Klubu Aktiv
a z toho sedm z nich se aktivně do činnosti programu zapojilo.
Tyto dobrovolnice se dětem věnovaly
v období leden – polovina února, tedy

v období, kdy program zužuje nedostatek doučujících a zároveň v období, kdy
se děti snaží vylepšovat svůj školní prospěch. O to více je pro nás jejich pomoc
v tomto období nesmírně cenná.
Některé z členek klubu docházely na
program i vícekrát týdně a za tu dobu si
s dětmi vytvořily velmi pozitivní vztah.
Jsou to vesměs ženy plné elánu a energie, vstřícné, ochotné a laskavé. Jejich
trpělivý a svědomitý přístup děti velmi
ocenily a pod jejich vedením se snažily
zdokonalit své školní dovednosti i vědomosti. Zároveň si ale s nimi užily i chvíle odpočinku a her, které následovaly po
úspěšném dokončení úkolů.
-red- 7

děti a léto

Krumlovští se už připravují na léto

Ještě jsme nestačili zapomenout na loňské léto, užili
jsme si Vánoc a máme tu (jako na koni) konec února...
a českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži má již téměř hotový kalendář svých nepravidelných
aktivit pro rok 2018. V něm má své pevné místo již 19
let letní dětský tábor Prázdniny v pohybu.
Tábor, který je určen pro děti od sed- budou mít noční
mi do šestnácti let, se uskuteční od ne- hlídky nebo tředěle 12. do soboty 25. srpna 2018. Jeho ba službu v kumístem je již tradičně stanová táborová chyni… Prostě
základna v Čeříně u Rožmitálu na Šu- stráví čtrnáct dnů
mavě.
A co všechno se pro účastníky v programu chystá? Základem programu
bude především celotáborová hra, která je letos motivována cyklem fantasty
knih polského spisovatele Andreje Sapkowského „Zaklínač“.
V rámci této hry (ale i mimo ni) budou děti získávat tábornické a turistické
dovednosti a znalosti, budou poznávat
přírodu, přenocují pod širým nebem,
prožijí si trochu strachu na stezce odvahy, vyzkouší „stínové“ divadlo, výtvarné činnosti, sportovní programy a soutěže a absolvují také základní vodácký
výcvik a splují části řeky Vltava na
raftech. Některé večery pak stráví u táborového ohně se zpěvem a muzikou,
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prázdninového volna „výpravami za poznáním a dobrodružstvím“…
Více informaci o letním táboře Prázdniny v pohybu a o dalších aktivitách
českokrumlovského CPDM v roce 2018
mohou čtenáři najít na webu www.cpcdm.cz
Vlastimil Kopeček,
CPDM, o.p.s. Český Krumlov

březový lístek

Šestý Quo Vadis Galénova nadačního fondu

HLINSKO - Ve dnech 23. až 25. února 2018 se
uskutečnilo zasedání 6. QUO VADIS Galénova
nadačního fondu, který navazuje na 16 ročníků
PONS Hnutí Březového lístku. Setkání se konalo v příjemných prostorách Domu dětí a mládeže v Hlinsku. Hlavními tématy jednání byla
nejen problematika Březových lístků, ale také
spolupráce se Slovenskem nebo diskuse o přípravě další Celostátní vzájemné výměně zkušeností, která se uskuteční v Hlinsku
v době 16. až 18. listopadu 2018, organizátor je Centrum Jana XXIII. a náčelníkem František Hronek (Koule). Motto letošní CVVZ je „Celým srdcem“.
Jednání se účastnili zástupce nejrůzněj- Celostátní vzájemné výměně zkušeností
ších dětských spolků a udělovatelé Březo- v Hlinsku. Následovala pak bohatá diskuse
vých lístků napříč celou republikou a čle- o dalším směřování této mezinárodní akci.
nové Správní rady Galénova nadačního Odpoledne se diskutovalo o Březových lístfondu......
cích, o jejich propagaci a šíření, sítích konV pátek 23. února se konalo setkání správ- taktních osob, spolupráci se Slovenskem...
ní rady Galénova nadačního fondu, proběhla Sobotní večer patřil tématu financování
také diskuse o dalším směřování nadačního GNF a možnosti zvyšování jmění fondu.
fondu.
Na neděli 25. února už zbyl prostor na doDruhý den, v sobotu 24. února, dopoledne řešení rozdiskutovaných otázek a formulaci
účastníci dostali informace o stavu příprav závěrů 6. Quo Vadis GNF 2018.
-riki-

Ilustrační fotografie z jednání GNF, snímek je z Heřmanova Městce.
Nositelé Březových lístků
jsou dobrovolným a volným hnutím - společenstvím lidí, kteří vytvářejí dětem a mládeži podmínky pro naplnění volného času.

Hlavní aktéři CVVZ 2018 Hlinsko.

Galénův nadační fond

Předchůdcem fondu byla Galénova nadace, která vznikla z popudu
Jana Šimáně - Galéna a hospodařila
hlavně s penězi, které do ní Jan Šimáně vložil a dary.
Poslání fondu je totožné s posláním
nadace. Fond vznikl pro zachování
cílů, vízí a finančních prostředků,
tzv. přeregistrací ve smyslu novějších zákonných předpisů, v polovině ledna 2005. Fond není nadřízená
nebo podřízená hnutí Březový lístek.
Toto hnutí je fondem podporováno.
Cílem Fondu je podpora komunit
dětí, mládeže a uplatňování Přátelství rozrůzněných a na základě J. A.
Komenského, T. G. Masaryka, A. B.
Svojsíka, Jaroslava Foglara a Karla
Čapka.
Hlavně podporuje propagaci, organizaci a podporu udělování Březových lístků - poděkování malým
odznáčkem lidem uplatňující v praxi
Přátelství rozrůzněných a Žlutých
(Foglar) kvítky. Dále pak Celostátní
a regionální výměn zkušeností vedoucích pracujících s dětmi a mládeží a obdobných akcí apod.
Více na http://www.brezovylistek.cz/

V celostátní pyramidě

V Jihočeském kraji máme 478 zaevidovaných nositelů Březových lístků v celostátní pyramidě, z nich má 10 vyšší stupeň. Správcem Jihočeské pyramidy je Jiří
Riki Řeháček - Bílý Riki (8) a nejvyšší stupeň má Jaroslava Vosátková - Bybička Jarka Hýlačka(10) z Tábora, a to desátý, bronzový stupeň Březového lístku.

je registováno 7 875 nositelů Březových lístků, z toho zelený (1) má
4180, světle modrý (2) 2023, tmavě
modrý(3) 786, žlutý (4) 364, červený (5) 203, karmínový (6) 91, bílý
(7) 60, šedivý (8) 27, černý (9) 12,
bronzový (10) 12, stříbrný (11) 8,
zlatý (12) 11 a zlatozelený - čestný
Březový lístek má 98 nositelů.
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polemika

Chyba je v nás! Zamysleme se nad tím

Mnozí mají zkreslené názory na to, co je a není neziskovka, potom jsou
doslovné mýty o jejich odměnách, platech apod. Ale chyba je v nás, že
se více neprezentujeme. Ale podívejme se na názory ostatních, jak reagovali na tvrzení Fr. R. Čecha, kterého jsem si kdysi hodně vážil, ale už
v minulosti jsem zjistil, že právě on je tzv. „mimo mísu“, neví a nechápe
(ani nemůže), jak žijí běžní lidé, co dělají a za co různí nadšenci fungující
v neziskovkách, většinou bez podpory... ale všude to není stejné....

Honza Jilek, Praha: „Nikdy jsem
nechápal a nechápu, proč ty organizace
mají v názvu NEZISKOVÉ??? Když
je víc než štědře dotuje stát a dává jim
miliony z daní pracujících? Jsou tedy
jasně ZISKOVÉ!!! Neziskovky by neměly mít ŽADNÝ takový ZISK, měly
by fungovat jen z darů a příspěvku dobrovolnejch dárců a pracovat by v nich
a pro ně, měli lidi zadarmo, z dobré vůle
a z dobrého srdce! Bohužel to tak není
a takzvané neziskovky jsou secsakra ziskové a víc jak polovinu získaných peněz,si rozdělí a rozkradou jejich pracovnici
a další lumpové, kteří se na činnosti těch
neziskovek podílejí a přiživují! Tak by to
byt nemělo. A všechny neziskovky, které
se neorientuji na ČESKÉ občany, staré,
nemocné lidi, děti, by se měly ZRUŠIT
a nedat jim ani korunu!!! Některejm přímo zakázat činnost!“
Petr Jamný, Strážnice: „Je to největší tunel.“
Roman Hora, Praha: „80% peněz sežere neziskovka na odměny a vlastní provoz. Pouze zbytek jde na skutečnou ideu
projektu.“
Vladimír Čepelka, Rtyně v Podkrkonoší: „Ano, zde dělali sbírku na dřevo
pro ukrajinu. Potom tam nějaké babičce
10 vyhodí pár mokrých špalků, a dělají jak
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pomohli. Ale zapomněli na něco jiného.
Ty lidi si do lesa pro dřevo zajdou. Asi
jde hodně peněz těm neziskovým lidem.“
Ing. Martina Berdychová, předsedkyně Asociace NNO České republiky:
„Je to nesmysl. Nikdo není tak kontrolovaný jako neziskovky. Zveřejňovat musí
úplně všechno těm, co dávají dotace +
FU. Výroční zprávy povinně zasílají
na soudní rejstřík, můžete si to vyhledat.
To, že to některé spolky nedělají a bez
sankcí, není problém neziskovek, ale státu, například Spolek přátel M. Zemana.
Vulgarity směrem k pracovníkům neziskového sektoru nekomentuji. František
Ringo Čech si vystavil úroveň vlastní
osoby sám!“
Eva Kislingerová, profesorka ekonomie a politička: „Neziskovky totiž představuji fenomén, který spojuje
i osobnosti natolik rozdílných náhledů
na svět, jakými jsou bývalý premiér,
předseda poslanecké sněmovny a prezident Václav Klaus na jedné straně
a sociolog a europoslanec za ČSSD
Jan Keller na straně druhé. Zatímco
profesor ekonomie Václav Klaus prohlásil, že „neziskové organizace jsou
často charitou pro nezaměstnané intelektuály“, profesor sociologie Jan Keller v pořadu Interview ČT 24 připustil,

že co se týče neziskových organizací,
které v 90. letech podporoval, jejich odpůrce Václav Klaus se nemýlil úplně
ve všem. „V České republice je hustota
neziskovek na hektar jedna z nejvyšších
v Evropě. Peníze, které tam míří, jsou
obrovské, ale jejich výsledky jsou naprosto mizivé,“ pravil doslova ve zmiňovaném pořadu. S názory pana Kellera pak dokonce souhlasí i náš současný
pan prezident Miloš Zeman, když označuje neziskové organizace za „pijavice
na státním rozpočtu“.
Kladu si otázku, co s tím? Začněme
tedy u peněz daňových poplatníků, ze
kterých jsou nevládní organizace v nemalé míře financovány. Podle veřejně
dostupných zdrojů jim stát svěřil v roce
2015 z veřejných rozpočtů cca 16,5 miliard korun. Pro ilustraci, jednalo se
o částku blížící se letošnímu rozpočtu
ministerstva životního prostředí (16,8
mld. korun) a překračující rozpočet ministerstva pro místní rozvoj (15,8 mld.
korun). Možná také není od věci připomenout, že i neziskové organizace mohou generovat zisk. Každá neziskovka
totiž může vykonávat takzvanou doplňkovou činnost. Asi nemá cenu zastírat, že v případě některých neziskovek
se činnost „vedlejší“ stává tou hlavní
a vlastní neziskovost je odsunuta na některou z mnoha vedlejších kolejí.....
Podle původní logiky věci je hlavním
argumentem pro existenci neziskových
organizací jev známý pod pojmem „tržní selhání“. Existují totiž oblasti, které
neskýtají potřebný ekonomický stimul,
na straně druhé je však působení v těchto oblastech celospolečensky prospěšné,
a proto by tyto aktivity měly být vítány.
Způsoby financování neziskových organizací jsou v podstatě dva: charitativním způsobem jednotlivými přispěvateli,
nebo prostřednictvím dotací či grantů, tedy z peněz daňových poplatníků.
V případě financování z veřejných zdrojů se to neobejde bez nezbytné kontroly,
která by měla potvrdit, případně vyvrátit
slova prezidenta Miloše Zemana o „pijavicích na státním rozpočtu.“
Nejsou to vždy povzbudivá slova, ale
vždyť sami víme, že v některých neziskovkách jejich představitelé mají
horentní platy... Přesto většina neziskovek má nadšence, kteří svou činnost dělají většinou jako dobrovolníci
nebo za hodně méně než je průměrný
plat....
-red-

studenti a senioři

Jaké je to být na chvíli starý?

STRAKONICKO - Ve Volyni dne 6. února od
osmi do deseti dopoledne v prostorách Střední
školy a Jazykové školy ve Volyni uspořádalo
strakonické Jihočeské centrum pro zdravotně
postižené a seniory prezentaci gerontoobleku
pro studenty třetího ročníku studijního oboru Sociální činnosti.
Studentky si vyzkoušely, jaké je to
být osmdesátiletý senior, s omezením
pohybu, zraku, sluchu. Vyzkoušely si,
jak se špatně chodí, vstává, sedá, píše
i jí, tedy jak se obtížně vykonávají běžné denní činnosti. Gerontooblek znesnadní pohyb, zhorší zrak a otupí sluch.
V gerontoobleku se budete cítit, jako by
vám bylo přes osmdesát let.
Gerontooblek je pomůcka, která navozuje iluzi pokročilého stáří a nemoci. Simuluje život a běžné obtíže seniorů. Pochází ze Švýcarska a váží téměř
dvacet kilogramů. Skládá se z těžké
vesty, sady závaží na ruce i nohy. Fixaci kloubů včetně krku, brýlí a rukavic.
Navozují ztuhlost kloubů, dušnost, úbytek svalové síly, snížení hmatové citlivosti, špatnou hybnost, nedoslýchavost
a zhoršené vidění (např. šedý a zelený
zákal).
Během dopoledne se vystřídalo pat-

náct studentek. Nejvíce je překvapila
tíha a omezený pohyb a ztráta zraku.
Studentky v obleku absolvovaly několik úkolů. Projít se s chodítkem, vyjít
a sejít schody, vyplnit formulář, lehnout a vstát z postele a poradit s pitím
a jídlem. Někteří zvládli úkoly s většími
i menšími obtížemi. „Chtěla jsem, aby
studentky oboru, který bude mít nejblíže
seniorům, získaly znalosti a pochopily jejich individuální potřeby. Vcítit se
lépe do stavu seniora, že není neohrabaný či nešikovný, ale jednoduše nemůže.“ řekla Jana Horvátová, vedoucí
pracoviště Strakonice a dodala: „Nakonec jsme zhodnotili dopoledne jako
smysluplné a užitečné. Užila se i spousta humorný situací. A to byl cíl, hravou
formou získat důležité znalosti a zkušenosti. Věřím, že v příštím roce se opět
setkáme.“
-red-, foto JCZPS Strakonice

příspěvky občasníku
Vážení členové Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, prosím vás, nezapomeňte informovat o své činnosti a připravovaných akcích v našem společném Občasníku.
Uzávěrka je vždy v polovině měsíce, a tak neváhejte, protože Občasník je
hlavně připravován pro vás a naše příznivce.
Bližší informace můžete získat na e-mailu annojck@seznam.cz, info@
icmtabor.cz nebo na telefonu +420 728 511 557.
Redakce
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