občasník
www.annojck.cz

PRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH organizací jihočeského kraje,
kteří propagují a naplňují přátelství rozrůzněných
jaro 2018
ZDARMA * Asociace NNO JČK byla založená v roce 2010 * IV. ročník * Ze života ANNO JČK a anno ČR *

krátce

* SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH NEZISKOVEK SE KONALO 23. BŘEZNA 2018
v českých budějovicích.... poznatky, postřehy, návrhy a další najdete
uvnitř tohoto čísla Občasníku.
* GDPR - zamyšlení s možným tiskopisem pro zpracování najdete v čísle.
* Prosím vás, sledujte také webové stránky a facebook, kde najdete aktuální informace.
* PERSONÁLNÍ ZMĚNY:
Z pracovních důvodů požádal o odstoupení z výboru asociace místopředseda Mgr.
Zdeněk Krejsa, DiS. - ICM Prachatice.
Z osobních i pracovních důvodů požádala o odstoupení z funkce revizora asociace
Mgr. Hana Vlasáková, DiS., JCZPS.
V nejbližší době musí dojít k návrhům na obsazení volných pozic ve výboru asociace a revizora pro mimořádnou
členskou schůzi - valnou hromadu, a tak
žádáme všechny členy, aby své návrhy
posílali na emailovou adresu annojck@
seznam.cz. Funkce jsou na bázi dobrovolníků (neplacené funkce).
* Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje se stále snaží
napomáhat všem neziskovkám v  Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem. (Je samozřejmé, že členové asociace mají lepší
komfort a tzv. informace z první ruky, semináře, poradna a ostatní formy jsou pro
ně zcela zdarma)
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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Překonejme vnitřní jarní únavu

„On se úplně zbláznil, proč řeší nějakou jarní únavu,“
určitě to mnohého napadne při přečtení titulku. Ale opak
je pravdou. Fakt na mnohého z nás dolehla nostalgie, jarní únava nebo tzv. „nedobití baterek“, a tak někteří si myslí, že letošní rok bude ještě horší, méně úspěšný... Právě
v tomto období potřebujeme od ostatních dostávat hřejivé
slovo, uznání a vzpruhu. Komu se nedostává, ten propadá
depresi. Nedejme se, vždyť každá naše neziskovka má mnoho
úspěchů, mnohé dokázala, a že nyní něco nejde, nevychází,
bojuje s úřady, funkcionáři nebo i s vlastní členskou základnou, pak je to zcela normální a zákonité, protože bychom se
netěšili z úspěchů, kdyby se nám všechno a vždy dařilo a vycházelo. Reálný pohled
je vždy někde mezi tím, a tak si nekažme život a naší práci chmury a zákonitostmi,
na které stačí občas dobrá nálada, popovídat si s přáteli, vyřešit sebemenší problém
a život je krásnější, jeví se v lepších barvách. Hledejme vždy nějaké řešení, i když
se zdá situace zcela beznadějná, protože se můžeme překvapit tím, že nám někdo jen
tak pomůže, povzbudí nebo právě v tuto chmurnou dobu podrží. Vzpomeňme si, že už
několikrát v životě jsme si mysleli, že je všechno špatně, že je to beznadějná situace
a vždy jsme vstali jako bájný Fénix a dali se opět do práce.
Jiří Riki Řeháček

kreslený humor

polemika

Je politika jen svinstvo?

Poslední dobou na nás asi doléhá „masírování“ masmédii o našich politických a státotvorných špičkách,
o politice našeho státu, kraje, okresu nebo i té nejmenší
vesničky. Politika a politické autority jsou všudepřítomné a připadá mi to, jakoby poslední dobou dostala další
morální facku od nás všech. Tvrzení, že politika je svinstvo má také své kořeny, ale můžeme si za to sami, protože plně nevyužíváme demokracii a mnohdy, dobrovolně,
necháváme sebou i hodně manipulovat.
Mnozí politologové a psychologové tvrdí, že politika
v České republice, ale i v dalších vyspělých demokratických státech prochází obdobím různých krizí důvěry.
V současné době doslova bují narcismus, velikášství, neomylnost, sebeuspokojení o své dokonalostí a neomylností. Mnozí politiku vnímají jako nejhorší
zlo, něco cizího a nemorálního, jako nástroj korupce a klientelismu. Mnohdy
můžeme nabýt dojmu, že se všechno řítí do nějaké bezedné propasti, že už není
žádná cesta zpátky, že politici ignorují přání lidí, lidí, kteří je volili (ale i nevolili), že si nyní mohou dělat, co se jim zlíbí. Že jsme v beznadějné situaci....
Musíme si uvědomit, že politika má v našich životech naprosto nezastupitelnou roli, plní klíčové společenské funkce, které nikdo jiný než politika a námi
zvolení politici (ať dobře nebo špatně) bez našeho mandátu plnit nemohou.
My všichni máme ten nejtěžší úkol, a to je, abychom byli ochotní a hlavně
schopní svou politiku kultivovat a vytvářet tím „svůj“ vlastní politický systém.
Je pravda, že politika nevypadá v současné době, na každodenní úrovni, moc
vábně, že se nikomu ani nechce něco měnit, bojovat s větrnými mlýny moci, ale
opak je pravdou. Tím, že jsme nespokojeni se současnou kulturou našich politiků, jejich rozhodování a konání, tím můžeme napomoci ke kultivací politiky
a politiků, a tak docílit přiblížení tomu, co bychom očekávali.
Za chvíli budou další volby, pak opět další, a tak už konečně každý z nás by
měl se nad tím zamyslet a začít být aktivní, protože právě dnes připravujeme
vše pro naše děti, vnoučata i pravnoučata. Politika můžeme být hodně velké
svinstvo, ale jen tehdy, když necháme „své zástupce“ ji takovou vytvářet.
-riki-

LOGO a členství

kde nás najdete?

názory, postřehy

O zlých neziskovkách

„Osvěty není nikdy
dost. Když se zaposloucháme do populistických výroků některých politiků o ,zlých
neziskovkách‘, můžeme nabýt dojmu,
že je jim jasné, co to
vlastně ta neziskovka
je. Problém je, že v českém neziskovém
sektoru panuje značný legislativní a terminologický chaos a jasné to vůbec není.
Termín neziskový, nevládní a nestátní
sektor se používá tak, jak se komu zamane,“ svěřila se autorka publikace Financování veřejně prospěšných služeb Ing.
Martina Berdychová, předsedkyně Asociace nestátních neziskových organizací
České republiky.
-redDokument je ke stažení na
http://bit.ly/2nHMuDQ.

Kontakty mezi lidmi

Radost je cílová
emoce, která by měla
naším životem prostupovat, tvrdí známý
český psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog Radkin
Honzák. Spousta lidí
se ale dnes radovat moc neumí. Stejně
jako komunikovat nebo rozlišovat mezi
dobrem a zlem a dodává: „Rozum je
někdy velice zavádějící, pokud je bez
emocí. Kultivovat radostné emoce znamená kultivovat i rozumná řešení. Bez
emocí neuděláte řešení ani náhodou.“
Konstatuje, že v dnešní společnosti
ze všeho nejvíce chybí osobní kontakt.
„V komunikaci chybí komunikace osobní. Deset tisíc SMS nenahradí 10 minut
pohledu z očí do očí.“ Sociální sítě navíc podle něj dávají zelenou narcismu.
„Narcismu přibylo po celém světě a chybí tam zpětná vazba.“
-red-, foto Elena Horálková

Už několikrát
jsme si všimli, že
někteří naši členové stále používají
staré logo asociace
z roku 2010.
Prosíme tedy všechny, aby si z našich webových stránek stáhli nové logo
asociace, které platí už druhý 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 oficiStačí jít na www.givt.cz, nastavíte ANNO JČK a přes tuto
ální logo. Prosím, vyměňte ho všude,
vstupní stránku navštívit váš oblíbený internetový obchod
i na svých webovkách. Dále mnozí naši
nebo přímo http://bit.ly/AsociaceNNO_JihočeskéhoKraje.
členové neuvádějí za svým oficiálním
Zboží si vyberete, zaplatíte a spokojený obchodník pošle část
pojmenováním „člen Asociace NNO
peněz z ceny nákupu vámi zvolené neziskové organizaci. Vy
JČK, z.s.“. Věřím, že už dochází k nápravě.
-VV- nezaplatíte nic navíc. Děkujeme všem, kteří podpořili svou asociaci už v roce 2016.

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

Setkání jihočeských neziskovek

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V pátek 23. března 2018 se v sále Zastupitelstva kraje sešli zástupci
jihočeských neziskovek, aby na setkání probrali důležité otázky, které většinu neziskovek v současné době nejvíce trápí. Výbor se snažil získat ty nejlepší lektory. Je pravda, že ti počáteční buď
onemocněli nebo právě v den konání setkání museli být fyzicky u soudů apod., ale nakonec se
nám podařilo získat jedny z nejlepších z celé České republiky.
Do shánění se zapojila i osobně předsedkyně Asociace nestátních neziskových organizací České republiky, a tak bychom chtěli i touto cestou jí hodně poděkovat.

SETKÁNÍ se vydařilo

Letošní setkání zahájila Mgr.
Ivana Stráská,
hejtmanka Jihočeského kraje
s Jiřím R. Řeháčkem, Dr.h.c.,
předsedou Asociace nestátních
neziskových
organizací Jihočeského kraje. Setkání se
účastnilo bezmála šedesát zástupců
jihočeských neziskovek. Pak následoval program, který byl doslova nabitý,
k lektorování byli získáni ti nejfundovanější, nejlepší nejen z kraje, ale celé
České republiky.
* OBECNÉ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
č. 016/679, realizace Nařízení v podmínkách nestátních neziskových organizací - výklad
připravované
novelizace zákona č. 01/2000
Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve světle
probíhajících
změn
právních podmínek

příspěvky občasníku

Pohled do sálu...
pro zpracování osobních dat., výklad
základních podmínek pro zpracování
osobních údajů v návaznosti na zvláštní právní přepisy a jejich novelizaci ve
vazbě na Obecné nařízení nebo Směrnici 680/2016 a aktuální judikaturu v této
oblasti, Jakých neziskovek se co bude
týkat, praktické příklady řešení častých
otázek týkajících se povinností správce
nebo zpracovatele při zpracování osobních údajů, diskuse, odpovědi na dotazy
účastníků.
Lektorem byl Ing. Zbyněk Malý,
ANECT a.s. Brno (Asociace nestátních neziskových organizací České
republiky z.s.)
* DANĚ A ÚČETNICTVÍ NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE + NOVINKY 2018
Shrnutí základní právní úpravy pro
nestátní neziskové organizace (NNO) –
občanský zákoník, již neplatné předpisy,

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

individuální
zákony - změny v průběhu roku 2017,
novinky 2018,
Účetnictví
NNO v roce
2017 - významné účetní povinnosti
neziskových
organizací,
Účtování darů
a dotací, Účtování vybraných specifických transakcí v neziskových organizacích, Účetní
závěrka nebo přehledy z jednoduchého
účetnictví za rok 2017 – struktura, vzory, Hlavní a vedlejší činnost ve výkazu zisku a ztráty, Novinky v účetnictví
nestátní neziskové organizace pro rok
2018 (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, prováděcí vyhláška č. 504/2002 Sb.,
prováděcí vyhláška č. 325/2015 Sb.).
Daňové přiznání NNO za rok 2017
- co je a co není předmětem daně, pro
koho a za jakých podmínek, jaké příjmy
NNO jsou osvobozené - kdo a za jakých
podmínek může osvobození uplatnit,
jak zdaní NNO přijaté dary, novinky
pro rok 2018 vyplývající z novely zákona o daních z příjmů…

snažíme napomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem
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Pohledy do sálu (před GDPR)
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Ostatní daně - jiné daňové povinnosti
ve stručnosti – silniční daň, DPH…
Evidenci tržeb u neziskových organizací pro rok 2018 – stav a vývoj
Lektorkou byla Ing. Simona Pacáková, auditor, daňový poradce a soudní
znalec v oboru ekonomika
* MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY
A NESTÁTNÍ NEZISKOVÝ SEKTOR JIHOČESKÉHO
KRAJE - Informace
z
MAS o vyhlášených výzvách a jejich
administraci
Lektorem
byla RNDr.
Zuzana Guthová, místopředsedkyně
Krajského
sdružení
Místních akčních skupin Jihočeský
kraj
* OPERAČNÍ PROGRAM ZAM Ě S T NANOST
- PROJEKT
C E S T A
PRO MLADÉ - CESTA
K UPLATNĚNÍ
NA
TRHU PRÁCE - může se
do projektu
zapojit i nestátní neziskové organizace? Právě tyto otázky zajímali účastníky
březnového setkání neziskovek.
Lektorkou byla Ing. Michaela Švecová, regionální manažer projektu,
Regionální kancelář Jihočeského kraje a Kraje Vysočina
* EUROCENTRUM České Budějovice – evropské dotační
možnosti pro
nestátní neziskový sektor
Lektorkou
byla
Ing.
Pavla Slípková - koordinátorka komunikačních
aktivit o ESI
fondech Eurocentrum
České Budějovice.
Text a foto - riki-

setkání NNO

Ing. Zbyněk Malý pozorně poslouchá povídání Ing. Pavly
Slípkové. Obrázek vedle z prezentace účastníků....
Materiály ze setkání
lze najít na webových stránkách
http://annojck.cz
(Účastníci dostali e-mailem)
a) GDPR
b) Účetnictví
c) MAS Jihočeského kraje
d) Cesta pro mladé
e) Eurocentrum

Bohaté občerstvení...., káva, čaj, vody... a tentokrát na slano...
Partneři setkání nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje

snažíme napomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem
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gdpr a mýty

Více a upřesnění bylo na Setkání jihočeských neziskovek

Spolky a ochrana osobních údajů

Většina z nás se už setkala se strašákem, který se jmenuje GDPR (Dží dí pí
ár). Jedná se o obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data
Protection Regulation), které si klade za cíl zvýšit ochranu osobních dat občanů. A jak se to týká nás? O tom se také hovořilo na našem březnovém semináři
jihočeských neziskovek v Českých Budějovicích. Snažme se tedy na to podívat
také z jiné stránky, protože současný strašák, že většina menších spolků kvůli
tomu zanikne se nezakládá na fámách, které o tom kolují.
Neziskové organizace našeho typu
k tomu přišly spíše jako slepý k houslím, protože za vše mohou internetové obchody. Když něco kupujete, pak
prodejce od vás, dobrovolně, dopředu
zjistí vše možné i nemožné, a pak se
vaše data používají pro různé komerční účely. Co se děje s údaji o vás, nevíte, a v důsledku vám z toho pramení
akorát neustálé obtěžování v podobě
různých reklamních sdělení, ať již po
telefonu nebo e-mailem, či do vašich
poštovních schránek. Nebo se vám někdo dostane do e-mailové schránky na
základě přihlašovacích údajů, které někde ve velkém nakoupil. Nebo se někdo především velcí správci a zpracovatelé
dozví, s čím se léčíte v nemocnici, kde osobních údajů, kteří v rámci své činuniknou informace z kartotéky. To vše nosti pracují s velkým množstvím osobje chápáno jako problém a směrnice ním údajů. Dále pak společnosti zabývase snaží stanovit jednotná pravidla pro jící se marketingem a cílenou reklamou,
shromažďování a péči o osobní údaje ve sociální sítě apod. Zvýšenou pozornost
všech státech EU.
přinášeným změnám budou muset také
věnovat zaměstnavatelé, veřejné subjekPro nás to určitě
ty a subjekty, které pracují s citlivými
nebudou velké změny
údaji (zvláštní skupinou osobních údaAdvokátní kancelář Mgr. Aleny jů).
Hájkové (pracující hlavně pro ČRDM),
Hlavní změny:
tvrdí, že jde o obecné zásady, směrnice,
- zvýšený dosah nových pravidel, ktekteré se odrážejí v národní legislativě.
Tvrdí, že pokud jste s osobními údaji rý plyne z obsahu i ze samotné povahy
postupovali doposud podle zákona, ne- Nařízení;
- značné posílení práv subjektů osobmusíte se ničeho obávat. Tedy GDPR
nepředstavuje pro běžné spolky našeho ních údajů, které se zrcadlově promítají
typu problém. Je možné, že pouze za- do povinností správců a zpracovatelů,
tím, ale spekulovat o tom je ještě před- které vyplývá ze zesíleného důrazu na
bezpečnost a odpovědnost při správě
časné.
Obecné nařízení o ochraně osob- a zpracování osobních údajů;
- konkretizace a zpřesnění pravidel
ních údajů (GDPR, dále jen „Nařízení“) bylo přijato v dubnu 2016 a vstu- pro mezinárodní zpracování a správu
osobních údajů, směřující především
puje v účinnost od 25. května 2018.
S přijetím Nařízení je spojena neo- k harmonizaci pravidel v členských stápodstatněná panika a množství „poplaš- tech EU;
- některé nové instituty a povinnosti,
ných zpráv“.
Ve skutečnosti nová unijní úprava vět- jako je například předběžné posouzení
šinou spíše zpřesňuje a rozvádí úpravu přijatých opatření k ochraně osobních
stávající. Pokud Nařízení přináší větší údajů, povinnost vést záznamy o zpracoa podstatnější změny, jsou tyto mířeny vání osobních údajů, ohlašování případů
na jiné subjekty, než kterými jsou stan- porušení zabezpečení osobních údajů či
dardní tuzemské spolky či podobné or- jmenování pověřence pro ochranu osobganizace. Reálně dopad Nařízení pocítí ních údajů.
6

Lze konstatovat, že na obecných základech ochrany osobních údajů Nařízení nic nemění. Zůstává tak zachován
koncept, že primárním podkladem ke
zpracování osobních údajů by měl být
informovaný a svobodný souhlas uživatele či výjimečná okolnost, za které
souhlas vyžadován není. Zůstává rovněž
zachována definice osobního údaje jako
takového, jen je rozšířena o další kategorie.

Definice a dělení subjektů odpovědných za zpracování – správců a zpracovatelů osobních údajů – zůstávají zachovány společně se zákonnými důvody pro
zpracování osobních údajů.
Jelikož by se postavení spolků, jakožto prostých správců osobních údajů ve vztahu ke členům, nemělo Nařízením nijak principiálně měnit, lze
dovozovat, že stávající povinnosti dopadající na spolky v této oblasti nebudou podstatně rozšířeny a maximálně
doznají lehkých zpřesňujících změn.
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Tedy i po účinnosti Nařízení zůstanou
v platnosti následující povinnosti spolků při zpracování osobních údajů jejich
členů:

Spolky nemají oznamovací povinnost vůči úřadu (ÚOOÚ) podle ustanovení § 16 zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů. Protože dle
stanoviska úřadu se oznamovací povinnost podle § 16 nevztahuje na zpracování osobních údajů, jde-li o zpracování,
které sleduje politické, filosofické, náboženské nebo odborové cíle, prováděné v rámci oprávněné činnosti sdružení
(spolků), a které se týká pouze členů
sdružení nebo osob, se kterými je sdružení v opakujícím se kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností sdružení,
a osobní údaje nejsou zpřístupňovány
bez souhlasu subjektu údajů.

Spolky jsou povinny zajistit souhlas
svého člena ke zpracování osobních
údajů pro účely činnosti spolku (vedení seznamu členů apod.). Nařízení
definuje, že souhlas musí být svobodný
(dobrovolný, nevázaný na přijetí nabídky), konkrétní (jasně a srozumitelně popsaný účel, pro který se souhlas
uděluje), informovaný (ten kdo souhlas
uděluje, dostal předem všechny informace předpokládané Nařízením1) a jednoznačný a musí být udělen prohláše-

ním nebo zjevným potvrzením (subjekt
musí učinit nějakou akci, nestačí například ukrytí souhlasu do obchodních
podmínek). Souhlas bez těchto náležitostí bude neplatný.
Spolky jsou rovněž povinny splnit informační povinnost vůči svým
členům, tj. informovat členy zejména
o tom, že jsou shromažďovány jejich
osobní údaje pro účely činnosti spolku,
v jakém rozsahu (jméno, příjmení, rodné
číslo atd.) a komu mohou být zpřístupněny (např. hlavnímu spolku v případě
pobočného spolku, nadřízené organizaci
apod.).

Navzdory tomu, že Nařízení není žádnou revolucí v pravém slova smyslu,
koluje v souvislosti s blížící se účinností
řada nepřesných informací. Mezi obvykle „démonizované“ novinky, které
Nařízení přináší, patří například:
Povinnost jmenovat pověřence na
ochranu osobních údajů – tato povinnost v Nařízení skutečně stanovena je,
ale týká se pouze situací, kde zpracování
provádí orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt, hlavní činnost správce nebo
zpracovatele spočívá v operacích vyžadujících rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů nebo
kde hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracoNa spolky také dopadají obecné vání zvláštních kategorií údajů (jako je
povinnosti k ochraně osobních úda- rasový a etnický původ, politické názojů, kterými disponují. Zde lze obec- ry, náboženské vyznání, údaje o sexuálně doporučit cestu zdravého rozumu ní orientaci, zdravotním stavu apod.).
a základní IT gramotnosti a vždy brát
v potaz možná rizika s přihlédnutím
k množství zpracovávaných údajů.
Zabezpečení by vždy mělo vycházet
z konkrétní situace a technických
a finančních možností správce těchto
údajů. „Například spolek s dvaceti členy nebude nucen k ochraně svého seznamu členů zakoupit sofistikované šifrovací programy apod.“

Všechny osobní údaje se budou
muset šifrovat – Nařízení uvádí šifrování jako jedno z možných bezpečnostních opatření. To však neznamená,
že všechna zpracování a všechny údaje
budou muset podléhat šifrování. Nadále platí, že zpracovatel musí přijmout
vhodná technická a organizační opatření k ochraně zpracovávaných osobních

snažíme napomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem
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údajů, vzhledem k rizikům, která toto
zpracování představuje a s ohledem na
technické a finanční možnosti.

lze stanovit konkrétnější pravidla k zajištění ochrany práv a svobod ve vztahu ke
zpracování osobních údajů zaměstnanců
v souvislosti se zaměstnáním…“. Toto
ustanovení umožňuje členským státům
přijmout speciální vnitrostátní právní
úpravu týkající se zpracování osobních
údajů zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů. Zatím není zřejmé, zda tato úprava bude přijata, případně v jaké podobě,
a proto není možné nyní přesně uvést,
jak budou tyto vztahy upraveny. Pokud
by zvláštní právní úprava přijata nebyla
a ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích by vycházela z Naří-

Souhlas bude nutný pro veškeré
zpracování osobních údajů – stále
platí, že náležitě udělený souhlas bude
pouze jedním z více „právních titulů“
ke zpracování osobních údajů. Nařízení
zachovává další právní základy zpracování, jako je dodržení právní povinnosti
správce (zaměstnavatel předá informace
správě sociálního zabezpečení), nezbytnost pro plnění smlouvy (podnikatel si
uchová originál smlouvy, která obsahuje osobní údaje) atd.

Jelikož účinnost Nařízení je poměrně vzdálená a odborná debata na toto
téma se neustále vyvíjí, je otázkou, jak
se bude do budoucna měnit interpretace jednotlivých ustanovení Nařízení.
Je možné, že výkladem dojde například k rozšíření informační povinnosti
správců či stanovení dalších náležitostí
udělovaného souhlasu. Lze doporučit
sledovat stanoviska Úřadu na ochranu
osobních údajů a legislativní změny přijaté v důsledku účinnosti Nařízení.
Ve vztahu k zaměstnavatelům (kterým
může být a nezřídka je i spolek) je v současné době možno uvést především to,
že čl. 88 Nařízení stanoví, že „právním
předpisem, anebo kolektivní smlouvou,
8

zení, je třeba upozornit na následující:
Zaměstnavatel zpracovává osobní údaje
zaměstnanců většinou z několika různých „zákonných právních důvodů“,
jednak se osobní údaje vyskytnou typicky na pracovní smlouvě a ta bude jistě
uložena v elektronické či listinné podobě u zaměstnavatele, dále zaměstnavatel poskytuje ze zákona osobní údaje
zaměstnanců například správě sociálního zabezpečení za účelem řádné evidence apod. V tomto ohledu nezavádí
Nařízení pro zaměstnavatele žádné nové
povinnosti. Naproti tomu například pro
zveřejnění osobních údajů zaměstnanců
na webových stránkách zaměstnavatele
bude třeba, aby zaměstnavatel získal výslovný souhlas zaměstnanců, a pokud ho
nezíská, osobní údaje zveřejnit nebude
moci. Ani v tomto případě nejde o něco
zcela nového, zaměstnavatele by ale čekal horší postih, pokud by toto pravidlo
porušil.
Dalším aspektem Nařízení, který je

třeba v souvislosti s postavením zaměstnavatele zmínit, je že Nařízení zvyšuje
ochranu osob, které jsou v nerovnovážném vztahu k tomu, kdo po nich vyžaduje souhlas se zpracováním osobních
údajů. Za takový nerovnovážný vztah
bude pravděpodobně považován i vztah
pracovněprávní (při výkonu závislé práce). Jak široce se tato ustanovení budou
aplikovat a na jaké vztahy se skutečně
nakonec budou vztahovat, ale není zatím definitivní. Zaměstnavatelé tedy
musí shora uvedenou problematiku nadále průběžně sledovat.
Závěrem uvádíme, že je důvod k obezřetnosti, avšak nikoli k panice. Pokud
byla problematika ochrany osobních

údajů až doposud přehlížena, dochází
k porušování předpisů pravděpodobně
již nyní a uvedené Nařízení pouze vyvolalo náhlý zvýšený zájem o agendu, které se mělo dostat zasloužené pozornosti
už dávno. Uvedou-li spolky svou agendu do souladu s aktuálně platnou právní
úpravou, je prakticky jisté, že dále nemusí kvůli nadcházející účinnosti Nařízení podnikat žádné zvláštní kroky,
aby pravidlům stanoveným v Nařízení
vyhověly.
Zdroj ČRDM

tiskopis - gdpr

Souhlas se zpracováním osobních údajů
a práva subjektu údajů

Já, níže podepsaný
Jméno a příjmení: 					
Přezdívka
Datum narození:
					
RČ
Bydliště:
Kontaktní údaje (e-mail, telefon):
Registrující oddíl (organizační jednotka)
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů správcem:
Název (spolku):
IČO:
Sídlo:
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném ………… soudem v ……………., oddíl L, vložka ………
(dále jen „správce“ nebo „spolek“), a to pro tyto účely:
a) pro vnitřní potřebu spolku:
* k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné
činnosti spolku v rozsahu, který jsem uvedl/a shora;
* předávání osobních údajů nadřízeným organizacím (…….), partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku,
popř. jejího financování v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště;
* k zajištění přístupu člena do vnitrospolkových počítačových systémů a aplikací v rozsahu – jméno, příjmení, e-mail,
registrující organizační jednotka;
………………………………
b) pro marketingové a informační účely:
* vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky – výroční zprávy, brožurky,
časopisy) v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez
připojení dalších osobních údajů;
* zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné
činnosti v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon);
* zveřejnění seznamu členů na webových stránkách spolku (POZOR! možné, jen pokud je v souladu se stanovami)
v rozsahu – jméno a příjmení;
* zveřejnění profilu člena na webových stránkách spolku – jméno a příjmení, registrující organizační jednotka, portrétová fotografie;
………………………………..
c) …………………………
Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené shora v tomto formuláři a závazné přihlášce do spolku, a dále také
název organizační jednotky, jejímž jsem členem a věková skupina, do které podle věku aktuálně patřím.
Tento souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne jeho udělení.
Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů
mám právo:
* kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
* vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
* vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
* žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
* žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování,
ale nesouhlasím s jejich výmazem,
* žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
* vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
* nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
* mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od
obdržení žádosti správcem.
V ......................................... dne .........................................
snažíme napomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem
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HONZA TŮMA(4) - odešel kamarád i táta stovky dětí

Byl velkou postavou táborského sportu a školství. Bohužel zemřel
23. února po těžké nemoci ve věku nedožitých 71 let.
Celý svůj život věnoval dětem. Nejen ve bo- naší republiky, byl vedoucím TOMu Delfíni
rotínské škole, kde učil matematiku a fyziku, Borotín. Jeho zprávu o činnosti za rok 2017
ale i mimo ni. Jeho žáci ho navrhli na Zlaté- si vyslechli účastníci slavnostní konference
ho Ámose a s nadšením s ním prožívali ra- KČT Tábor, kde Honza už nebyl a nemohl
dost, když zvítězil. Za svou práci mu byl také si převzít nejvyšší ocenění, které mu bylo
udělen čtvrtý stupeň Březového lístku. Vedl uděleno. V té době už sváděl boj se zákeřnou
několik kroužků, a to atletický, stolního te- nemocí. Byl nejen trenérem, ale i rozhodčím
nisu, volejbalový a turistický. Turistika byla atletických soutěží škol. Zakladatelem závodů
jeho vášní, s dětmi procestoval mnoho míst v přespolním běhu – letos proběhne 45. ročník Jarní cena Borotína. Vymyslel oblíbenou
netradiční disciplinu Hod holínkou, kterou si

senioři a voda

mohl vyzkoušet skoro každý. Dodával odvahu
svým svěřencům na závodech - těžko spočítat
děti, pro které byl vždy vzorem a hlavně kamarádem. Ze všech turistických cest se vracel s batohem plným nejrůznějších brožurek
a dokladů o místu, které navštívil, byl sběratelem suvenýrů. Chtěl vždy vědět co nejvíce,
aby mohl své vědomosti předávat dál, hlavně
dětem. Nás všechny učil úctě k přírodě a celé
naší krásné vlasti a zanechal nám svůj odkaz,
že opravdová síla člověka spočívá ve skromJarka Vosátková
nosti a velké pokoře.
- Babička Jarka Hýlačka(10)

Přeplavme svůj jihočeský La Manche

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Na dvě stovky místních seniorů chodilo v únoru do
studeného bazénu plavat, aby společně překonali svůj La Manche. Pětatřicet
nejlepších se sešlo v Horké vaně, kde si vyhodnotili uplavané kilometry.
Ve čtvrtek 22. března v kulturním chřipková epidemie. Přesto se z Klubu
klubu Horká vana v Českých Budějo- Aktiv plavecké štafety zúčastnilo neuvicích vyhodnotil RNDr. Michal Kohn, věřitelných 210 plavců. Všem bylo více
uvolněný českobudějovický radní pro jak 60 let, i když žádný věkový limit
sociální oblast, IV. ročník akce Pře- nebyl určen. Mohl plavat každý, kdo se
plavme svůj La Manche. Poděkoval považoval za seniora nebo chtěl seniojednomu z patnácti plaveckých týmů rům přidat nějaký ten uplavaný bazén
z celé republiky. V Českých Budějovi- do celkového součtu. V Prachaticích se
cích se do akce zapojily dva plavecké tak například zapojil poslanec Ing. Jan
týmy, a to Klub Aktiv a Svaz seniorů Bauer v nádherných pruhovaných plavMO České Budějovice. A jak kdo do- kách. V Českých Budějovicích zase vypadl? Není podstatné, protože smyslem pomohla bývalá poslankyně Mgr. Vlas„soutěže“ nebylo soutěžit mezi sebou, ta Bohdalová. Každý plaval, jak mohl
ale hlavně se zúčastnit a bavit se, pře- nejvíce.
konat sám sebe. A jak se i Budějovicích
Kdo uplaval z Klubu Aktiv nejvípři zahájení plavání ukázalo, tak největ- ce? Za ženy to byly: Květoslava Kočoším soupeřem nebyla pohodlnost, ale vá 34 000 metrů, Naděžda Bartůšková
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32 520 metrů a Marie Traczová 26 600
metrů. Pánové se takovými výkony pochlubit nemohli. Nejvíce uplaval Vladimír Tománek 24 300 metrů, Jan Dvořák
21 750 metrů a Václav Ryneš 19 050
metrů. Dohromady plavecký tým Klub
Aktiv uplaval o něco více metrů než
loni. Společně překonal vytčenou vzdálenost a splnil tak nelehký úkol. Všichni zúčastnění obdrželi Pamětní list
s uvedeným počtem uplavaných metrů,
tři nejvýkonnější plavci a plavkyně potom získali věcné ceny, které věnovala
Všeobecná zdravotní pojišťovna. Klobouk dolů před organizátory projektu
Senzační senioři a velké poděkování
patří i všem sponzorům, kteří umožnili
plavat seniorům pro jejich zdraví a pro
radost.
-FB-red-, foto archiv

děti a tvorba animací

Dětské neděli
v CineStaru

děti a prázdniny
DĚTSKÝ TÁBOR ČEŘÍN

ČESKÝ KRUMLOV - Centrum
pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
pořádá i v letošním roce prázdninový
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Centrum letní tábor ve stanové táborové zápro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. kladně KOLT Čeřín u Rožmitálu na
Český Krumlov se v neděli 18. března Šumavě. Tábor je určen pro děti ve
zúčastnilo programu Dětské neděle věku sedmi do šestnácti let a proběhv českobudějovickém multikině Ci- ne od 12. do 25. srpna 2018.
neStar Igy Centrum konané v rámci
Program
předpremiéry filmu Králíček Petr.
bude
opět
bohatý.
Je
připravená
celotáborová
hra na motivy cyklu fantasy knih polského spisovatele Andrzeje Sapkowského Zaklínač.
Co zájemce čeká? Tábornické a turistické dovednosti. Poznávání přírody.
Přenocování pod širým nebem. Stezka
odvahy. Scénky a divadlo. Výtvarné
programy. Výpravy za poznáním a dobrodružstvím. Sportovní aktivity a soutěže. Táborová olympiáda. Základní vodácký výcvik a splutí části řeky Vltava
Letos jsme se do této akce zapojili se na raftech. Táboráky se zpěvem a mustanovištěm ukázky tvorby animací, kde zikou.
Komplexní informace jsou na http://www.
si děti i dospělí mohli sami vyzkoušet
cpdm.cz/index.php?page=page&kid=225
pod dohledem a s radami našich externi-redstů, kteří vedou kurzy animovaného filmu v NZDM Bouda, jakým způsobem
lze rozpohybovat obrázek nebo hmotu,
a jaká technika je k tomu potřeba.
Z projeveného zájmu a reakcí se dalo
vyčíst, že tato aktivita děti i rodiče zaujala. Kromě animačního koutku jsme
PRAHA - ICM Česnávštěvníkům nabízeli naše informační
ký
Krumlov a další
materiály a nabídku letošních plánovanaše
neziskovky se
ných aktivit pro děti a odcházející děti
opět
zúčastní
letošního
jsme opět obdarovali barevnými na19.
ročníku
veletrhu
fouknutými balónky.
neziskových
organizaAkce se zúčastnilo okolo 400 návštěvcí NGO Market 2018,
Text Jana Svobodová,
níků. 		
který se koná 11. dubfoto Vlastimil Kopeček
na 2018 ve Foru Karlín.
Téma letošního vetrhu je Příběhy
občanské společnosti. Celá
akce bude doprovázena videi dokumentujícími příběhy reálných lidí, kterým
práce neziskovek změnila život k lepšímu.
NGO Market 2018 zahájí herec Jaroslav Dušek vernisáží výstavy obrazů
autistických umělců s názvem Svět jinýma očima.
Milovníci hudby jistě ocení klavírní
vystoupení úspěšného českého pianisty s Aspergerovým syndromem Denise
Szalbota.
Vstup pro návštěvníky je na celou
akci zdarma.			
-red-

veletrh neziskovek

NGO Market zahájí

pomoc neziskovkám
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/poradenství, 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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děti a mládež

8. ročník jihočeského kola
soutěže školních novin
a časopisů

Celorepubliková 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.
Jedná se o soutěž postupovou, která je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním organizátorem je Asociace středoškolských klubů České republiky. V Jihočeském kraji soutěž organizuje
CPDM Český Krumlov, Jihočeská ICM a Asociace NNO Jihočeského kraje.
V letošním roce se uskutečňuje již 12. ročník celorepublikové soutěže.
Více najdete na http://www.goo.gl/2E4Z4W

SOUTĚŽ pro kreativce

Stromy stokrát jinak

Do soutěže se mohou přihlásit všichni od 1 roku do 101 let, ze všech měst
a obcí Evropské unie. Do soutěže od jednoho autora přijímáme 1 dílo, které
musí být označené jménem, příjmením, věkem, adresou včetně PSČ, uvedením země původu, pro doručování písemností, číslem telefonu a @, Pokud přidáte popis, příběh, bude to bonus k hodnocení (tedy
kde jste se inspirovali, co znamená, jaký je za ním
příběh, jakou technikou byl tvořen …)
Stromy namalované, vyrobené, vyfocené (kdykoliv
a kdekoliv), v jakékoliv podobě zašlete emailem na
hana.rabenhauptova@mupt.cz a nebo zaneste na adresu: Hanka RH+Rabenhauptová, Zdravé město Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice do konce
května 2018.
* Z došlých prací připravíme výstavu STROMY 100x jinak u příležitosti sázení Stromu svobody 2018.
* Stromy svobody jsou živoucí připomínkou našich dějin.
* Vaše práce budou připomínkou vašeho umu, empatie, vnímání přírody kolem sebe.
* Práce budou nejen vystaveny, ale také ohodnoceny.
Tedy foťte, malujte, vyrábějte, buďte originální!
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nápADY, INSPIRACE...

Existuje spoustu nápadů, jak pomoci
druhým. Ti solventnější vytvářejí různé
projekty, ostatní přispívají podle svých
možností, jiní přiloží ruku k dílu, ať je
to potravinová banka nebo různé sbírky
teplého ošacení, přispění na ovce, slepice, vodu, školní pomůcky apod. Ale
jsou také babičky, které myslí na své
okolí. Z použitého plastu vyrábí karimatky pro ty, kteří jsou v těžké životní
situaci, kteří jsou na ulici. Víme všichni, že nějaké karimatky tohle nevyřeší,
ale je to dobrý nápad, jak využít dovednosti některých z nás pro ostatní, pro ty,
kteří to potřebují... Sedmatřicátník Radim Hejduk, idealista (propagátor této
akce) k tomu dodává: „V Česku jsem
navštívil spoustu organizací, které zaměstnávaly lidi s handicapem. Držím
jim palce, protože dávají šanci těm, na
které se hodně zapomíná a na trhu práce to nemají moc snadné. Tahle cesta je
správná...“
-fb-

rodiče, prarodiče s dětmi

Baby clubu Šikulka v Českých Budějovicích funguje už od září 2005 a je
pro všechny, kteří chtějí trávit svůj volný čas aktivně se svými dětmi, přejí si
je něčemu naučit. Mají zájem o jejich
všestranný rozvoj, ale také si potřebují
odpočinout, pobavit a setkávat se s dalšími rodiči a jejich dětmi v příjemném
prostředí.
Šikulku znají především ti, kteří navštěvují jejich kurzy plavání dětí od dvou
měsíců, ale i dětí předškolního i starších
věku. Nabízí pro malé slečny plavání
v družstvu akvabelek nebo spoustu dalších zajímavých volnočasových aktivit,
například příměstské tábory, výlety, besedy a různé setkání se zajímavými lidmi a jejich zálibami.
Více lze najít na webovkách http://
www.sikulka.com.
-red-

recept

Sdružení Jihočeských Celiaků denně dokazuje, že i bezlepkově může
znamenat nejen chutně, ale je to
i nádherná pastva pro oči.

ŘEZY S MANDARINKAMI
Potřebujeme 2x 6 vajec, 2x 90 g moučkový cukr
2x 150 g bílé směsi DF a špetku soli
Postup je jednoduchý:
* žloutky vyšleháme vždy s polovinou cukru
jedné dávky (40 g) - bílky vyšleháme s druhou
polovinou a špetkou soli - do žloutkové směsi
vmícháme mouku a sníh z bílků
* hmotu natřeme na plech (cca 38 x 25), vyložený pečícím papírem - pečeme asi 12 min na
190°C (dle vaší trouby) - mírně vychladlý plát
překlopíme, stáhneme papír
* stejně upečeme druhý plát
Náplň:
Potřebujeme: 2 tvarohy, 2 zakysané smetany,
šlehačka na šlehání, pudink Crème Olé vanilka
příchuť, 2 vanilkové cukry a scezené kompotované mandarinky
* tvarohy, smetany, šlehačku vyšleháme spolu s
cukry a pudinkem - asi polovinu krému rozetřeme na upečený plát
* poklademe mandarinkami
* přidáme další část krému tak, aby nám zůstalo
trochu i na povrch řezu
* přiklopíme druhým plátem, který potřeme
zbylým krémem a posypeme kokosem

kulatý stůl neziskovek

V pražském sídle Asociace NNO v České republice se v úterý 6. března konal
první letošní kulatý stůl s veřejnou správou na téma čerpání finančních prostředků
z Fondy EHP a Norska. Akce s názvem „Finanční mechanismy EHP/Norska
2014 – 2021 v České republice“ se zúčastnily Ing. Šárka Sovová a Ing. Lenka Šlitrová z Ministerstva financí. Viz http://bit.ly/2HnSkll.
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děti a senioři

Ve čtvrtek 8. března uspořádalo Jihočeské centrum pro zdravotně postižené
a seniory o.p.s. v Prachaticích v době jarních prázdnin Rukodělný workshop pro
děti i dospělé ve prospěch místního dobročinného obchůdku. Pracovnice půjčovny
si pro malé i velké návštěvníky připravily program formou výroby jarních a velikonočních ozdob. Na tvoření přišlo šest osob, z toho čtyři děti a dva dospělí. Společně
vytvořili spoustu krásných jarních obrázků, ozdob a dekorací, které si zákazníci
Prachatického dobročinného obchůdku budou moci v následujících jarních měsících zakoupit.					
-red-

tvůrčí seminář

mládež
PROJEKT PŘESHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE MLÁDEŽE

KDY: 27. 8. až 2. 9. 2018
KDE:
turistická základna DDM Zátoň
Centrum
pro pomoc
dětem a mládeži
o.p.s.
Český Krumlov nabízí volná místa na mezinárodním mládežnickém projektu, který se
uskuteční v prvním srpnovém týdnu,
od pondělí 27. srpna do neděle 2. září
2018, na turistické základně Domu dětí
a mládeže Zátoň u Českého Krumlova.
Projekt je určen pro mladé lidi ve
věku od 14 do 18 let. Společně s českými účastníky se jej budou účastnit mladí
lidé ze Slovinska a Slovenska. Kromě
workshopů zaměřených na umění a mediální problematiku se účastníci dočkají
také volnočasových aktivit, například
splutí části řeky Vltavy na raftech či exkurzí do vybraných institucí v Českém
Krumlově.
O projekt je každý rok čím dál větší
zájem, protože organizátoři každý rok
vybírají lektory, kteří jsou ve svém oboru špička.
Více na http://www.goo.gl/81V3cn

Klub Aktiv, z.s. pořádal v pátek 9.březnu v českobudějovickém spolkovém a kulturním domě Slávie seminář tvůrčího psaní.
Díky projektu SENSEN lektor tvůrčího psaní René Nekuda zasvětil přítomné do psaní příběhů a zpráv o akcích, pozvánky
na zajímavé události, zprávy z výletů a vysvětlil, jaké náležitosti má mít článek, např. titulek, nadpis, perex, sdělení nebo závěr.Semináře se zúčastnilo patnáct zájemců. 							
-red16

kulatý stůl

Stárnutí ve zdraví - nejen pro seniory

TÁBOR - Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Městem Tá- kompenzačních pomůcek Ing. Michaela
bor uspořádal ve středu 28. března odpoledne v salonku Paříž Společenského Spálenková, JCZPS o.p.s a Dobrovolcentra Univerzita nejen pro seniory kulatý stůl s tématem Stárnutí ve zdraví. níci ve zdravotnických zařízeních a caCílem akce je podpora zdraví a kvality stoupila Lenka Čížková, nutriční terape- nisterapie pro hospitalizované pacienty
-redživota v seniorském věku. Jste zváni do. ut, G-centrum Tábor, Praktické použití Irena Vávrová – ONP Tábor.
Kulatý stůl zahájila Bc. Alena Bártíková, krajská koordinátorka Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň,
MPSV a Mgr. Kateřinou Bláhovou,
místostarostkou města a Mgr. Radkou
Maršíkovou, předsedkyní profesního
svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách při APSS Panelové
příspěvky a diskuze Udržení nejvyšší
možné kvality života v domácím prostředí řídila Mgr. Eva Špallová, Domácí
hospic Jordán, Trénování paměti Mgr.
Alena Kubíková, zástupce ředitele Gcentrum Tábor a Pohyb v seniorském
věku pohyboví specialisté Mgr. Iva Horatlíková a Ing. Jiří Horatlík. Dále pak
v tématu Výživa v seniorském věku vyIlustrační foto - Festival dechovek v Plané nad Lužnicí.
-riki-

kulatý stůl

PRAHA - Asociace nestátních neziskových organizací v České republice uspořádala 15. března kulatý stůl věnovaný nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR) představuje velkou výzvu pro neziskový sektor a jeho pracovníky. Společné setkání odborníků z veřejného i soukromého sektoru tak napomůže pochopit
změnu dosavadní praxe po jeho zavedení. Přednášející byli Ing. Jaroslav Dolanský, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ing. Zbyněk Malý, ANECT a.s. a
Mgr. Blanka Stará, advokátka.				
-red-

děti

Úspěšný karneval

ČESKÝ KRUMLOV - V polovině
února se v Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež (NZDM) Bouda uskutečnil dětský karneval pro děti, které pravidelně navštěvují Boudu. Na samém začátku programu jsme přivítali všechny
návštěvníky karnevalu, především pak
samotné děti,
které si
s sebou
přinesly překrásné
masky.
Na karnevalu se
tak sešlo
mnoho
hezkých
pohádkových
postaviček…například Červená Karkulka, pirát, čaroděj, motýlek, Mikuláš
a nechyběly samozřejmě ani princezny.
Objevily se ale také postavy jiného druhu - policisté, Spiderman, Batrman…
Prostě masky byly hodně rozmanité.
Michaela Gaborová
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o čem se hovoří

O sexualitě uživatelů sociálních služeb

se dnes mluví mnohem víc než dřív (a největší posun lze pozorovat zejména v posledních několika letech). Sexualitu už (naštěstí)
bereme jako přirozenou součást života nejen zdravých lidí, ale i
těch, kteří mají nějaký hendikep. Zároveň jsme srozuměni s tím,
že sexuální potřeby v žádném případě nejsou jen výsadou mladých. Jak píše v úvodním dílu seriálu o sexualitě Lucie Šídová:
„Sexualita se stává součástí každodenního života lidí žijících v pobytových institucích“.
Autorka se v úvodu seriálu zabývá nejen samotným pojmem sexualita, ale i
sexuálními právy, jež se řadí k lidským
právům, která už jsou obsažena v národních legislativách, mezinárodních dokumentech vztahujících se na lidská práva
i dalších textech vytvořených na základě
širokého konsenzu.
Psycholožka Petra Štarková zaměřila
svou pozornost na úskalí rozvoje sexuality u lidí s handicapem. Upozorňuje

pozvánka pro foto

např. na to, že lidé v okolí handicapovaného dítěte jsou mnohdy přesvědčeni
o tom, že toto dítě nebude v dospělosti sexuálně žít, že si nenajde partnera,
nebude mít děti, a podle toho se pak k
němu i chovají. Sama autorka se setkala
s pokusem o „podstrčení“ antikoncepce handicapované ženě tak, aby o jejím
užívání nevěděla (při normální inteligenci).
V jarním čísle Sociálních služeb ale
najdete i spoustu dalších článků, např.
Dostupnost sociálních služeb pohledem
Ústavního soudu ČR, Sprostredkovanie sociálneho kontaktu nezamestnaným
pri poskytovaní sociálnych služieb či
dobrou praxi ze zahraničí (a to rozhodně není vše).
Mgr. Veronika Hotová,
šéfredaktorka časopisu Sociální služby

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Skupina Klubu Aktiv, dříve narozených fotoamatérů, se scházejí v KD Slavie. Společně
fotí pro radost a navštěvují zajímavé lokality. Scházejí se
téměř pravidelně každou středu od 15.30 hodin. Stačí zabrouzdat na facebook a dát si do vyhledávače Klub Aktiv,
z.s.
-red-

pomáháme, hledáme...

Bojujeme proti hladu na jihu Čech

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Další zdařilou akcí pomoci Potravinové bance Jihočeského kraje v boji proti hladu a plýtvání potravinami se uskutečnila v pátek 23. a v sobotu 24. března v českobudějovickém nákupním centru Géčko.
Akce se vydařila. A naDovozy a rozvozy potravíc? Příchozí a dárci mohli právě tady vin v rámci regionu
ochutnat vynikající kávu a zároveň tím
Dodavatelů i potřebných je v našem
přispět na dobrou věc.
kraji hodně. Ne všechny organizace mají
Potravinová banka navíc hledá do dostatek prostředků na to, aby si pro jídlo
svého týmu dobrovolníky:
dojeli. O všem se domluví a připraví poDvorní fotograf
třebnou dokumentaci.
Chtěli by se pochlubit snímky z akcí,
Odborný dohled v oblasa to nejen příznivcům v Jižních Čechách, ti hygieny potravin a jejich
ale i partnerům v Evropě.
skladování
Jihočeská potravinová banka hledá šiNejraději někoho v důchodu, kdo rozukovného fotoamatéra nebo profíka, kte- mí potravinářství a skladování potravin
rý by byl ochoten vyfotit akci, a to tak nebo jejich výrobě. Nejraději zkušenédvakrát až třikrát do měsíce a také udělat ho dobrovolníka, který bude schopen
pár fotek pro účely propagace nebo pre- provádět pravidelné konzultace. Nabízí
zentaci Potravinové banky Jihočeského smysluplné využití času nebo jedinečnou
kraje.
praxi spojenou s kontrolou kvality a hy18

gieny potravin v Jihočeské potravinové
bance. Zájemce také může být student
potravinářských a zemědělských oborů. Studentům zprostředkují i přístup
k zahraničním zkušenostem s možností
využití v diplomových pracích.- asi dvě
hodiny týdně
Realizátor webovek
Hledají někoho, kdo umí zacházet s
některou z neplacených platforem pro
realizaci webu...
Více na http://pbjk.cz.
-red-

děti a mládež

Poděkování od srdce Březovým lístkem

Co je to Březový lístek
Březový lístek (dále jen BL) je oceněním - poděkováním, které si mezi sebou
v České republice, ale také na Slovensku i ve světě navzájem udělují vedoucí
dětských oddílů za práci s dětmi a mládeží. Má dvanáct stupňů, které postupně
vyjadřují rozsah práce oceněného vedoucího. Nejde o žádný řád nebo vyznamenání udělované někde shora, ale od
lidí, kamarádů, které má oceněný kolem
sebe.
JAK UDĚLOVAT
Základním a nezastupitelným dokladem o ocenění je udělovací list, který by
měl obsahovat barevný symbol BL (u
jednobarevného symbolu BL číslo stupně), jméno, příjmení, případně přezdívku nositele BL, podpisy navrhovatele,
ručitelů a dalších signatářů s vypsáním
jejich podpisové hodnoty, a datum udělení. Měl by obsahovat i stručně vyjádřené důvody ocenění.
ručitelé
První tři podepsaní navrhovatelé jsou
z nejlepších přátel navrhovaného a ručí
ostatním za to, že Březový lístek je udělen do správných rukou.
Udělení je platné, je-li podpořeno desetinásobnou silou podpisů na udělovacím dekretu. Tedy na například na udělení třetího stupně BL je na dekret třeba
nashromáždit podpisovou sílu nejméně
30. Hodnota/síla podpisu udělovatele se
rovná číslu nejvyššího stupně BL, který
mu byl udělen (například 3. stupeň má
podpisovou hodnotu 3).
vyšší stupně
Vyšších stupňů může být udělena maximálně polovina ve srovnání s počtem
nositelů nejbližších nižších stupňů. Například žlutý Březový lístek může být
udělen jen tam, kde už existují 2 tmavomodří, 4 světlemodří a 8 zelených nositelů... Tím se vytváří rostoucí pyramida.
(viz pyramida)
začínáme zeleným
Udělování BL začíná prvním stupněm
a podle zásluh a vývoje oceňovaného
pokračuje nejblíže vyšším stupněm.
„Přeskoky“ prvního stupně BL jsou výjimečně tolerovány u osob, které přes
svou dlouholetou kvalitní práci ve smyslu Hnutí BL neměly k němu přístup.
V zásadě je však jakékoli přeskakování
stupňů nežádoucí.
Věkové limity pro oceňování nejsou

stanoveny. Mezi udělením jednotlivých
stupňů je nutné zachovávat časový odstup alespoň jednoho roku.
Na oděvu nebo stejnokroji se nosí
viditelně jen nejvyšší dosažený stupeň
BL.
Každý nositel BL může navrhovat,
udělovat a podepisovat BL dalším osobám.

1. stupeň - ZELENÝ
Zelená barva je barvou probouzející se přírody - znamená
„volno“, začátek jaro a naději v
pokračování života. Udílí se vynikajícím členům oddílů, rádcům
i dětem za činnost, která je příkladem pro ostatní.
2. stupeň - SVĚTLE MODRÝ
Světlemodrá je barvou čisté letní oblohy a symbolizuje nabídku
rozletu k výšinám, která vyžaduje
pevné rozhodnutí i odvahu. Udílí se i starším za věrnost mladým
ideálům a trvalou pomoc mladším.
3. stupeň - TMAVĚ MODRÝ
Je symbolem osvěžující a chladivé pitné vody ve studánce.
Uděluje se za poznání a osvojení
praxe i teorie všem, kteří získané
znalosti předávají mladším.(vedoucí, vůdci)
4. stupeň - ŽLUTÝ
Je symbolem životodárného
slunce a plamene zářícího do tmy.
Patří těm, kdož předávají zkušenosti ostatním (vedoucí úspěšných oddílů s pevným řádem
a tradicemi).
5. stupeň - ČERVENÝ
Je symbolem dozrálých plodů
přírody. Nositel sám je pro ostatní příkladem, předává konkrétní zkušenosti i za hranice svého
vlastního oddílu.
6. stupeň - KARMÍNOVÝ
Představuje barvu právě kaleného kovu. Nositel se dokáže
orientovat ve složitých situacích
vzájemností a konfliktů, dokáže
radit i předávat zkušenosti rozsáhlému okruhu spolupracovníků
či kamarádů, dokáže organizovat
setkání, srazy a různé akce. 6 - 7 let činnosti.
7. stupeň - BÍLÝ
Bílá je barva čistoty, cti, charakteru a míru. Životní úsilí nositele se znovu barví do oslnivé
barvy světla, zářného příkladu.
Zná cíl své činnosti a jeho koncepce je přijatelná i ostatním. Je
koordinátorem práce (akcí) různých oddílů.
8 - 9 let činnosti.
8. stupeň - ŠEDÝ
Šedá je barvou znalosti, vědění
a moudrosti, je symbolem boha-

tých zkušeností. Je určen všem, kteří neztratili
životní elán a pomáhají svými zkušenostmi vychovávat mladé lidi (organizátoři lesních škol
a kurzů, celostátních srazů.)
10 - 12 let činnosti.
9. stupeň - ČERNÝ
Husitská černá je barvou nesmiřitelné kritiky nedostatků, překonávání překážek a zármutků, ale
zároveň i vedení cestou vzhůru.
Značí vyvrcholení cesty i života.
Patří všem, kteří si udrželi kontinuitu vývoje a dokázali ovlivnit mnoho kolektivů, z nichž většina prokázala správný směr své
činnosti.
15 let aktivní činnosti.
10. stupeň - BRONZOVÝ
Je určen těm, kteří výrazně
ovlivnili činnost oddílů na úrovni
okresu či kraje. Nositel má soustavný kontakt s ostatními oddíly.
15 - 20 let činnosti.
11. stupeň - STŘÍBRNÝ
Uděluje se těm, kteří aktivně
působí v širokém územním okruhu, organizátorům celostátních
her, programů, výměn zkušeností
a podobných akcí.
20 - 25 let činnosti.
12. stupeň - ZLATÝ
Je nejvyšším a posledním oceněním. Získá ho ten, kdo výrazně
ovlivnil činnost dětí a mládeže
v celé republice.
30 - 35 let činnosti.
ČESTNÝ BL
Čestný BL je udělován výjimečně a samostatně jako ocenění významným osobnostem, které
spoluvytvářejí materiální a morální zázemí činnosti dětských a mládežnických společenství, či
jsou pro chování dětí a mládeže vzorem, a při
tom stojí mimo jejich

V jižních Čechách máme skoro pět
set nositelů tohoto krásného poděkování, malého odznáčku březového lístku, lístku ušlechtilého stromu,
který dokáže hořet i dešti a marastu.
Mnozí zástupci a podporovatelé našich neziskovek v Asociaci nestátních
neziskových organizací Jihočeského
kraje jsou nositelé různých stupňů
Březového lístku a snaží se ve svém
okolí naplňovat odkaz zakladatele
Jana Šimáněho - Galéna Přátelství
rozrůzněných, hledání toho, co nás
spojuje, a ne toho, co nás odlišuje,
mnohdy i rozděluje. Také na různých
udělovacích listech jsou nositelé všech
spolků a organizací, i těch, které mají
oficiálně k sobě hodně daleko.
Strážcem Jihočeské pyramidy
je Jiří Riki Řeháček - Bílý Riki(8),
e-mail: jrehacek1@gmail.com

snažíme napomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem
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