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PRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH organizací jihočeského kraje,
kteří propagují a naplňují přátelství rozrůzněných
květen 2019
ZDARMA * Asociace NNO JČK byla založená v roce 2010 * VI. ročník * Ze života asociace * přihláška anno jčk

Neziskovka je prý sprosté slovo

Neziskovka je poslední dobou až sprostým slovem. Pro jiné pomoc tam, kde
stát to neumí, nemůže, nechce nebo zklamal. Řeč je o nestátních neziskových
organizacích (NNO), kterým současná vláda a mnozí politici chtějí stůj co stůj
citelně zkrouhnout dotace. Už jsme jako v Maďarsku, kde Viktor Orbán vyhlásil „neziskovkám“ skoro válku. Na našich sociálních sítích žvatlají svá moudra
lidé, kteří tomu nerozumí něco chtějí mít z toho vlastní prospěch. Smutné je, že
za parazity pokládá neziskovky i současný prezident republiky Miloš Zeman.
Jaká je však realita? Loni vláda vydala že málokdo se v tom reálně orientuje.
na neziskovky 13,6 miliardy korun, pří- Co je skutečná nebo umělá NNO? Proti
ští rok by částka mohla být ještě nižší. všem NNO vystupují vlády, prezident
Redukce peněz pro neziskovky má po- republiky, Okamurova SPD, ANO,
kračovat. V roce 2015 to bylo takřka KSČM i ODS. Všeobecně tvrdí, že ne16,5 miliardy korun, v roce 2016 to bylo ziskovky se u nás nepřehledně rozbujely
17,8 miliard korun pro neziskovky z ve- a stal se z toho velmi výnosný, ziskový
řejných rozpočtů.
způsob obživy. Já osobně znám kolem
Z Rozboru financování NNO z veřej- sebe mnoho neziskovek, které z toho nených rozpočtů vyplývá, že nejvíce na mají žádný zisk, naopak podporují nejdotacích berou např. Fotbalová asoci- potřebnější za co nejmenší náklady, což
ace ČR, Horská služba, Člověk v tísni by stát nebo ti křiklouni neuměli, kteří
či Slezská diakonie a Naděje, pak je to většinou mají skoro desetkrát větší plat
Česká obec sokolská, Armáda spásy než ošetřovatelka nebo sociální pracovi Charita ČR. Neziskovek u nás je však nice v neziskovce pro postižené nebo
tisíce a situace kolem nich není zcela seniory.
Pokračování na straně 2
přehledná a nejrůžovější. Přiznejme si,
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slovo předsedy asociace NNO JČK

Záleží jen na nás...

Květen nebo
jinak - Máj je
nejen pátý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Už
od 13. století
je tento měsíc
spojen s lidovými oslavami,
například stavění májek nebo pálení čarodějnic, je
také považován za měsíc lásky. První květen je mezinárodní svátek práce a druhou květnovou neděli se slaví
svátek matek. Měsíc květen začíná ve
stejný den v týdnu jako leden příštího
roku. Žádný jiný měsíc v běžném roce
nezačíná stejným dnem v týdnu jako
květen... Kromě toho jsou přípravy
letních táborů v plném proudu, lidé se
těší na teplo, na dovolenou. Pomalu
kráčíme do druhé poloviny roku, když
odpočteme dovolenou a svátky, a tak
se také ohlížíme za tím, co se nám podařilo, kde máme ještě rezervy. Navíc
s květnem nás spojuje několik pranostik, například Mokrý máj – v stodole
ráj; Svatá Žofie políčka často zalije;
Na Urbana pěkný, teplý den – bude
suchý červenec i srpen; Vinná réva
nedbá toho – bude míti vína mnoho
nebo Déšť svatého Floriána je ohňová rána. Záleží jen na nás, co budeme
brát vážně, nad čím se zamyslíme, co
úplně zavrhneme. Je to stejné jako
v naší činnosti. Máme dlouhý měsíc,
plný nadějí, a pak opět záleží jen na
nás, jak ke všemu přistoupíme, zda
v nadějích Přátelství rozrůzněných
se nám podaří prolomit některé ledy,
které nás ztrpčují naší činnost, životaschopnost našich spolků i uskupení...
Jiří Riki Řeháček

Pomoc druhým, potřebným...

Vaření s klienty - Co nám
udělá největší radost? Když si naše odběratelské organizace umí se zachráněnými dobrotami takhle krásně poradit.
My ráno zachráníme květák a k obědu už se v Kontaktním centru Prevent
České Budějovice podává hostina. Jen
tak dál, vaření s klienty je bezva nápad.
-fb-

Naše LOGO a členství

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.
Dlouho jsme to tolerovali, ale už nastala doba, kdy je to hodně divné, když sami
členové nevědí, že asociace má nové oficiální logo. Prosím, vyměňte ho všude,
i na svých webovkách. Dále mnozí naši
členové neuvádějí za svým oficiálním
pojmenováním „člen Asociace NNO
JČK, z.s.“. Věřím, že už dochází k ná-pavpravě.

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
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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JIŽNÍ ČECHY – Ponožky a spodní prádlo. To jsou věci, které scházejí lidem
bez domova především. Sbírka, která v Kontaktních centrech Prevent probíhala celou zimu, byla prodloužena o další měsíc, a to až do 31. března. A rozšířila se o další druhy oblečení, které mohou dobrovolníci poskytnout.
„Chceme vyzvat případné dárce, aby
do sbírky přispěli druhem oblečení, které obvykle málokdo daruje, a to spodním
prádlem. Právě to je totiž velmi zapotřebí. Uvítáme také ponožky dospělých
dámských i pánských velikostí, pánské
oblečení a obuv. Věci můžete kdykoli
v otevírací době přinést do našich kontaktních center v Českých Budějovicích,
Strakonicích a Prachaticích,“ upřesnila
Kateřina Malečová Suková z Preventu.
Vedoucí Kontaktního centra Prevent
Strakonice a Prachatice Daniel Randák
dodal: „Děkujeme všem, kteří se do
naší sbírky v lednu a v únoru už zapojili, rovněž anonymním dárcům. Nacházeli jsme tašky s ponožkami i jiným
oblečením před dveřmi strakonického
i prachatického Káčka.“ Ponožky ze
sbírky už řadě klientů pomohly, ale stále se jich ještě nevybralo dost. Je šance individuálně a v kontrolovaném malém
pomáhat dál. „Ponožky i ostatní obleče- množství,“ uvedla Kateřina Malečová
ní vydáváme našim klientům průběžně, Suková.
Miloš Vrátný (fb)

Neziskovka je prý sprosté slovo
Dokončení ze strany 1

Nemluvím ani o dětských organizacích, kde jsem například jako skautský
činovník jezdil mnoho let ve své dovolené, za své náklady na skautské tábory
a ještě jsme všichni přispívali z rodinných rozpočtů na jeho činnost, i když
jsme tam neměli ani své děti. Jsme zase
u toho problému, že se do klasických
neziskovek započítávají politické strany, církve a další mocenské a politické
spolky. Ti přece pracují na sebe, a tak
pokud to stát platí, pak by to měl z jiných rozpočtů… Ale „kapříci si vlastní
rybníčky nevypustí“.
To, že NNO spoluvytvářejí občanskou společnost, která je nutná pro každou zdravou demokracii, se asi hodně
rychle zapomnělo. Nebo se chce… To,
že NNO pomáhají českému státu v řadě
oblastí a jsou v mnoha případech levnější než samotný stát, pak mě útoky připadají, bez pardonu, jako hodně hloupé,
stupidní a pitomé.
Výrok hlavy státu o neziskovkách
coby pijavicích je zcela nepřijatelný.
Pokud stát si bude plnit všechny své
úlohy, pak většina NNO ani nebude po-

třeba. Ale opak je pravdou. Asociální
stát nepotřebuje sociální služby, sport,
mládež nebo různé charity… Stát je černou dírou na peníze, které my jsme mu
jako občané svěřili. Vadí nám byrokracie a v mnohém nepřehlednost zákonů,
nařízení…
V kampani proti neziskovám se loni
využily sociální sítě. Doslova odpor
vzkvétá… ale mnozí si neuvědomují, že
právě jejich děti chodí do pionýra, skauta, sportovního nebo zájmového klubu.
O jejich přestárlé rodiče je postaráno,
jsou například v domě s pečovatelskou
péčí, kde sídlí, pořádají pro ně akce
nebo tam docházejí právě lidi z neziskovek, například Ledax, Mesada, Jihočeské centrum pro zdravotně postižené
a seniory, Klub Aktiv… To jsou právě
ty potřebné neziskovky.
Je nutné zapojovat více lidí do aktivit, které my neziskovky děláme. Mnozí
lidé, ale i firmy, mají zájem smysluplně naplňovat svůj volný čas… A třeba
i konkrétně pomáhat v neziskovkách.
Nepodceňujme lidi, kteří jsou mimo neziskovek, také oni jsou zdravou součástí
občanské společnosti, a tak je zapojme.
Jiří Riki Řeháček

Už známe nejlepší Jihočeské školní časopisy a noviny

JIHOČESKÝ KRAJ - V pátek 26. dubna 2019 od půl desáté dopoledne ve Studentském klubu Kampa, v areálu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, proběhlo vyhodnocení
9. ročníku Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže školních
novin a časopisů, kterého se účastnilo pětadvacet škol se třiceti časopisy.
Za vším stála Jihočeská Informační
centra pro mládež Český Krumlov,
Prachatice a Tábor, členové Asociace ICM České republiky a Asociace NNO Jihočeského kraje. Akce
proběhla pod záštitou Mgr. Zdeňka
Dvořáka, člena Rady Jihočeského
kraje a náměstka hejtmanky Jihočeského kraje.
Všechny přivítali Mgr. Miroslav
Hrdina
vedoucí oddělení
mládeže, tělovýchovy a sportu za Jihočeský
kraj a Jiří Riki
Řeháček, předMiroslav Hrseda Asociace
NNO Jihočes- dina
kého kraje a zároveň předseda
hodnotící komise
(novinář, grafik,
litograf a typograf). Dopoledne
proběhlo povídání s Terezou
Prokopovou z
Eurocentra ČesTereza Prokoké Budějovice a
účastníci se se- pova

Jiří Muk
Václav Votruba
známili se soutěží EU4U = EU for
you. Dále pak mezi mladé novináře
přišel Václav Votruba, spisovatel
a redaktor Budějcké Drbny. Následně se všichni seznámili s mezinárodním projektem mládeže od Jiřího
Muka z českokrumlovského CPDM
a těsně před polednem zavítal mezi
letošní soutěžící Matěj Vodička, redaktor Českého rozhlasu České Bu-

Pohled do sálu...

Jiří Řeháček

Jan Čermák, moderátor a vedoucí
soutěže s Matějem
Vodičkou

dějovice.
Odpoledne pak proběhlo oficiální
vyhodnocení 9. ročníku Jihočeského
krajského kola soutěže školních novin a časopisů, vyhlášení výsledků
a předání odměn.

VÝSLEDKY

Do soutěže přihlášeno v sedmi
kategoriích 30 časopisů a novin
z 25 základních škol
A. Časopisy a noviny vydávané
žáky základních škol – I. stupeň - tvořené pouze žáky I. stupně
1. ÁMOS – ZŠ a MŠ Borová Lada
2. OSKÁREK – ZŠ O.Nedbala České
Budějovice
B. Časopisy a noviny vydávané žáky
základních škol – II. stupeň - tvořené
pouze žáky II. stupně
1. VOLARÁČEK – ZŠ Volary
2. ČAKR - ZŠ O.Nedbala České Budějovice
3. ŠKOLNÍ NOVINY – ZŠ Chyšky
C. Časopisy a noviny vydávané
žáky základních škol – I. a II. stupeň
- tvořené žáky I. a II. stupně

1. PLÁNSKÉ NOVINKY – ZŠ Planá
nad Lužnicí
2. SLIM – ZŠ Chýnov
3. TYLÁČEK – ZŠ J.K.Tyla Písek
4. GOLDEN – ZŠ Prachatice Zlatá
stezka
5. BLIK – ZŠ a Gymnázium Vodňany
6. KLUBKO – ZŠ Soběslav Komenského
7. KEBULE – ZŠ a MŠ Dubné
8. D 11 – ZŠ Dukelská České Budějovice
D. Časopisy a noviny vydávané studenty víceletých gymnázií - tvořené
pouze žáky víceletých gymnázií
1. GYM – Gymnázium Třeboň
2. MAGAZÍN 64 - Gymnázium Česká České Budějovice
3. SOUKROMÁK – Táborské soukromé gymnázium a ZŠ, s.r.o.
E. Časopisy a noviny vydávané studenty gymnázií a středních škol - tvořené pouze studenty středních škol
1. VEDNEMĚSÍČNÍK , n.z. – Biskupské Gymnázium J.N.Neumana České Budějovice
2. MAGAZÍN 64 - Gymnázium Česká České Budějovice
3. KOULE! – VOŠ a SŠ s.r.o. České
Budějovice
4. VOFCE – VOŠ, SPŠ automobilní
a technická České Budějovice
5. PRŮMKAŘINY – SPŠ a VOŠ Písek
6. SAMOROST – VOŠ a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek
7. PODLAVIČNÍK – SZŠ a VOŠ
zdravotnická České Budějovice
8. DELIRIUM – Obchodní akademie
Husova České Budějovice
9. GRAFOMAN – Gymnázium Strakonice
F. Webové noviny a časopisy
1. GRAFOMAN – Gymnázium Strakonice
2. GOOL – Všeobecné a sportovní
gymnázium Vimperk
G. Oddílové – klubové časopisy
1. PÍSMENKO - ZŠ E.Beneše Písek
-riki-

snažíme se pomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem
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Seniorská obálka

jižní čechy - V Klubu Aktiv,
ale i jinde v jižních Čechách, obálku začali nabízet osamělým seniorům už koncem roku 2018. Seniorská obálka je projekt určený lidem
staršího věku, především pak těm,
kteří žijí osamoceně.
Seniorská obálka, která
má usnadnit řešení
v krizové
situaci při
ohrožení zdraví
nebo života, se začne
distribuovat do českobudějovických domácností.
„Jde o kartu, na níž senioři za pomoci
lékaře či příbuzných vyplní základní údaje o svých nemocech, alergiích, užívaných
lécích, kontakty na blízké osoby, praktického lékaře a poté ji vloží do obálky
a umístí na viditelném místě v bytě, třeba ji nalepí na ledničku nebo na dveře do
bytu, protože má lepící pásku. V případě
zásahu záchranářů poslouží k rozhodnutí, jak dotyčnému nejlépe a také co nejrychleji pomoci,“ říká náměstek primátora Viktor Vojtko s tím, že obálky budou
součástí domácností osamělých seniorů
a zdravotně postižených osob. Na jejich
distribuci se budou podílet poskytovatelé pečovatelské služby i Seniorpointy.
K dispozici budou také v informačním
centru na radnici.
Karta vznikla ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a krajské
samosprávy v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
a postupně se rozšiřuje také na jihu Čech.
Věřím, že splní svůj účel a možná i přispěje k psychické pohodě člověka, protože bude vědět, že v případě potíží se povolaní dozvědí potřebné informace o jeho
zdravotním stavu včas.
„V Domě s pečovatelskou službou se
často setkáváme se situacemi, kdy je některému ze seniorů potřeba přivolat zdravotnickou záchrannou službu a zprostředkovat zdravotníkům nezbytné informace.
V takové stresové situaci se důležité údaje
dávají dohromady s obtížemi a někdy ani
není možné je včas dohledat. Rozhodli
jsme se proto zapojit se do tohoto projektu a v současné době připravujeme tiskopisy a samotné obálky. Ty budou určené
nejen pro seniory využívající pečovatelskou službu, ale i ostatní potřebné seniory z Plané nad Lužnicí. Samozřejmostí
z naší strany bude pomoc s jejich vyplněním a umístěním na vhodném místě v domácnosti,“ dodala Mgr. Tereza Jindrová,
vedoucí DPS v Plané nad Lužnicí. -red4

Se seniory to myslí vážně

Klub Aktiv, z.s. z Českých Budějovic, člen Asociace NNO Jihočeského kraje
má bohatou činnost, a tak jen pár fotografií z jejich bohaté nabídky…

Besedy, setkání....
Každoroční plavecký maraton...

Rukodělné dílny, setkání....
Výlety, poznávání vlastního kraje...

Na horním snímku je například Zdravotní cvičení s Andreou, ale nechybí
v pestré činnosti Klubu Aktiv ani kurzy
trénování paměti s Terezou Polanovou,
tvořivá dílna enkaustika, návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, výstavy výrobků sociálně
terapeutických dílen Domov Libnič
a Centra sociálních služeb Empatie,
různá vystoupení sboru Zpívání pro radost apod.
-red-

Ale ani sportovní vyžití nechybí, například škola golfu...

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

Sociální služby bojují o přežití

ČESKÁ REPUBLIKA - Na začátku dubna proběhla v Holiday Inn Prague Congress Centre tisková
konference Asociace poskytovatelů sociálních služeb
ČR České republiky (APSS ČR) a Svazu měst a obcí
České republiky (SMO ČR) na téma hrozícího kolapsu sociálních služeb.
Přítomna byla republiky František Lukl, Ladislav Průpředsedkyně Vý- ša z VÚPSV, náměstek hejtmana Úsboru pro sociální politiku Radka Maxo- teckého kraje Martin Klika a prezident
vá, předseda Svazu měst a obcí České APSS Jiří Horecký.
-red-

Postřehy a fakta

Více než dvě miliardy korun chybí
letos na provoz domovů pro seniory,
na sociální pracovníky nebo terénní
pečovatelské služby.
Hrozí této oblasti přímo kolaps?
Český systém sociálních služeb není
připraven na stárnutí. Pokud výrazně
nepřibudou zařízení pro seniory, hrozí
v dalších desetiletích kolaps péče.

Pohled do sálu....

Podle ministerstva jsou rozdíly
normální skutečností: „Je například zřejmé, že příspěvková organizace města, která má financování zajištěné z 90 procent z obecního rozpočtu,
bude k dokrytí svých nákladů potřebovat z dotace ministerstva mnohem
menší část peněz na lůžko než například nezisková organizace, která za
sebou silného zřizovatele nemá.“

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident APSS
„Česká republika má ve srovnání s EU podprůměrné
kapacity pobytových služeb na počet lidí nad pětašedesát. Ve srovnání s původními zeměmi EU je tam výrazný propad. Skandinávské země vykazují dvojnásobnou až
trojnásobnou kapacitu,“
„Sociální služby mají finanční prostředky pouze do září,
chybí 3,1 miliardy korun.“
„Opakuje se to, čeho jsme byli svědky i v minulosti. Vláda rozhodne o zvyšování nákladů prostřednictvím růstu
platů či různých příplatků, a pak čeká, kdo to zaplatí a co se stane. Není možné
a přijatelné předhánět se v rámci politických bojů o to, která politická strana
přidá, komu a kdo více, aby to bylo na úkor stávajících veřejných, v tomto případě sociálních služeb,“

Pro zachování stávající kvality
péče by se podle studie musel počet
míst v domovech pro seniory do roku
2050 zvýšit z 35 696 v roce 2016 na
89 146. Počet míst v domovech se
zvláštním režimem by oproti 15 387
v roce 2016 musel dosáhnout 38 536
v roce 2050. Největší nárůst by přitom v obou zařízeních měl nastat do
roku 2035. K tomu by muselo přibýt
také padesát tisíc pracovníků.
Podle Jiřího Horeckého je v Česku
60 až 70 nelegálních poskytovatelů
sociálních služeb. Důvodem je podle
něj daleko větší poptávka, než jsou
sociální služby schopné uspokojit.

Tvořivé dílny ve Vlachově Březí pokračují

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené
a seniory o. p. s., člen Asociace NNO Jihočeského kraje, pořádá opět od ledna 2019 tvořivé dílny ve Vlachově Březí.
Konají se každý druhý čtvrtek od 13 hodin v prostorách poradny pro zdravotně postižené v přízemí
městského úřadu. Přijít může úplně kdokoliv, kdo má
chuť si něco vytvořit a strávit čas v dobré společnosti. Pro příchozí je účast zcela zdarma.
Tvorba je vždy jednoduchá tak, aby jí zvládl úplně
každý, a současně si ji každý může přizpůsobit svým
schopnostem. V lednu se vyráběly zimní zápichy do
květináčů a květiny z látek, v únoru těžítka a sněhové
vločky a v březnu origami a poslední březnový čtvrtek budeme tvořit papírové květiny. V dubnu se tvořivé dílny ponesou v duchu Velikonoc.
Dita Orálková, DiS.
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Nezapomeňme na Sousedský den, protože Česko je plné sousedů

Při příležitosti Evropského dne sousedů už funguje několik let ve dnech 20.
– 26. května tzv. Sousedský týden.
Společně s vámi chceme ukázat, že
Česko je plné sousedství, kde to žije!
Zorganizujte během sousedského týdZ deníku organizátora: „Hezký den z
ne akci, pochlubte se jí a pomozte nám Nadace Via, právě jsme se přestěhovana mapě vybarvit další oranžový puntík. li do našeho nového působiště v pražInstrukce jak a proč najdete na http:// ských Dejvicích. Rádi bychom poznali
sousedskytyden.cz
svoje sousedy, a proto pořádáme v so-

botu 25. května Sousedské odpoledne
v Klubovně, a to od 14 do 17 hodin.
Piknik spojený s výměnou užitečností a
věcí pro radost se bude konat na tamní
zahrádce.“
Stále můžete přidávat akce
na mapku Sousedského týdne

Humanitární pomoc Ukrajině
/ Гуманітарна допомога Україні
Zdravotnický materiál je na bojové
linii potřeba - jen v průběhu, například
13. dubna bylo zraněno 8 ukrajinských
vojáků. Pomozte zachraňovat jejich životy.

V polovině dubna chlapci od CIMIC
Svitlodarsk rozdávali předškolákům
školní tašky a batůžky, které jsme v únoru přivezli na Svotlodarský oblouk. Děkujeme společnosti TOPGAL za sponzorský dar dětem.
POMÁHÁME DĚTEM
NA UKRAJINĚ - SPOLEČNĚ!!!
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Projekt „Můj život – Váš život“ Weitra

ČESKÝ KRUMLOV / WEITRA - Během
druhého dubnového víkendu jsme se zapojili
do projektu výměny mládeže organizovaného
rakouskou organizací ILD Temper-Samhaber s názvem „Můj život – Váš život“ (Deine
– Meine Lebenswelt). Centrum pro pomoc dětem a mládeži (CPDM) dalo dohromady devítičlennou skupinu aktivních mladých lidí a po několikatýdenních
přípravách jsme mohli vyrazit do nedalekého příhraničního městečka Weitra.
Posláním projektu bylo sdílení zku- kde se každé léto je mládežnický fesšeností mladých lidí, diskuse o problé- tival Castle of Beats, zašli i do areálu
mech, se kterými se potýkají a vzájem- golfového klubu s nově postavenými
ná inspirace k aktivnímu zapojení se hřišti na beach volejbal a street soccer,
do místního dění skrze spolky a nezis- které si místní mládežníci vybudovali
kové organizace.
a také spolufinancovali. Po příjemné
„Abychom prolomili počáteční os- procházce se společně navečeřeli v přitych a jazykové bariéry, připravili lehlé restauraci a zahráli si pub kvíz.
jsme si za CPDM sérii seznamovacích Mezitím se venku setmělo a čekala je
her, při nichž účastníci poznávali svá noční procházka malebného historicjména, záliby a vzájemně se oťukali,“ kého města, právě v ten večer s kossvěřuje se Mgr. Vlastimil Kopeček, týmovaným průvodcem. Následovala
ředitel českokrumlovské společnosti.
Po společném obědě všichni vyrazili
do centra města Weitra, kde byli přivítáni osobně starostou města Wernera
Himmera, a to v prostorách jednoho
ze čtyř mládežnických spolků. „Právě rozdílná organizace volnočasových
aktivit pomocí dobrovolných spolků
pro nás byla velkou inspirací, protože iniciativa z řad mladých lidí u nás
zatím není příliš obvyklá a jistě máme
v tomto ohledu co dohánět,“ připomněl Vlastimil Kopeček.
Následovala společná diskuse v sále
radnice o tom, kam směřují aktivity
mladých žijících v Českém Krumlově a Weitře. Ačkoliv jsou obě města
od sebe vzdálená jen pár desítek kilometrů a rozdělená státní hranicí, jsou
cesty zcela otevřené, cesty za zábavou,
vzděláním nebo na nákupy...
Návštěvníci si také prošli zámek,

volná zábava a neformální konverzace
mezi českými a rakouskými účastníky
a rozloučení.
Tímto chceme poděkovat Thomasovi a Brigitte Samhaberovým za organizaci velice příjemného a inspirativního programu, naši stranu teď čeká
úkol připravit návštěvu rakouských
mládežníků v Českém Krumlově, která
se uskuteční 12. a 13. května 2019,“
na závěr dodal ředitel CPDM.
Zdroj TS CPDM, o.p.s.,
foto Alena Mlčáková

TÁBOR - Už třetí ročník festivalu proběhne od 7. do 9. června 2019 na Střelnici. Tento ročník má hlavní téma rovnováha. „Rádi bychom pozvali neziskovky
na Kamba festival. Program je plný témat,
které jsou pro všechny pečující - zdravotníky, sociální pracovníky, pedagogy a další.
Více si najdete na https://drive.google.
com/drive/folders/1sqwJFyTWH9TRIlph6g0Ud9u81bxheAkM?usp=sharing“, dodal David Brázda, ředitel festivalu, www.
kamba.eu
-redsnažíme se pomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem
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Evropská strategie mládeže (EU Youth Strategy)

E vrops k á
unie / ČESKÁ REPUBLIKA - Strategie mládeže EU
na léta 2019 – 2027
(dále jen „strategie“) byla schválena
Radou 26. listopadu
2018. Navazuje na
předchozí evropskou
strategii pro mládež na období 2010 – 2018.
Jejím cílem je vytvořit silnější vazbu mezi EU a mladými
lidmi prostřednictvím inkluzivního dialogu, efektivní struktury
pro sdílení myšlenek a poskytování informací o opatřeních přijatých ve prospěch mladých lidí a dosáhnout výsledků pomocí
cílených priorit a opatření.
Nová strategie je založena na lepším zpřístupnění, zviditelnění a usiluje o větší dopad zajišťující lepší participaci mladých
lidí. Za tímto účelem byl zřízen koordinátor EU pro mládež,
jehož úkolem je v souladu se Strategií posílení spolupráce mezi
jednotlivými politikami; zavedení nového a inkluzivnějšího
dialogu o mládeži v EU, se zvláštním důrazem na mladé lidi
s omezenými příležitostmi; usnadňování dobrovolnictví a mobility ve prospěch solidarity a implementace agendy na téma
práce s mládeží, s cílem posílit uznávání neformálního učení.
Dále dochází k posílení propojení mezi politikou mládeže EU
a příslušnými evropskými programy, jako je Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.
Strategie bude realizována s efektivním využitím evropských
programů a fondů, jako je program Erasmus+, Evropský sbor
solidarity, Evropský stukturální a investiční fond nebo Hori-

71958379 - © shutterstock.com - Yuri Arcurs
zont 2020. EK zároveň vyzývá členské státy k využití synergií mezi finančními zdroji na úrovni EU a na národních,
regionálních a místních úrovních.
Zdroj: web MŠMT ČR

jczps tábor - Přijďte se podívat do zařízené půjčovny kompenzačních pomůcek, k půjčení i elektricky polohovatelné lůžko. Kde: Vančurova 2904 - Společenské centrum
univerzita (naproti hotelu Palcát), 2. patro, č. dveří 318!!!!
více na www.jczps.cz - pracoviště Tábor

Jczps České Budějovice - a jejich výlety po
jižních Čechách, tentokrát do Písku za sochami z písku....

Jubilující AICM ČR z.s. na jubilejním veletrhu NGO Market

Neziskové organizace představují klíčový prvek při
vzniku silné občanské společnosti a hrají zásadní roli
při transformačních procesech v oblasti střední a východní Evropy. Jedním z prostředků, kterým o sobě
dávají neziskové organizace vědět je tradiční veletrh
neziskovek NGO Market 2019, který se uskutečnil ve
středu 10.dubna 2019 v prostorách Fora Karlín Praha. Jubilejní 20. ročník veletrhu nabídnul návštěvníkům bohatý doprovodný program plný workshopů,
seminářů a praktických ukázek z činnosti více než
170 českých i zahraničních neziskových organizací,
vládních organizací a obchodních společností, které
spojil zájem o směřování a vývoj občanské společnosti.
aktivity široké veřejnosti, navázat nová
partnerství, zaujmout, oslovit sponzory
a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své
organizace.
Jubilantem veletrhu byla i Asociace pro podporou rozvoje informačních
center pro mládež v České republice z.s.
(AICM ČR z.s.), která si letos také připomíná 20.výročí svého vzniku.
AICM ČR z.s. tradičně na svém stánku prezentovala především svoji publikační a vydavatelskou činnost. Návštěvníci si tak mohli vybrat a odnést některý z osmi v současnosti dostupných
inovovaných tištěných informačních
a edukačních materiálů, zabývajících se
například sexualitou, prevencí závislostí, šikanou, kyberšikanou, mediální výchovou, podporou zaměstnanosti i volným časem, pracovními příležitostmi
ad. K dispozici návštěvníkům veletrhu
byly také informační materiály někteNGO Market je akcí, která od svého rých členských informačních center pro
vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje mládež AICM ČR z.s. a jejich zřizovasvůj rozsah i záběr. Neziskové orga- telů či některých tradičních partnerů.
nizace aktivní ve vzdělávání, dobro- A nutno dodat, že o tyto materiály byl
volnictví, oblasti lidských práv, envi- i na tomto veletrhu značný zájem jak
ronmentální problematice nebo jiných zúčastněných zástupců neziskových
oblastech mají možnost představit své organizací, tak i návštěvníků celého

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 funguje projekt Poradenství pro NNO, část bezplatná internetová poradna – poradna@annojmk.cz (právní, daňové, grantové a účetní poradenství).
Partneři projektu jsou tři krajské střešní organizace – Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského, Jihomoravského a Zlínského kraje.
Více informací lze najít na našich webových stránkách http://www.annojck.cz/
poradenstvi nebo přímo na poradně http://www.annojmk.cz/poradenstvi
Také lze využít bezplatné poradny
Asociace nestátních neziskových organizací České republiky.
Své individuální otázky můžete směrovat na info@anno-cr.cz
Poradna rozdělena do čtyřech oblastí:
1) Právní poradna (právo a zákony), 2) Daňová poradna (finance a účetnictví)
3) Účetní poradna a 4) Grantová poradna /granty

věkového spektra. Dobrovolní pracovníci obsluhující expozici AICM ČR z.s.
zaznamenali v diskuzích nejen s jejími
návštěvníky několik velmi důležitých
podnětů souvisejících s činností jednotlivých Informačních center pro mládež
v ČR i AICM ČR z.s. jako celku. Zaznamenali například, že oproti minulosti jsou v daleko větší míře vyjadřovány kritické názory k obsahu internetu
a sociálních sítí týkajících se v podstatě schopnosti pracovat s informacemi.
Uživatelé již prostě daleko více nevěří
tomu, co jim je předkládáno či šířeno
nejen prostřednictvím internetu, sociálních sítí, ale i dalších médií.
I na tomto veletrhu pracovníci AICM
ČR z.s. zaznamenali, že se i zvyšuje poptávka po „přidané hodnotě“ informací
šířených médii spočívající v interaktivní
osobní komunikaci. Zaznamenali jsme
i větší zájem o vzájemně výhodnou spolupráci mezi neziskovými organizacemi
(… že by aktuální reakce na neférový
přístup některých politiků, úředníků
i některých médií k nestátním neziskovým organizacím? ).
Přínosem účasti na veletrhu tak nebyla jenom propagace práce AICM ČR z.s.
a informačních center pro mládež, ale
také možnost bližšího kontaktu a vzájemné výměny zkušeností s ostatními
vystavovateli i návštěvníky veletrhu.
Dr. Václav Pavlík

názory - postřehy

Ing. Martina Berdychová,
předsedkyně Asociace NNO ČR
FB: 17. dubna v 23.02

Senátor Dienstbier
se v U+K diví, proč
máme v EU celkem
slušnou produktivitu
práce a velmi nízké
mzdy. Moc mu to nevysvětlil ani oponent
Dlouhý. Přitom je to
velmi prosté: Přebujelý státní aparát, nízká výkonnost státní
správy, příšerná byrokracie a vysoké
daňové zatížení práce, nulová odvaha k
reformám. Propadáme se ve všech směrech a nějaká minimální mzda je, zdá
se, tím nejdůležitějším tématem.

Přátelství, čest, slušnost. Rychlým šípům je přes osmdesát.
Co dnes dělá Jindra Hojer?

Jindřich Hojer, který propůjčil jméno komiksovému hrdinovi Jaroslava
„Když vám chtěl něco vytknout, tak
Foglara, letos oslaví 95. narozeniny. Žije v Pardubicích a píše knihy - vzpo- se k vám někde přidal a šli jste jakoby
mínky z cest a Záhadné hlavolamy pro chytré hlavičky. Vypravila se za na procházku. A vy jste nevěděli, jestli
ním reportérka Českého rozhlasu Pardubice.
vám nadává, nebo jestli vás chválí. A to
Na příbězích Rychlých šípů vyrůstaly Hojer. „To byl měsíc legrace od rána vás mrzelo daleko víc, než kdyby říkal
generace. Tajemná Stínadla a jejich ješ- do večera, těch her, co jsme hráli. To už kdovíjaká ošklivá slova.“
„Jestřába jsem obdivoval, vždyť vedl
tě tajemnější půdy. Ježek v kleci a omy- jsem četl Tábor smůly a také Foglarovy
dvojku
nepřetržitě od roku 1927 plných
lem spálený Modrý mauricius. Příběhy Hochy od Bobří řeky. Ostatně, Foglar
60
let.
A mladým lidem bych přál víc
party kluků a nerozlučných kamarádů mi do nich napsal věnování: Milý Jartakových
Foglarů. Ale oni se dneska
Mirka Dušína, Jarka Metelky, Červe- do, buď jak Roy, špatným hochem stát
špatně
hledají,
když jsou všechny ty ponáčka, Rychlonožky a Jindry Hojera. se boj!“
čítače…Ale
já
měl opravdu nádherné
To všechno se čtenářům foglarovek zaNa jednom z výletů se Jindrovi Homládí.
Přestože
byla válka,“ dodává
psalo hluboko do paměti.
jerovi a partě Pražské Dvojky přidal
Jindřich
Hojer.
Jednou se na Jindřicha Hojera ob- zatoulaný pes. Doprovázel je a zůstal
rátil oddílový vedoucí slavné Pražské s nimi napořád, byl z něj oddílový pes.
Dvojky Jaroslav Foglar: „Jindro, mohl Dostal jméno Bublina a stal se i věrným
bych si vypůjčit tvoje jméno? Ostudu ti parťákem chlapců z Rychlých šípů. Pro
Jindřich Hojer se narodil v Prata postava dělat nebude.“ Tak se Jin- ty si Jaroslav Foglar vypůjčil ještě jedno
ze v roce 1924, členem oddílu Pražská Dvojka byl v letech 1936 až 1940.
„Tatínek mě potom vyzval, abych odešel, protože Němci skauting zakázali, to
abych se nedostal do problémů. Schůzky
pokračovaly chvíli ještě ilegálně, ale tak
tři čtyři měsíce po mém ochodu byl stejně konec.“
Jindřich Hojer v roce 1943 odmaturoval, pak přišel povolávací rozkaz na
nucené práce, odklízení trosek v Hamburku. Tomu se vyhnul, když opustil Prahu a nastoupil do Spolku pro chemickou
a hutní výrobu v Rybitví na okraji Pardubic.
Jindřich Hojer potom začal pracovat
ve Výzkumném ústavu organických
syntéz v Pardubicích, kde působil přes
Jiří Hojer v Domově pro seniory, kde už léta žije, píše vzpomínkovou knihu čtyřicet let. Vystudoval vysokou školu,
získal akademické tituly a přednášel na
o zážitcích z cest. | Foto: Tereza Brázdová | Zdroj: Český rozhas
pardubické univerzitě. S Jaroslavem Fodra Hojer poprvé dozvěděl o klukovi jméno svěřence svého skautského oddí- glarem obnovil kontakty v osmdesátých
z Rychlých šípů. Chlapci, který věděl, lu.
letech a po jeho smrti připravil s Vácco je přátelství, čest a slušnost. Stejně
„Aby mě přijali do skauta, tak se za lavem Černým upomínkový sborník
jako Jindra, který do pražské skautské mě zaručili dva kamarádi. Jarmil Mok- Jestřábe, díky.
klubovny na lodi Orlík vstoupil poprvé rý Burghauser alias Jumbo a Václav
Se svou druhou ženou Tájou Jindřich
v červnu 1936.
Černý. Vaškovi jsme v oddíle říkali Čer- Hojer hodně cestoval. Ve své malé garnoch. Jednou byli s Jumbem na táboře sonce v Domově pro seniory Dubina
a měli takové garibaldovské červené če- v Pardubicích, kde už léta žije, o spo„Na ten okamžik si vzpomínám docela pičky. A Jestřáb přišel a říkal, že v seri- lečných zážitcích teď píše vzpomínkopřesně. Jestřáb, tedy Jaroslav Foglar, álu přece nemůže mít Černocha. Takže vou knihu. Připravuje také vydání knihy
mně podával levou ruku a já jemu pra- Vaška Černého v Rychlých šípech pře- Záhadné hlavolamy pro chytré hlavičky.
vou. A pak mi řekl, že si skauti přece jmenoval na Červenáčka,“ vysvětluje
„Pokud mi to zdraví dovolí, rád bych
podávají tu levou, která je od srdce. Ale Jindřich Hojer.
se zase vydal do Uherského Hradiště,“
že to se mnou tedy zkusí,“ říká s úsměříká Jindřich Hojer. „Byl jsem tam už
vem Jindřich Hojer. V té době mu bylo
několikrát, poprvé při sté repríze komedvanáct a do skauta ho přivedli dva ka„Na Jaroslava Foglara vlastně ne- die Rychlé šípy, kterou na jeviště v roce
marádi z pražského akademického gym- vzpomínám, on je pořád se mnou,“ říká 2000 uvedlo Slovácké divadlo. Snad to
názia Na Příkopě, kde studoval.
Hojer. „Jestřáb byl opravdu skvělý půjde. Vždycky si říkám: Aby byl člo„V Pražské Dvojce jsem strávil pět člověk. Věnoval se nám, žil pro skauta věk šťastný, musí být trochu nerozumlet. Byly to nejkrásnější roky mého mlá- a svoji maminku, rád se smál a měl ta- ný,“ směje se Jindřich Hojer.
Tereza Brázdová, Český rozhlas
dí. Ty tábory, Sluneční zátoka, to byla kové noblesní chování. A také zvláštní
21. dubna 2019 v 8 hodin
taková nádhera,“ vzpomíná Jindřich metody.“

Z Prahy do Pardubic

Chlapci a Bublina

Noblesní chování

Běžíme pro lepší svět, sice v září, ale abyste nezmeškali

PRAHA - Charitativní běžecký závod
ADRA běh proběhne v neděli 22. září 2019
od 9 hodin v Usedlosti Ladronka. ADRA
běh není jen běh pro trénované a nadšené
sportovce, ale je to hlavně sportovně-zábavní akce pro všechny, bez rozdílu věku, kondice apod. Pro malé i velké chystáme hry a soutěže. Pro ty
nejmenší nesmí samozřejmě chybět výtvarný koutek a malování na obličej. Účastníci se mohou těšit na taneční a hudební vystoupení, ale také na
dětský koutek - hry a malování na obličej, plackovačka (tvorba placek),
SDG mini Spartan race, soutěž o ceny, disk-golfový kotek s ULTIMO
i chill-out hamaková zóna se Siestou.
hu. Navíc naši nejmenší závodníci obdrží poukaz na nejlepší zmrzlinu v Praze.
Píšeme o nich, protože nás oslovili
a slíbili jsme jim, že o charitativním
Startovným přispějete na
běhu dáme vědět našim členům a přízahraniční
projekty Adry,
znivcům. Počet běžců je omezený,
které
se
zasazují
o udržia tak informujeme už nyní na http://
telné
zlepšení
situace
lidí
adrabeh.cz/.
v nouzi.
ZÁVODY PRO DOSPĚLÉ
Časový
harmonogram
Jste vytrénovaní sportovci nebo si
(podrobný
program
bude zveřejněn
jen spíš občas popoběhnete na tramvaj?
v
dostatečném
předstihu
před akcí), ale
Pojďte se s námi proběhnout na trati 10,
(ovoce,
výživné
tyčinky,
pití),
dopropokusíme
se…
5 a 2,5 kilometrů v rámci štafety.
9.00 až 10.00 - prezentace pro hlavní
Poběžte s námi pro lepší svět! Ka- vodný program a zázemí zcela zdarma,
s
výsledným
časem
těsně
po
doběSMS
běžecké
závody
pacita je jen 500 závodníků, kategorie
(muži, ženy, šafety), pro účastníky od
15 let (do 18 let se souhlasem rodičů).
Startovné (dar na veřejnou sbírku) je
symbolických 300 Kč, 500 Kč při registraci na místě
DĚTSKÉ ZÁVODY
Dorazíte na závod s celou rodinou?
V rámci 3 mini-závodů se o ceny utkají
děti ve třech kategoriích, a to 800 (11 14 let), 400 (6-10 let) a 200 metrů (do
5 let). Tady je kapacita startujících neomezená.
Startovné (dar na veřejnou sbírku) je
dobrovolné.
Kromě toho startovné také zahrnuje startovní číslo a čip, občerstvení
9.00 až 11.30 - prezentace pro dětské
běžecké závody
10.15 až 10.30 - rozprava k závodu
a popis trasy
10.30 - start hlavního závodu (5 a 10
kilometrů) a štafety
11.00 až 13.00 - prezentace pro koloběžkové závody
12.00 - start dětských závodů (200 /
400 / 800 metrů)
14.00 - vyhlášení a soutěž o ceny
Dopravní spojení:
Na Ladronku se můžete dopravit
městskou hromadnou dopravou – autobusem: ZASTÁVKA „U Ladronky“
– autobus číslo 191, ZASTÁVKA „Spiritka“ – autobus číslo 149
Nezaváhejte, přihlásit se můžete už
dnes.
-red-, fotografie Adra

