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Je to záměrná manipulace s fakty?

Neexistující analýza financování neziskového sektoru není jen dalším nesplněným slibem premiéra Babiše. Celou záležitost považujeme za nehoráznou
manipulaci fakty. Rozbor financování nestátních neziskových organizací zadával po řadu let Úřad vlády Centru pro výzkum neziskového sektoru při MU
Brno. Rozbor za rok 2017 už objednán nebyl, ale rozhodně není pravda, že se
financování neziskovek nesledovalo. Jen teď díky krokům vlády nejsou k dispozici data žádná. (Zdroj http://anno-cr.cz, 3. ledna 2019)
Vícezdrojové financová- kdy se do příspěvkovek pouštějí i peníze
ní sektoru z nejrůznějších z podivných veřejných zakázek. Poslední
úrovní (evropské fondy, medializovanou kauzou koncem roku 2018
ministerstva, kraje, města byl výnos z předražených zakázek dvou
a obce, soukromí i firemní pražských nemocnic, který podle policie
dárci) je natolik složité, že skončil v příspěvkovkách Středočeského
se jím může kvalifikovaně kraje. Ale vše utichlo, vždyť hejtmankou
zabývat pouze výzkumná je významná členka ANO Jaroslava Pokorinstituce, nikoliv úředníci.
ná Jermanová.
Čím se ale nikdo nikdy nezabýval, je
Veškeré tyto pokřivené informace o slemnohem vyšší objem státních prostředků, dování zdrojů pro neziskovky proto povakterý teče do příspěvkových organizací, žujeme výhradně za cílený útok na nezákam jdou i další nemalé veřejné zdroje od vislý občanský sektor. Příspěvkovky lze
zřizovatelů (opět stát, kraje a obce). Veřej- totiž řídit přímo politickou silou hejtmanů
né služby, které příspěvkovky poskytují, či starostů, což současné vládě vyhovuje.
jsou přitom mnohem dražší, než srovnatelIng. Martina Berdychová,
né od neziskovek. Je známa řada příkladů,
předsedkyně Asociace NNO ČR
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slovo předsedy asociace NNO JČK

O další rok starší

Ono neustále vymýšlet nové a nové úvodníky není zrovna moc
jednoduché. Když se
ohlédnu za dobu vydávání Občasníku, tak
musím konstatovat, že
moje úvodníky (nikdo jiný z výboru
je zatím nechtěl psát) dříve byly více
bojovné, občas i více dost provokující,
ale všichni stárneme a zklidňujeme se
a mnohdy zjišťujeme, že s těmi větrnými mlýny se čím dál hůře bojuje.
Vždyť naši politici nás doslova nenávidí, stejně jako novináře. Někteří
mají doma „kalašniky“, ale přitom si
neuvědomují, že jejich děti by nemohli
chodit do žádného sportovního nebo
zájmového kroužku, spolku apod.,
jejich drahé polovičky by také přišly
o své koníčky a rodiče a prarodiče by
byli doslova izolovaní, to nemluvíme
o postižených nebo nemocných. Prostě a jednoduše - co stát neumí a neví
jak ufinancovat, to dělají nenáviděné
neziskovky. Proč se nezaobírají svými politickými stranami, institucemi,
církvemi a podobně, co „přifařili“
k neziskovkám. Vždyť většina z nich
ani neví rozdíl mezi příspěvkovými
a neziskovými organizacemi. Prostě byli jsme a stále jsme Kocourkov.
Nejhorší je na tom, že je do křesel
dostali aktivní lidi, lidi, kteří jsou většinou zapojeni v nějakých spolcích,
společnostech nebo organizacích pro
volnočasové aktivity nebo v sociální
oblasti. Prostě jsme zemí paradoxů,
a tak když to tak shrnu, tak si to děláme sami, protože se nebráníme a nežalujeme na ty, které se jen tváří, že
jsou neziskovkou a jsou plně podporování ze státního nebo eu rozpočtu....
Jiří Riki Řeháček

Kniha, které se věnuje mikrokolektivům

Názory, postřehy...

Dr. Stanislav Konečný, absolvent
varhanní hry, filosofie, sociologie a ekonomiky. V předrevolučním období pracoval jako systémový inženýr v resortu
elektrotechniky, později
jako marketingový ředitel joint venture projektů s firmami Toshiba
a Philips. V 90. letech
působil v jako poradce
Úřadu vlády Rakouské
republiky a v marketingové komunikaci, kde řídil několik reklamních agentur. Nějaký čas zakotvil
i v kanceláři Asociace NNO ČR, dnes
spokojený důchodce:

Aha, tak server i-Rozhlas zjistil,
že na státních zastupitelstvích pracuje stále 16% členů KSČ (z 1252
státních zástupců) a podobně je
tomu i mezi soudci. Na Vrchním
státním zastupitelství v Praze je to
30%. A většina bývalých komoušů je
vzhledem ke kariérnímu postupu na
vyšších postech.
„Nedošlo k zákazu komunistické
strany v devadesátých letech, nedošlo k tomu, že by se členové KSČ
jakýmkoliv způsobem diskriminovali
v přístupu k nějakému zaměstnání či
profesi. Tím je tedy umožněno, aby
i nadále pracovali v jakýchkoliv pozicích,” řekl Radiožurnálu vrchní
zástupce Zeman.
Pěkné. A docela sem zapadá cimrmanovská hláška: Neplačte, sami jste
si to zavinili.
-FB-
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POVOLENÍ MILOVAT

Jaký byl rok
2018? Začala platit
novela zákona o povinném darování
potravin, vyjeli jsme poprvé paběrkovat
na pole a do sadu, v Jihočeském kraji
jsme koordinovali dvě potravinové sbírky a celkově jsme nelenili. Díky všem
skvělým donátorům se nám podařilo zachránit přes 307 tun potravin

Autor knihy Miloš Šťastný pochází ze severočeského Děčína. Říká, že pokud chce člověk svůj
život naplnit, musí mít nějakého koníčka. Jemu
se dětský sen splnil. Stal se strojvedoucím. Důchodcovský věk mu otevřel naplno stavidla
k ostatním zálibám, kterým se nemohl stoprocentně věnovat. Přesto však jedna linie stále
drtila jeho myšlenky tak dlouho, až si řekl, že se
s nimi musí podělit v nějaké knize.
Kapitolami knihy probleskují osudy jeho
kamaráda Viktora s jeho myšlenkami a vztahy,
pátrajícími po opravdovém přátelství. V kontextu dokumentů odkrývá rozporuplnou osobnost, která irituje řadu lidí
v průřezu let a politických událostí v mládežnickém světě tzv. mikrokolektivního hnutí.
Tak trochu nenápadně vztah s Hanou začal jedním jejím zazvoněním u domovní branky. Viktor vyšel na balkón a dole stály dvě dívky. Jednou z nich byla
Hanka – ta, co se ho teď ptala, jestli nechce jít do kina. Viktor na to, že jo. Oblékl
se jako při vojenském poplachu a seběhl ta dvě patra schodů rychlostí střely.
Srdce mu bušilo jako zvon. Hana mu představila svou kamarádku a řekla, že pro
něho lístek nemají. U kasy kina se marně snažili vyměnit lístky tak, aby seděli
pohromadě. To bylo jeho první setkání s Hankou. Oba seděli v kině, ale každý
úplně jinde. Bylo 20. září 1964 a šlo o francouzsko-italský dobrodružný film
Mandrin. Jestliže je tento údaj správný, potom s Hankou kamarádil asi půl
druhého roku.

MILOŠ ŠŤASTNÝ

Hana Dirbáková na Adventních trzích v Českých Budějovicích.

če
V polovině loňského prosince vyšla kniha Pověření miživ
lovat od Miloše Šťastného (vpravo), kterému se splnil
se
dětský sen - stal se strojvedoucím. Ale až v důchodu si
ch
našel čas, aby napsal svou knihu o osudech jeho kamaráko
da. Námět knihy čerpal z deníčku kamaráda Viktora….
ce
dr
Nechybí tu ani milostný trojúhelník,
sn
pravé kamarádství, přátelství, mnoho
skoro akčních zvratů, názory na lidi
ka
kolem mikrokolektivního hnutí v býpá
valém Československu a dneska a Břetextu dokumentů odkrývá rozp
v průřezu let a politických ud
zového lístku. Vzorem vychovatele se
lektivního hnutí.
pro něj stal Jan Šimáně – Galén, jeho
Tak trochu nenápadně vztah
vize, ídee, ale také Raketové posádky,
movní branky. Viktor vyšel na ba
klubové hnutí, Ábíčko… Nechybí tu
Hanka – ta, co se ho teď ptala, jes
ani pasáže o Viktorových okružních jízse jako při vojenském poplachu
dách po klubech. Ty většinou absolvoSrdce mu bušilo jako zvon. Hana m
val s Galénem, který jednou neuváženě
něho lístek nemají. U kasy kina s
pohromadě. To bylo jeho první s
do auta přizval špicla StB. Trest na sebe
úplně jinde. Bylo 20. září 1964
nenechal dlouho čekat a určitě si předMandrin. Jestliže je tento údaj
stavíme, jak to vše skončilo - vězením.
POVOLENÍ
MILOVAT
druhého roku.
Ale ani po propuštění si Galén stále
nedává pokoj a znovu zachytává nespoMiloš Šťastný
kojence z Pionýra.
Třetí vlna generace, kterou Galén
oslovuje je těsně před a po roce 1989.
Galén však už stárne… Už na vše nestačí... Tady autor se snaží z vlastního
pohledu hodnotit různé etapy mikrokolektivů. Jsou velmi zajímavé, i když je
potřeba si udělat vlastní názor, protože
Už několikrát
některé jsou dost subjektivní. Ale nejsme
si všimli, že 9 78
jde o knihu faktů, ale o beletrii, která je
někteří
naši členopostavená na vzpomínkách z deníčku
vé
stále
používají
a vlastních zkušeností autora. Kniha vystaré
logo
asociace
volává řadu otázek nejen kolem přátelz
roku
2010.
ství, lásky, důvěry… Autor tady nabízí
Prosíme tedy všechny, aby si z narozporuplné pohledy na osobnost Jana
šich
webových stránek stáhli nové logo
Šimáněho - Galéna.
asociace,
které platí už druhý rok. Nové
Kniha vyšla v nákladu 1000 výtisků.
logo
je
jednodušší
a lze využívat nejen
Miloš Šťastný odpovídá současným
v
černobílé
verzi,
ale
i jako pérovka.
sedmdesátníkům na to, zda právě tato
Rok
jsme
to
tolerovali,
ale už nastala
generace něco vykonala pro výchovu
doba,
kdy
je
to
divné,
když
sami členočestného, pravdomluvného… člověka.
vé
nevědí,
že
asociace
má
nové oficiMyslím si, že tato knížka by neměla
ální
logo.
Prosím,
vyměňte
ho všude,
chybět v knihovničce dnešních majitelů
i
na
svých
webovkách.
Dále
mnozí
naši
Březových lístků, aby jim připomněla
členové
neuvádějí
za
svým
oficiálním
začátky tohoto úžasného hnutí.
Kontakt pro získání knihy je přímo na pojmenováním „člen Asociace NNO
autora Miloše Šťastného: klestibrada@ JČK, z.s.“. Věřím, že už dochází k ná-pavseznam.cz.
-redakce- pravě.
9 788073 542016

Naše LOGO a členství

Nezapomínejte na 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

Občasník vydává Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, redakce: 390 03 Tábor, Leskovická 2668, odpovídá: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c., telefon: +420 728 511 557;
e-mail: annojck@seznam.cz, www.annojck.cz; www.facebook.com/annojck, BÚ ANNO JČK: 0270126754/0300,
Občasník vychází bez jakékoliv cizí finanční nebo materiální podpory.

Startují nominace do třetího ročníku výzvy pomoc neziskovkám
Žena Českokrumlovska

Do konce února může veřejnost zasílat tipy na výjimečné ženy z regionu Český Krumlov. Hledají se
ženy, které kromě rodiny a práce zvládají ještě něco
navíc. Znáte je? Nominujte je!
Kdo má být Žena Českokrumlovska? Žena z Českého
Krumlova a okolí, která kromě své rodiny a práce zvládá i něco navíc – ať už v kultuře, vědě, pedagogické či
sociální činnosti, k veřejnosti či k jedinci. Kromě vítězek minulých ročníků se
mohou nominace opakovat. Svůj tip mohou lidé zasílat od začátku ledna až do
28. února 2019 prostřednictvím elektronického formuláře.
Loňskou vítězkou se stala Alena No- dová, patronka projektu MODA Fashiváková z Chlumu u Křemže, která byla on Day[s], která stála u zrodu projektu
v užší nominaci již podruhé. „Při vy- Žena Českokrumlovska, Alena Švepehlášení výhry jsem měla největší radost šová, ředitelka ZUŠ Český Krumlov,
z toho, že můj manžel mohl být u toho Jan Palkovič, pedagog a zpěvák česse mnou, protože vše zvládám přede- kokrumlovské kapely, Jiří Olšan, závším díky jeho vydatné podpoře,” ko- mecký zahradní architekt a radní města,
mentovala vítězka své prvenství. V roce a Jana Holcová, vítězka 1. ročníku a vý2017 přišlo do výzvy 18 nominací, tvarná pedagožka. Tato porota vybere
v roce 2018 jich bylo už 28.
užší pětici nominovaných, které budou
Nad výzvou převzal i letos záštitu pozvány na slavnostní vyhlášení. To
Dalibor Carda, starosta města Český se uskuteční 23. března 2019 v ZámecKrumlov, který je také porotcem sou- ké jízdárně při každoroční společenské
těže. Nově v porotě zasedne i vítězka akci MODA Fashion day[s] – mnoho
loňského ročníku Alena Nováková: „Už podob krásy.
jako nominovaná jsem měla možnost
Bc. Hana Šustrová, organizátorka
seznámit se s výjimečnými ženami, kte- výzvy Žena Českokrumlovska
ré se dostaly do užší pětice, a jako pokrajská koordinátorka Sítě pro rodirotce se tedy nejvíce těším na další za- nu v Jihočeském kraji
jímavé a inspirativní ženy, které budou
nominovány.”
Další informace: www.moda-fd.cz,
Dále v porotě zasedá Jitka Zikmun- www.sitprorodinu.cz.

Výherkyně loňského ročníku Alena Nováková z Chlumu u Křemže, uprostřed,
vlevo Jana Holcová, vítězka prvního ročníku, vpravo starosta města Český Krumlov Dalibor Carda.			
Foto SPR

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.

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

Ani dnes najít si práci není jednoduché...

JIŽNÍ ČEHY - Mesada, z. s. realizuje od 15. března 2017
projekt
Cesta ke změně, určený osobám se zdravotním poEkonom Pavel Kohout:
stižením.
Projekt probíhá v Jihočeském kraji, konkrétně v
Alternativy k Babišovi?
Písku,
Jindřichově
Hradci a ve Vimperku Na projekt je poA kdo?
skytována
finanční
podpora
z Evropské unie. Předpokládaný
Ekonomika je přehřátá,
datum
ukončení
projektu
je
letos
14.
března.
Pak budou v Mesadě svůj dlouto neskončí dobře.
hodobý
program
hodnotit.
Z dluhů je droga
Cílem projektu je dosáhnout proRád bych se mýlil, říká uznávastřednictvím
kombinace prvků podponý ekonom Pavel Kohout, ale různé
rovaného
zaměstnávání,
systemického
ukazatele podle něj již dnes upoa
cíleného
individuálního
poradenství
zorňují na zpopřístupu zvýšení úrovně dovedností pro
maleníCZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004128
hospouplatnění na trhu práce osob se zdravotdářského
růstu.
Cesta ke změně
ním postižením z řad sociálně vylouče„Ekonomika je
ných nebo sociálním
vyloučením ohroPan Jan
přehřátá, ať už
žených.
Více
se
lze
dozvědět
na webohovoříme o Česvých
stránkách
http://www.mesada.eu/
ku, velkých zeaktualni_projekt.html Zdroj Mesada
mích EU nebo
o USA. V Evropě vidím jako možný
zdroj problémů bankovnictví. EvSlečna Dominika: „O projektu Cesropa se nikdy úplně nedostala z fita
ke změně jsem se dozvěděla od své
nanční krize roku 2008. Z dluhů se
zprostředkovatelky
na úřadu práce, kdy
stala droga, na které jsou evropské
jsem
byla
pozvána
na skupinovou akci
ekonomiky závislé. Nemůže to trvat
ohledně
představení
tohoto projektu.
věčně a těžko si umím představit,
Před
touto
akcí
jsem
vůbec nevěděla,
že to skončí dobře,“ obává se Pavel
že
v
Jindřichově
Hradci
působí orgaKohout.
nizace,
zabývající
se
pomocí
osobám se
Babišova politika se mi nelíbí
zdravotním
postižením
najít
zaměstnání
a vůči jeho osobě mám rovněž výs ohledem na jejich zdravotní stav...
hrady. Nicméně jaké jsou alternatiVzhledem k mému zdravotnímu omevy? Nepříliš přitažlivé. ODS, která
zení
jsme našly práci jako pomocník
zklamala již tolikrát? Bezbarvá univ
zahradnictví.
Tato práce se mi velmi
verzální politická výplň známá jako
Pan Jan: „Díky Mesadě jsem získal
líbí,
protože
je
různorodá a měla jsem
lidovci? Piráti, svazáci nové doby?
zaměstnání již v minulosti. Našli jsme
s
ní
již
zkušenosti
z domova při péči
TOP 09, která je jako poslušný pejspolečně práci, kde jsem pracoval 11 let.
o
zahradu
táty.
Pracovní
doba také vysek oddaná všemu, co zazní z BruseKdyž jsem zůstal bez zaměstnání, tak jsem pracoval 11
„Díky MESADĚ jsem získal zaměstnání již v minulosti. Našli jsme společně práci, kdehovuje
mým
možnostem.....
Kolektiv je
lu? Děkuji, tady si nevyberu. Nejsem
jsem se do Mesady vrátil. Díky projeklet. Když jsem zůstal letos na jaře bez zaměstnání, tak jsem se do MESADY vrátil. Díky
projektu
Cesta
velmi
přátelský
a
cítím
se
v
něm spokoschopný si vybrat jakoukoli
stranu,
tu Cesta
ke změně
pracuji
od srpna jako
ke změně pracuji od srpna
jako pomocný
pracovník
v truhlárně“.
jeně.“
která je v současnosti ve Sněmovně.
pomocný pracovník v truhlárně“.
Ale mnozí jiní skončí u ANO.
A události roku 2019?
Nejsem prorok, ale ochlazení ekonomiky vypadá docela pravděpodobně. Svět je přehřátý. Americká
ekonomika jela nad svým potenciálem již dost dlouhou dobu. Čínská
ekonomika je „vykrmená steroidy“
v podobě gigantických dluhů. EU na
tom není lépe, bez podpůrných prostředků v podobě programu kvantije financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
tativního uvolňování, který Projekt
provoZaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Pan Vláďa: „Pracovní konzultantzuje Evropská centrální banka, by se
ka
mě podpořila v utvoření si předstajejí ekonomika zasekla. ECB ovšem
vy
o
svém možném budoucím povolání
právě v prosinci 2018 hodlá s poda
v
hledání
a získání práce. Pracuji na
půrným programem skončit. Jak se
mzdový
příspěvek
pro firmu AMICIS,
bude vyvíjet ekonomika EU, je otázPan Zdeněk: „Díky projektu Cesta kde jsem moc spokojený. Pracuji už
ka. Slovo „krize“ je možná přehnake změně jsem získal práci pomocného zcela samostatně a v kolektivu spoluné, ale přinejmenším zažijeme citelkuchaře ve školní kuchyni. Dělám růz- pracovníků jsem si našel nové přátelé...
né zpomalení růstu.
né pomocné kuchařské práce od loupá- Cením si toho, že jsem mohl začít naZdroj rozhovory 12/2018
ní zeleniny po mytí nádobí. Práce je tu vštěvovat Mesadu a úspěšně se mi poParlamentní listy
opravdu hodně. Je i dost obtížná.“
dařilo získat pracovní místo...“
4

Zajímavý tip z jižní Moravy

ČESKÁ REPUBLIKA - Jihomoravské město Ždánice vydalo v srpnu 2018 k 100. výročí vzniku Československa velmi zajímavou publikaci s názvem Významné osobnosti a rodáci Ždánic.
naše ždánické přátele následovat další autoři knih i další obce a města, kde
žijí a působí nositelé Březových lístků.
Byl bych rád, kdyby obdobné publikace, propagující Březové lístky, vznikly
třeba k jiným příležitostem nebo jen tak,
pro dokumentaci vaší záslužné činnosti
s dětmi a mládeží.
Břeťa Boháč (12),
exprezident Galénovy nadace

Ani červená řepa
nepřišla na zmar
Útlá knížka autorů Josefa Medřického
(ČBL) a Josefa Chvíly (zlatý - 12.BL)
obsahuje stručné medailonky a současné
i dobové fotografie významných osobností, které svou prací ve svém období
ovlivnily politické, společenské, kulturní i sportovní dějiny městečka Ždánic.
Na šedesáti stránkách je 579 jmen občanů, z nich je 59 nositelů Březového lístku. U těch, kteří jsou nositeli Březového
lístku, je vždy uveden nejvyšší dosažený stupeň Březového lístku. Zkrátka je
to zajímavé a inspirativní čtení, za které
oběma autorům patří velké poděkování.
Myslím, že knížka Významné osobnosti
a rodáci Ždánic je první knihou v naší
republice, která u lidí uvádí i to, že jsou
nositeli Březového lístku. Snad budou

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Potravinová banka Jihočeského kraje ve čtvrtek
3. ledna obdarovala klienty českobudějovického Fokusu potravinovými dary
mezi kterými byla i zachráněná červená
řepa... Klienti ze Sociálně terapeutické
dílny byli opravdu nadšeni a okamžitě
červenou řepu zavařovali, aby ji mohli
spotřebovávat postupně. Jinak děkují
jihočeské potravinové bance za krásné
dárky, které pro ně byly dalším Ježíškem.		
- FB-

Jednání o Březových lístcích a CVVZ 2019

ČESKÁ REPUBLIKA - Zájemci o dění v Hnutí Březových lístků (BL) a Celostátních vzájemných výměn
zkušeností (CVVZ) se sejdou o víkendu 22. až 24. února 2019 na sedmém QUO VADIS, kerým předcházelo
16. PONS Galénovy nadace, a to tentokrát v Náchodě,
kde se bude konat letos na podzim CVVZ 2019.
Účastníci se sejdou ve Středisku vol- o dalším směřováného času Déčko Náchod. Quo Vadis ní CVVZ i o činřídí správní rada Galénova nadačního nosti GNF, možfondu včele s předsedou Bc. Janem Bur- nosti zvyšování jmění nadačního fondu
dou - Tatankou(10) - vpravo na snímku. apod.
Jednání je důležité i pro nás JihočeNa programu jsou okruhy zaměřené
na Březové lístky - jejich propagace, ší- chy, protože v jižních Čechách máme
ření a financování, síť kontaktních osob, kolem pěti set nositelů Březového lístku
výroba odznaků Žlutého kvítku. Dále a CVVZ 2020 se uskuteční v Českých
pak stav příprav CVVZ 2019, diskuse Budějovicích.
-riki-

Co je to CVVZ?

Nový ročník CVVZ 2019 připravuje
tým z Královéhradeckého kraje v Náchodě, a to v termínu 15. až 17. listopadu. Téma CVVZ 2019 bude Zapojíme
všechny, v jedné síti, protože navazování
přátelství, navazování zkušeností a spolehnutí se na další uzlík je pro nás všechny, zdá se nám, důležité a spolupráce celé
sítě je velmi potřebná při práci s dětmi či
mládeží.
Pořádá ji tým pořadatelů z různých organizací pod záštitou Rady dětí a mládeže
Královéhradeckého kraje.
CVVZ je každoroční tradiční setkání
pracovníků s dětmi a mládeží. Potkávají se tu pedagogové, vedoucí a instruktoři
z malých i velkých organizací, dobrovolníci i profesionálové z nejrůznějších oborů,
které se zabývají dětmi a dospívajícími.Ti
všichni tu můžou načerpat inspiraci, zažít
něco neobyčejného, najít nové přátele i porovnat své názory a zkušenosti.
CVVZ je nepolitická, nezisková akce.
Každý rok se mění její místo konání i pořadatelský tým, není vedena žádným stálým
vrcholným orgánem a nemá právní subjektivitu.
Jejím posláním je vytvořit prostor, kde
můžou pracovníci s dětmi a mládeží sdílet
své názory či společné problémy a jejich
řešení. Přispívá k zastoupení tématu volnočasové výchovy v médiích a k jeho otevření
a představení veřejnosti.
CVVZ pomáhá aktivním členům různých dětských a mládežnických společenství nejen v jejich činnosti, ale i při
vzdělávání a osobnostním růstu. Své cíle
naplňuje formou aktivního, zážitkového
učení. Dobrovolní lektoři z různých organizací a oborů vedou přednášky, řízené diskuse, poznávací výpravy, rukodělné dílny
či bloky her a sportů. Každý účastník si pak
sestaví program podle svých zájmů.
Účast na všech aktivitách je volitelná
a pro ty, kteří dávají přednost klidnému
sdílení zkušeností, je k dispozici pohodlné
zázemí čajovny.

Základní myšlenky CVVZ

Spolupráce: CVVZ spojuje dobrovolníky z celé republiky. Vznikají tu kamarádské
vztahy a navazuje se prospěšná spolupráce
mezi organizacemi. Z těchto základů vyrůstá
občanská společnost spojená solidaritou a tolerancí.
Osobnostní rozvoj: sdílení zkušeností a vědomostí pomáhá rozvíjet nabídku volnočasových aktivit dětem. Dobrovolníci se učí jeden
od druhého i od profesionálních pedagogů, sociálních pracovníků, zdravotníků či právníků.
Celospolečenský přesah: CVVZ pomáhá
stavět budoucnost pro naši zemi. Upevňuje
vztahy mezi všemi, kteří se podílejí na výchově dětí, a informuje o jejich činnosti veřejnost
a média. Připomíná to nejdůležitější v každé
zdravé společnosti: výchovu soběstačných,
vzdělaných a schopných lidí.

snažíme napomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem
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Malé ohlédnutí za rokem 2018

dětí a seniorů v Českých Budějovicích,
6. Ouo Vadis GNF, ale hlavně poslední
výzva k setkání jihočeských neziskovek
s tématy GDPR apod., které si samy
naše neziskovky vyžádaly.

V minulém roce 2018 vyšlo devět čísel našeho Občasníku.... Je pravda,
že mnozí jsou pouze jeho konzumenti nebo posílají staré zprávy, které
jsou pro uveřejnění hodně staré, a to je škoda, protože mnohé z nich by
byly i dobrým námětem pro ostatní. Neustále vás prosíme, abyste přiwww.ANNOjCK.CZ
spívali kouskem ze své činnosti na naše stránky, ale jen malá skupinka
je těch, kteří to pochopili a snaží se do každého čísla něco ze své činnosti
„protlačit“, a to jim za jejich snahu děkujeme.
PRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORgANIZACÍ jIHOČESKéHO KRAjE,
KTEřÍ PROPAgujÍ A NAPLňujÍ PřÁTELSTVÍ ROZRůZNěNÝCH
BŘeZeN 2018
Minulý rok se v Občasníku objevilo,
www.ANNOjCK.CZ
3/2018
v devíti číslech, na 108 stranách 211
Krátce
Všichni by nás sice chtěli, ale...
článků a článečků, 16 kreslených vtipů
a haffo fotografií a pérovek.
PRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORgANIZACÍ jIHOČESKéHO KRAjE,
Cizí spolky i jednotlivci, kteří ale ne- ÚNOR
KTEřÍ PROPAgujÍ A NAPLňujÍ PřÁTELSTVÍ ROZRůZNěNÝCH
2018
2/2018
jsou našimi členy nebo jsou z jiného
Krátce
kraje, by rádi zveřejňovali u nás své porok se rozbíhá mílovými kroky
střehy a úspěchy, ale Občasník je náš Jihočeský, a tak nás mrzí, že se neumíme
KresleNý humOr
se svou činností sami pochlubit, protože
víme, že obdobné nebo lepší zkušenosti jsou u nás na jihu Čech. Vždyť Jihočech je i mezi osobnostmi neziskového
KresleNý humOr
sektoru... (pozn. red. Opět nás mrzí, že
jsme se to dozvěděli až z ANNO ČR).
Prostě jsme se ještě nenaučili - pochlubit se svými úspěchy, svou prací a také
pozvat ostatní na naše akce mimo svých
vlastních webovek nebo úzké koresponJaro přišlo a s ním 20stránkový Obdence. Máme ještě co dohánět. Uvidíme
časník.
Hlavním tématem bylo Setkání
v tomto roce zda se vše zlepší...
jihočeských neziskovek. Zajímavá je
i polemika na téma Je politika jen svinwww.ANNOjCK.CZ
Další číslo vyšlo v únoru, mělo už 16 stvo? nebo střípky z činnosti našich člestran. V úvodníku předseda připomněl, nů a příznivců. Nejlépe asi bude si číslo
že se nemáme za co stydět, v polemi- stáhnout z webovek http://annojck.cz.
PRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORgANIZACÍ jIHOČESKéHO KRAjE,
ce se zase zamyslel nad tím, zda jsme
KTEřÍ PROPAgujÍ A NAPLňujÍ PřÁTELSTVÍ ROZRůZNěNÝCH
ledeN 2018
1/2018
schopní pomoci i sami sobě, jednání
www.ANNOjCK.CZ
Krátce
Už zase jedeme na sto procent s jihočeskou hejtmankou Mgr. Ivanou
Stráskou, dohodě o spolupráci s krajem, o přípravě březnového setkání jiPRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORgANIZACÍ jIHOČESKéHO KRAjE,
hočeských neziskovek, novém webu, jARo
KTEřÍ PROPAgujÍ A NAPLňujÍ PřÁTELSTVÍ ROZRůZNěNÝCH
2018
4/2018
slovníček pojmů, o sociálních službách
Krátce
v Českých Budějovicích, síti pro roPřekonejme vnitřní jarní únavu
dinu v Českém Krumlově, poradně ve
Vlachově Březí, euroklíčích, březových
KresleNý hUmOr
líscích nebo typech na semináře, dotace,
výzvě neziskového sektoru, Konferenci
APSS ČR, rádiu o neziskovkách nebo
cestách na Ukrajinu k pomoci dětem.

ObČASNÍK

ObČASNÍK

ZDARMA * Asociace NNO JČK byla založená v roce 2010 * IV. rOČNíK * Ze žIVOta aNNO JČK a aNNO Čr *

* SEKÁNÍ JIHOČESKÝCH NEZISKOVEK SE KONÁ 23. BŘEZNA 2018....
* Připomínáme, že od 1. prosince 2017
MESADA, z. s.,změnila své sídlo. Nyní ji
najdete na nábřeží 1. máje 2518 (budova
VZP, 1. patro, výtah k dispozici).
* HLINSKO - Ve dnech 23. až 25. února 2018 se koná 6. QUO VADIS Galénova
nadačního fondu, který navazuje na 16
ročníků PONS Hnutí Březového lístku.
Setkání se tentokrát koná v DDM Hlinsko.
V programu najdete nejen problematiku
Březových lístků, ale také o spolupráci se
Slovenskem nebo o přípravě další Celostátní vzájemné výměně zkušeností apod.
Bližší informace jsou na www.brezovylistek.cz
* 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. Největší a nejvýznamnější tuzemská konference tohoto zaměření představí
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.
* Pokud bude naše asociace stále akceschopná, hlavně se seženou základní fiNANČNÍ PROSTŘEDKy na částečné
krytí naší činnosti, pak náš Občasník dostanete v tomto roce do rukou desetkrát,
budou fungovat webovky apod.
* Asociace NNO Jihočeského kraje se
stále snaží napomáhat všem neziskovkám
v Jihočeském kraji, které o pomoc mají
zájem. Je samozřejmé, že členové mají
lepší komfort a informace z první ruky.
* Od nového roku přijímáme také PLACENOU INZERCI, která se váže k neziskovým organizacím. Více informací na
annojck@seznam.cz, předmět inzerce.

ObČASNÍK

Zahájili jsme osmý rok naší existence, a tak se můžeme
ohlížet nad naší společnou činností. Nechci tady vyzvedávat ani hanit naší práci, protože to hlavní stále máme stále před sebou. Zažili jsme velké úspěchy i pády, nepochopení a na druhou stranu milá slova lidí, kteří nám fandí,
kteří si uvědomují, že jihočeské neziskovky si zaslouží mít
svou střešní asociaci, někoho, kdo se jich zastane, pomůže
a hlavně prezentuje jejich názory na úrovni kraje, obcí, ale
i celé republiky. Mnohdy je to boj s větrnými mlýny, ale
nikoho z nás to za tu dobu neodradilo, i když mnohdy jsme
unavení, někdy až zdeptaní byrokracií.
V loňském roce jsme sice byli u soutě- mata, navíc se tu setkáme a budeme si
že školních časopisů, na veletrzích, vy- moci vyměňovat své zkušenosti. Svou
šla nová verze pro tvorbu malých časo- účast slíbili i zástupci krajského úřadu,
pisů, výborná spolupráce byla s porad- a tak naše dotazy budou mít zpětnou
nami, které máme s přátelskými asocia- vazbu i odezvu.... Rok se rozjíždí, a to
cemi Jihomoravského a Zlínského kra- na plné obrátky.
je, ale také s poradnou Asociace NNO
Jiří Riki Řeháček, předseda asociace
České republiky. Pravidelně vycházel
Občasník, Informace pro členy s možností se účastnit jednotlivých seminářů,
workshopů a dalších zaměstnání pro
vzdělávání pracovníků v neziskovém
sektoru. Přesto nám zůstal jeden dluh,
a to Jihočeské setkání neziskovek, které
nakonec nebylo uskutečněno vzhledem
k finanční náročnosti. Ale i tohle letos
chceme napravit a chystáme na březen
setkání, kde budou opět zajímavá téObčasník 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

ZDARMA * Asociace NNO JČK byla založená v roce 2010 * IV. rOČNíK * Ze žIVOta aNNO JČK a aNNO Čr *

* 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

Občasník 04/2018

Bezdomovec nebo senior? Jak se
s tímto faktem popasujeme?

Občasník 02/2018

ZDARMA * Asociace NNO JČK byla založená v roce 2010 * IV. rOČNíK * Ze žIVOta aNNO JČK a aNNO Čr *

* Vzhledem k tomu, že řádně nefunguje
DohoDa o Vzájemné spolupráci s Jihočeským kraJem ze strany
zástupců Jihočeského kraje, tak se výkonný výbor asociace snaží už delší setkat s jihočeskou hejtmankou s mgr. ivanou stráskou. V současné době je přislíbený termín
16. ledna 2018.
* osobností neVláDního
sektoru pro rok 2017 se stala mgr. tereza kvapil Pokorná, Dis. z olomouce, více
na http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/osobnosti-nevladniho-sektoru-se-letos-stalasocialni-pracovnice/1559825. Je pravda,
že se nám nelíbí současný stav nominace
- souhlas navrhovaného apod., ale pravidla
jsou taková. my jsme byli připraveni někoho navrhnout, a tak nás mrzí, že nepřišel
žádný návrh od jihočeských neziskovek,
protože jde výhradně o nominaci zdola!
* Pokud bude naše asociace stále akceschopná, seženou se finanční ProstřeDky na částečné krytí, pak náš občasník dostanete do rukou desetkrát, budou
fungovat webovky apod.
* od 1. prosince mesaDa, z. s.,změnila své sídlo. nyní ji najdete na nábřeží
1. máje 2518 (budova VZP, 1. patro, výtah
k dispozici).
* Asociace NNO Jihočeského kraje se
stále snaží napomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraji, které o pomoc
mají zájem. Je samozřejmé, že členové
mají lepší komfort a informace z první
ruky.
* od nového roku budeme přijímat také
placenou inzerci, která se váže
k neziskovým organizacím.

Občasník vydává Asociace NNO JČK
kontakt: 390 03 Tábor, Leskovická 2668
odpovídá: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.
+420 728 511 557; annojck@seznam.cz
www.annojck.cz;
www.facebook.com/annojck
BÚ ANNO JČK: 0270126754/0300
Občasník naší asociace vychází bez jakékoliv
cizí finanční nebo materiální podpory.

ZDARMA * Asociace NNO JČK byla založená v roce 2010 * IV. rOČNíK * Ze žIVOta aNNO JČK a aNNO Čr *

uŽ neVím... 48% na Daních
+ DaŇ Z PříJmu + PoPLatky +
DPh, a co takhLe DaŇ Z neZiskoVky? Že mohou existoVat!!!

Nejsou to zaměstnavatelé, kdo vám sežral výplatu. Tím, kdo tady nehorázně mlaská, je státní
aparát. Nyní z každé vydělané tisícovky stát vezme sedm stovek... a přemýšlí, kde vzít ještě více....

Občasník 01/2018

Číslo vyšlo na přelomu prosinec / leden, měl osm stran a otvírali jsme osmý
rok svého trvání a fungování. Nechyběla tu pf 2018 ani sloupek z poradny,
postřehy a ochrana před tzv. „šmejdy“,
výzva k neziskovce roku, něco z oblastí
děti a mládež, sociální služby, retro, ale
i o záchranářích K-9 Rescue CZ
6

ObČASNÍK

Vánoce, Nový a nový rok... To jsou období, kdy uzavíráme rok
předešlý, hodnotíme, co se nám podařilo a nepodařilo, kde máme
rezervy a přednosti a hlavně, co chceme v tom následném roce
dělat. Určujeme si vize a dáváme mety. Hledáme vše inspirující
pro následné období. Osmičkový rok nás také nabádá k zamyšlení
(1918, 1938, 1948, 1968, 1988, 2008...), abychom se také poučili
z našich dějin. Budou také volby, tahanice ve vládě i v parlamentě. To vše nám přináší současný stav ve společnosti.
Stejné je to také v osobním a pracovním životě, v přístupu ke druhým, ale i sobě samotným. Před sedmi lety jsme založili naší asociaci. Měli jsme
mnoho vizí, které jsme po čase i začali plnit, o asociaci se začalo povídat. Začali
jsme být pro některé nepříjemným partnerem, protože jsme skoro všechno dělali
zadarmo. Několik let byly deklarovány peníze z krajského účtu, určené nám, na naše
IČO. Přišlo se na to náhodou. Pak kraj dal zadání, my ho splnili a dostali jsme
dotaci, ale „díky“ administrativní chybě ji okamžitě chtěli vrátit. Ta je opravená,
ale nikdo se s námi nebaví a nechce uznat, že jsme vše opravili a nikomu nic nedlužíme. Přešel rok 2017, kraj na základě asi „Dohody o vzájemné spolupráci“ zcela
naší asociaci ignoroval. Nepadli jsme (to asi někteří chtěli), spolupodíleli jsme se
na mnohých akcích nestátního neziskového sektoru. Ty se vydařili, ale jak jsme se
už rozmáchli v minulých letech, tak jsme na tyto krajské akce zadarmo nedosáhli.
Uvidíme jaký bude rok 2018, ale věříme, že všechny chmury a nepochopení „vyšumí“ a my budeme moci pokračovat v tom, co už několik let budujeme.
Jiří Riki Řeháček, předseda
musíme se PoraDit - kDe JeŠtĚ BrÁt?

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

Občasník 03/2018

* 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)

„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

Březnové číslo mělo 12 stran. V úvodníku předseda se zamýšlí nad veřejností
a představiteli státu, kteří neziskovky
sice chtějí, ale..., podobnému tématu
se věnuje také v polemice. V čísle nechybí Tříkrálová sbírka, NGO Market,
workshopy, o seniorských domech, filOsmistránkový Občasník Jaro - léto
mu, sloupek na poradnu, potravinové
bance, pomoc dětem v Prachaticích, o je takovým vstupem do prázdnin. Asi
Boudě v Českém Krumlově, spolupráci hlavním materiálem jsou výsledky souObčasník 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

Občasník 05/2018

Malé ohlédnutí za rokem 2018

těže školních novin a časopisů, dále pak
potravinová banka, senioři, poradna,
názory Ing. Jiřího Horeckého, Ph.D.
nebo předávání cen Mosty.

ObČASNÍK
www.ANNOjCK.CZ

PRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORgANIZACÍ jIHOČESKéHO KRAjE,
JarO - létO 2018 KTEřÍ PROPAgujÍ A NAPLňujÍ PřÁTELSTVÍ ROZRůZNěNÝCH
ZDARMA * Asociace NNO JČK byla založená v roce 2010 * IV. rOČNíK * Ze žIVOta aNNO JČK a aNNO Čr *

Krátce

* V minulém čísle jsme se hodně věnovali našemu setkání v Českých Budějovicích
a hlavně novému zákonu o ochraně osobních
dat - ke stažení na stránkách http://annojck.cz
* HOBBY 2018 - Sdružení Jihočeských
Celiaků z. s. zve všechny na výstavu Hobby,
kde poradí v oblasti bezlepkové diety... Stačí
je navštívit v sobotu 12. května od 14 do 17
hodin na českobudějovickém výstavišti.
* ČEKAJÍ NÁS PERSONÁLNÍ ZMĚNY:
Z pracovních důvodů požádal o odstoupení
z výboru asociace místopředseda Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS. - Krebul Prachatice.
Z osobních i pracovních důvodů požádala
o odstoupení z funkce revizora asociace Mgr.
Hana Vlasáková, DiS., JCZPS.

Letos bude i pro nás v asociaci volební - musí dojít
k návrhům na obsazení volných pozic ve výboru asociace (konec mandátu) 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 stále 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
www.ANNOjCK.CZ

PRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORgANIZACÍ jIHOČESKéHO KRAjE,
srpeN - Září 2018 KTEřÍ PROPAgujÍ A NAPLňujÍ PřÁTELSTVÍ ROZRůZNěNÝCH
ZDARMA * Asociace NNO JČK byla založená v roce 2010 * IV. rOČNíK * Ze žIVOta aNNO JČK a aNNO Čr *

Krátce

* členské příspěvky - vážení členové naší asociace jihočeských
neziskovek je potřeba připomenout,
že je potřeba zaplatit náš symbolický
členský příspěvek za rok 2018. Děkujeme těm, co tak už učinili. věříme,
že snad nikoho výbor nebude muset
uhánět nebo dokonce navrhovat na
vyloučení.

5/2018

Nedáme se, společnost nás potřebuje

Už na nás čekají letní měsíce. Sluníčko o sobě dává vědět,
a tak zimní nebo jarní chmury jsou už za námi. Vstupujeme do období nových pravidel o osobních datech, na vládní
úrovni stále něco řeší a neřeší... Za chvíli nás čekají další
doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR a volby do
zastupitelstev obcí, ale také nás čekají i ty v naší asociaci.
No prostě a jednoduše doba je už taková a neustále se něco
děje. Přesto nevíme, jak se společnost postaví k neziskovým
nestátním organizacím (nepočítáme-li do toho zabezpečené
církve a politické strany - na ty jsou peníze vždycky), protože s těmi populistickými
prohlášeními se doslova roztrhl pytel. Málokdo si uvědomuje, že právě neziskové
organizace v mnohém efektivněji a profesionálněji zastupují to, co stát sám neumí
nebo nezvládne, a to se stačí podívat drobnohledem na oblasti sociální, sportu, kulturní, mládeže a dětí i společenské. Pokud se upřímně zamyslíme, pak málokdo je
doslova „nepolíben“ nestátním neziskovým sektorem. Je jedno zda si to přiznáme
nebo nepřiznáme, ale je tomu tak. Je pravda, že jsou některé jakoby neziskové organizace, které nám kazí dobré jméno, ale o nich se stále mluví a na ně se poukazuje
jako na celou tuhle oblast společenského života. Právě proto se nenechme odradit,
otrávit a nedejme se, protože většina z nás, naše činnost, je tolik potřebná pro současnou společnost a lepší a plnohodnotnější život nás všech.
Jiří Riki Řeháček
předseda asociace

KresleNý humOr

zajímavosti: 1. srpna 1907
se na ostrově Browensea konal historicky první skautský tábor vedený
zakladatelem skautingu Robertem
Baden-Powellem.
Na snímku jsou táborské skautky
a junáci s anglickými oldskautkami u
památníku tohoto prvního tábora na
ostrově Browensea.
* Členové, nezapomeňte informovat o vaší činnosti, protože náš Občasník je nejen pro členy naší asociace, ale i jako prezentace ostatním.

Občasník 06/2018

Léto je už tady a s ním vyšel i šestý
osmistránkový Občasník. To GDPR je
už v plném proudu, v polemice se předseda zamýšlí nad občanskou společností, nechybí tu zmínka ani o setkání celiaků v Brně nebo o nové poradně pro
zdravotně postižené, praktické sebeobraně seniorů nebo co připravuje českokrumlovské CPDM na léto. Nelze ani
opomenout na postřehy z potravinové
banky nebo projektu Sochy a děti...

KresleNý humOr

ObČASNÍK

PRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORgANIZACÍ jIHOČESKéHO KRAjE,
KTEřÍ PROPAgujÍ A NAPLňujÍ PřÁTELSTVÍ ROZRůZNěNÝCH
létO 2018
ZDARMA * Asociace NNO JČK byla založená v roce 2010 * IV. rOČNíK * Ze žIVOta aNNO JČK a aNNO Čr *
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GDPr běží v plném proudu

Od 25. května 2018 byl zrušen Zákon 101 a vešlo v platnost
obecné nařízení o ochraně osobních dat. Mnozí jsou bezradní,
i když mnozí mohli být účastníky celostátních, krajských nebo regionálních kulatých stolů, jihočeských setkání neziskovek apod.
Jsou rozdíly a na výjimky si budeme muset počkat do podzimu,
protože náš stát opravdu opět zaspal. To však ničemu nebrání,
abychom dělali činnosti jako doposud s ohledem na nové skutečnosti. Trochu se zpočátku zapotíme, ale jako už v minulosti se dokážeme k takovýmto nástrahám postavit, abychom neporušovali
a prosazovali Listinu práv a svobod, zákony naší republiky a nařízení Evropské unie. Mnozí už nyní připravují klasickou letní činnost, ti prozíravější vědí, že pak přijde podzim a zima a některé naše akce se musí připravovat hodně
dopředu. K trvalým úspěchům a překonání nástrah vám za výbor naší asociace přeji
pevné nervy a odhodlání vykonávat něco pozitivního pro druhé.
Jiří Riki Řeháček, předseda asociace

KresleNý humOr

-riki-

Přelomové osmistránkové číslo srpen - září vyšlo ke konci července. Asi
nejzajímavětší materiály jsou Tesco pomáhá..., Jak se asi cítí starý člověk nebo
zastavení s Mesadou nebo Ledaxem.

PRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORgANIZACÍ jIHOČESKéHO KRAjE,
poDZiM/ZiMA 2018 KTEřÍ PROPAgujÍ A NAPLňujÍ PřÁTELSTVÍ ROZRůZNěNÝCH
ZDARMA * Asociace NNO JČK byla založená v roce 2010 * IV. rOČNíK * Ze žIVOta aNNO JČK a aNNO Čr * Přihláška

seminář organizuje eurocentrum české
Budějovice ve spolupráci s Jihočeským krajem a s dalšími partnery.
na semináři budou představeny programy evropa pro občany, kreativní evropa,
erasmus+, mezinárodní visegrádský fond a
přeshraniční spolupráce rakousko-čr v období 2014 - 2020. seminář vás také seznámí
s tím, jaké možnosti financování nabízejí
jednotlivé programy, jaké jsou podmínky
pro úspěšného žadatele a případné novinky
v těchto programech.
semináŘ Je BezplAtnÝ.
registrace do 30. října 2018 na e-mail:
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Konec roku se blíží, budeme hodnotit

Už jsme zase o rok dospělejší..., a tak opět psát o tom, že
bilancujeme, hodnotíme, ohlížíme se nad klady a zápory našich
výsledků je holý nesmysl. To je samozřejmé, protože se z něčeho musíme poučit, pochválit si to, co se nám podařilo, protože
to nikdo za nás neudělá. Stejně nás nemine ta stará a stálá rutina, že to musíme udělat. A k tomu nám dopomáhej všichni
svatí, protože mnohdy je to moc hodně těžké a „profíci“ umí
vytěžit z mála a my většinu věcí bereme jako samozřejmost,
a tak jsme v jejich očích stálí amatéři a jsme zranitelnější.
Přesto se musíme ohlédnout, vše pořádně zhodnotit a hlavně najít východiska pro ještě lepší výsledky naší snahy, práce.
Nejlepší je na tom všem, že naši drazí úředníci stále něco nového vymýšlí. Jsou to
nové tabulky, hlášení, odůvodnění, svodky, opatření, práce s daty a osobními údaji
apod. Co úředník, to nový tiskopis a všechno se valí na nás, kteří většinou vše děláme
jako koníčka, v lepším případě jako částečný nebo i celý pracovní čas za minimální
mzdu. Za to by žádný úředník nedělal, a tak je stále výš v ohodnocování, než my, kteří
vytváříme nějaké hodnoty a ne „papíry“ . Kdysi se slibovalo, že výpočetní technika
a další moderní vymoženosti odbourají papírování, ale opak je pravdou, a tak se nám
plní nejen paměti počítačů a médií, ale i šanony s papíry. Přesto se nedáme, protože
my chceme dělat pro ostatní, aby měli spokojenější a plnohodnotný život, a to je jedno
zda se jedná o kolegy pracujícími s dětmi, dospěláky, seniory nebo handicapovanými.
Jiří Riki Řeháček
předseda asociace

KresleNý humOr

patakova.katerina@vlada.cz.

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 vychází bez jakékoliv
cizí finanční nebo materiální podpory.
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Podzimní číslo bylo poznamenáno
komunálními volbami, také v 16stránkovém Občasníku najdete sedm kreslených vtipů..., ale o ostatním, co nás pálí,
co chceme a kam směřujeme, o bechyňských na Ukrajině nebo programech pro
seniory, dobrovolnících CVVZ v Hlinsku, dětech a sportu, projektech pro
děti...

ObČASNÍK
www.ANNOjCK.CZ

PRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORgANIZACÍ jIHOČESKéHO KRAjE,
KTEřÍ PROPAgujÍ A NAPLňujÍ PřÁTELSTVÍ ROZRůZNěNÝCH
poDZiM 2018
ZDARMA * Asociace NNO JČK byla založená v roce 2010 * IV. rOČNíK * Ze žIVOta aNNO JČK a aNNO Čr

opravdu krátce...

* Komunální volby 2018 se
budou konat 5. a 6. října 2018.
* 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)
* Členové asociace, nezapomeňte informovat o vaší činnosti, protože náš občasník je nejen pro členy naší
asociace, ale i jako prezentace ostatním.

v čísle také najdete...

* Jiří Riki Řeháček: Chci rozhodovat o své
obci, a tak jdu volit
* Šimon Pánek: Vezme stát peníze neziskovkám?
* Ukrajina chrání východní hranici Evropy
* CVVZ 2018 je už za dveřmi, opět bude v
polovině listopadu, a letos je v Hlinsku
* Jiří Riki Řeháček: Komu a proč jsou neziskovky osinou v zadku?
* Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.: Mediální gramotnost
* Ing. Martina Berdychová: Jak se hájit,
neziskovky?
* Prachatický dobrovolný obchůdek
* Potravinová banka Jihočeského kraje

bÚ anno jčk: 0270126754/0300
Občasník stále vychází bez jakékoliv
cizí finanční nebo materiální podpory.
-riki-

ObČASNÍK
www.ANNOjCK.CZ

* AsociAce nno 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).
* připomínáme, že jsme dostali spoustu pozvánek na akce, ale ty jste poslali
s měsíčním zpožděním, protože akce
v říjnu, v době nového občasníku, už
byly..., a tak je potřeba reagovat včas
a s předstihem.
* Semináři PodPora kulturních a vzdělávacích
Projektů 2014 - 2020, který se bude
konat dne 5. listopadu, 10 až 13.30 hodin
v sále zastupitelstvae krajského úřadu
Jihočeského kraje (U zimního stadionu
1952/2, české Budějovice).
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Opět rozhodneme o budoucnosti

Tak nás čekají další volby, a to komunální. Podle toho, koho si
zvolíme, ten buď bude napomáhat nebo škodit neziskovkám, pomáhat pouze svým kamarádům a prosazovat své zájmy a svých kamarádů. Mnohde se vytvořilo několik staronových subjektů, hlásající, že právě oni jsou ti jediní a spásní, ale většinou jejich protagonisty známe, a tak víme, co od nich můžeme nebo nemůžeme
čekat. Přistupujme k urnám s odpovědností a skromností a volme
ty, kteří chtějí prakticky podpořit občanskou společnost a ne jen
své zájmy. Jednoduše se to říká, ale hůře rozhoduje, protože většina z nich se tam od Sametové revoluce vystřídala, a to i různých
protichůdných partajích nebo hnutích. Není to jednoduché, ale pokud se na státní
úrovni bude takto „fandit“ nestátním neziskovým organizacím (nyní nemyslím vládní
podnosy, politické strany nebo církve), pak fakt budeme muset vzbudit Blanické rytíře, aby v českých zemích udělali pořádek. Vždy si nevystačíme se švejkováním...
Doba je dost hektická, a tak musíme opět začít zespoda, prostě tam, kde se známe,
kde většina z nás má nejlepší zkušenosti. Za ty roky snad víme, kdo byl v jaké straně
nebo hnutí, kolikrát změnil barvu nebo si vytvořil něco jiného a nyní se opět na nás
usmívá z další „nezávislé“ kandidátky. Poslední dobou si člověk nemůže být ničím
jistý. Někteří fakt mají silný žaludek. Jenom doufám, věřím, že tady někdo nechce
a nebude prosazovat čínské nebo korejské principy, metody, formy a přístupy.
Jiří Riki Řeháček, předseda asociace

aKtuálNí staV

občasník vydává Asociace nestátních
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Poslední číslo mělo 12 stran a vzhledem k tomu, že místo 80 jsme letos zaplnili 108 stran, tak není co dodávat...
Přesto nelze přehlédnout První seniorské sportovní hry v Táboře nebo o soutěži Jihočeská sestřička nebo o MC
v Dubu či o konferenci (K)rok rodiny...

Krátce

občasník vydává Asociace nestátních
neziskových organizací Jihočeského kraje
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Občasník vychází bez jakékoliv
cizí finanční nebo materiální podpory.

Už zase to nejde, nyní je velké sucho, jindy stále prší, je dusno,
a tak jsme všichni podráždění, nic se nám nechce dělat. Jiný si
zase stěžuje, že na co sáhne, že mu vyroste trpaslík apod. Prostě
a jednoduše jsme si zvykli, a to už od dob front na banány a pomeranče, že něco nejde, že jsou všichni proti nám... Prostě a jednoduše si stále někdo kolem nás stěžuje. Vše je jen úhel pohledu.
Je to stejné jako tvrzení, že je láhev poloprázdná nebo poloplná.
Když nabouráte autem je nejdůležitější, aby se vám nic nestalo.
To ostatní se nějak vyřídí nebo nevyřídí. Nejdůležitější je zdraví, pohoda a pochopení pro ostatní. Nenadávejme na stát, kraj,
město, členskou základnu, protože vše je ukryté v našem vztahu k ostatním. Když se
někdo neozývá, pak asi nechce nebo nemůže. Nehledejme vždy za tím, že to byl záměr
nebo úmysl. Zkusme se podívat na ten svět z jiného úhlu. Každý máme nějakou tu bolístku, problém, mnohdy moc těžko řešitelný problém, ale kvůli tomu se svět nezboří,
nezlevní nám kvůli tomu chleba nebo pivo. Je to realita. Mnohé můžeme změnit svým
postojem, myšlením, a pak konáním, ale jsou takové věci, které nezměníme, které jdou
mimo nás.... ty respektujme a snažme se myslet pozitivně.. i já věřím, že bude lépe, ale
pokud se o to sami postaráme....
Jiří Riki Řeháček, předseda asociace

Občasník 07/2018

Občasník vychází bez jakékoliv cizí finanční nebo materiální podpory.

Krátce
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proč si stále stěžujeme?

Občasník vychází bez jakékoliv
cizí finanční nebo materiální podpory.
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kontakt: 390 03 Tábor, Leskovická 2668
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BÚ ANNO JČK: 0270126754/0300

* Od 1. září budou děti do patnácti
let, senioři nad pětašedesát let a držitelé
Zlaté Janského plakety za čtyřicet bezplatných odběrů krve JeZdit městskou hromadnou dopravu
v Českých Budějovicích zadarmo.
Čekáme, že další města se přidají, například v táboře a dalších vybraných
městech na jihu Čech platí, že bezplatně
jsou přepravovány děti do 6 let, tělesně
postižené osoby a osoby starší 70 let.
děti ve věku od 6 do 15 let a senioři od
65 do 70 let mohou využít zlevněné jízdenky.
* Členské příspěvky - vážení
členové naší asociace jihočeských neziskovek je potřeba připomenout, že je
potřeba zaplatit náš symbolický členský
příspěvek za rok 2018. děkujeme, snad
nikoho výbor nebude muset uhánět
nebo dokonce navrhovat na vyloučení
* 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)
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-Riki-
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Další obnovenou, aktualizovanou na
současnost, verzi publikace Můj malý
časopis vydal opět Jiří Riki Řeháček
za pomoci štábu Celostátní velké výměny zkušeností 2018 v Hlinsku. Dostalo
se nejen na každého účastníka mediálních seminářů, ale i mimo něj, a za to
hodně děkujeme, protože o metodickou
publikaci, která vychází v různých obměnách už přes pětadvacet let je stále
zájem. Je také ke stažení na webovkách.

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