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Neziskovky jako veřejný nepřítel?

07/2019

slovo předsedy asociace NNO JČK

nejsou...
Bez nich by se v Česku zhroutily sociální služby PrázdninyPůvodně
jsme opět

Neziskové organizace jsou v Česku v poslední době
pod tlakem, kritizují je někteří politici i veřejnost. Z debat na sociálních sítích plyne třeba přesvědčení, že by
v těchto organizacích měli lidé pracovat zadarmo, případně, že by je stát neměl finančně podporovat. Přitom
není mnoho rozdílů mezi prací neziskovky a jakékoliv
jiné firmy. Finance na provoz se ale v takové atmosféře
shánějí velice těžko, říká Zuzana Zděnková, odbornice
na neziskový sektor a zkušená fundraiserka.
Část
veřejnos- financování neziskovek, snadno zjistíme,
ti i někteří politici že nejpodporovanější jsou různé sporneziskovkám příliš tovní svazy a kluby. Největší část peněz
nevěří. Proč by tedy putuje právě tam.
podle vás měl stát neziskové organizace
Trnem v oku ale bývají osobní a propodporovat  a dávat jim peníze?
vozní náklady neziskovek. Lidé si myslí,
Mediální obraz neziskovek je poně- že se v těchto organizacích má pracovat
kud hystericky vyhrocený právě kvůli zadarmo.
některým výrokům politiků a kvůli nevěTo je hodně zkreslená představa.
domosti lidí. Osobně neznám neziskovku, Zkusme se na neziskovky podívat jinak.
která by jen tak, bez jakýchkoliv podmí- Jsou to také organizace o 20 – 30 lidech,
nek a povinností, dostávala peníze. Když které někdo manažersky řídí podobně
se podíváme na statistiky a na strukturu jako ve firmě. Pokračování na straně 6

plánovali dvouměsíční přestávku našeho
Občasníku, ale nedalo
nám to, protože jsou
věci, které musí, jak se
říká, mezi lidi. Problémy jsou v udržitelnosti
některých neziskových
organizacích (lidé jsou ze současného
stavu a postojů k neziskovkám vládnoucí
garnitury zcela znechuceni), ale asi největším celospolečenským problémem je
ve financování sociálních služeb. Stát to
neumí, a tak skoro všechno „hodil“ na
obce a neziskový sektor. Na jedné straně
přiznává, že je to záslužná práce, že by se
lidem v sociální sféře mělo přidat (mnozí
pracují ani ne za minimální mzdu), ale peníze na to nechce dát. Jsou to prazvláštní
počty. Nejsem žádný ekonom, ale nejsem
sám. Premiér Babiš tvrdí, že za jeho vlády
narostly výdaje na sociální služby o 108%
a údajně nikdo netuší, kde ty peníze zmizely! Možná netuší on sám, nebo ministryně Alena Schillerová. Trochu hokej
v tom má i její kolegyně Jana Maláčová.
Drobné snížení přiznávají... Nejdříve, že
tedy pustí dvě, pak jednu, nakonec tři miliardy korun (to znamená, když bude dobrá
konstelace hvězd - to bude 18 miliard, ale
1,5 miliardy prý půjde z ESIF/EU????).
Navíc neziskovky dostávají kvůli nesmyslnému dotačnímu systému maximálně 70%
nákladů. Hrubý součet potřeb prostředků
na sociální oblast v České republiky, bez
zvýšení platů a nákladů, je přes 26 miliard
korun a ke všemu ta nesmyslná byrokracie
spojená s dotačním financováním, která ze
systému odčerpává minimálně 10% (asi tři
miliardy). Výsledek? Sociální služby prostě v České republice budou mít smůlu...
A co zase dodat? Beze slov...
Jiří Riki Řeháček

Na podzim nás čeká Cévévezektka, a to letos v Náchodě

Náchod - Ve dnech 15. až 17. listopadu 2019 se uskuteční Celostátní Vzájemná Výměna Zkušeností (CVVZ).
Následovat bude v Českých Budějovicích, tedy u nás v Jižních Čechách, a to 13. až 15. listopadu 2020.
CVVZ je setká- lén, který sestavoval programy prvních
vání vedoucích, CVVZ. Na počátku nebyly sekce ani
které pochází z po- souběžné programy, ale více se diskutočátku 80.let minulého století. Duší toho- valo o zaměření programu, vedoucích,
to hnutí byl a je stále Jan Šimáně – Ga- březových lístcích,atd.

První tři CVVZ proběhly v Ostravě. Bylo to v letech 1980 až 1983, kdy
termín konání kolísal mezi listopadem
a únorem. Čtvrtá CVVZ se konala
v roce 1984 v Karviné. Mezi účastníky
se vmísil konfident a nápravná opatření
na sebe nedala dlouho čekat. Podařilo
se odvrátit rozprášení místních oddílů,
ale byla přerušena komunikace s Galénem a někteří vedoucí museli odejít
do ústraní. V těchto dřívějších dobách
znamenala zkratka CVVZ něco malinko jiného, než dnes, a to „Celostátní vrcholná výměna zkušeností“. Galén totiž
tvrdil, že výměny zkušeností vznikají
prakticky pořád, když se sejdou dva vedoucí nebo dva oddíly. Když se sejdou
všechny oddíly z nějakého území, tak
tam vzniká jejich „vrcholná VZ“ – VVZ
a jen ta jedna je pak CVVZ.
Po revoluci se první novodobá CVVZ
konala v roce 1992 v Brně, a pak další následovaly v různých městech po
celé republice. V Českých Budějovicích
Na fotografii je zachyceno organizač- byla dvakrát, příští rok bude potřetí, ale
ní úzké tvůrčí jádro pro přípravu letošní letos jedeme do Náchoda a těšíme se.
CVVZ v Náchodě při jedné z posledVíce se dozvíte včas na www.cvvz.cz.
ních schůzek.
-riki-

Březové lístky - Kamarádi, chystáme překvapení pro olympijské nositele (tj. bronzový, stříbrný a zlatý Březový lístek). Pomozte
nám prosím zjistit, zda v pyramidě
někdo nechybí. Pokud o někom takovém víte, napište nám to sem nebo
na email pyramida@brezovylistek.cz
nebo rehacek@live.com. Děkujeme!
Překontrolujte: https://www.brezovylistek.cz/pyramida.html

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 stále vychází bez jakékoliv
cizí finanční nebo materiální podpory.
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APSS ČR - Na konci května navštívila česká delegace pod vedením Jiřího Horeckého Izrael za účelem navázání spolupráce v oblasti dlouhodobé péče a poskytování sociálních služeb. V rámci cesty proběhlo kromě návštěv izraelských
sociálních služeb a ministerstva zdravotnictví i setkání s velvyslancem Martinem
Stropnickým...
-fb-

Nezapomínejte na příspěvky občasníku

Vážení členové Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského
kraje, prosíme 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

Kulatý stůl a zaměstnanost 55+

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve čtvrtek 6. června 2019 se na půdě Jihočeské
hospodářské komory uskutečnil kulatý stůl Využijte potenciálu osob starších 55 let určený hlavně pro personalisty a vedoucí pracovníky společností
a institucí. Škoda jen, že tohoto zajímavého kulatého stolu se účastnili tak
málo zástupců větších a velkých neziskovek.
Za vším bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihočeská společnost pro
rozvoj lidských zdrojů a Jihočeská hospodářská komora.
Během odpoledne vystoupilo hodně
zajímavých lidí se svými praktickými zkušenostmi s prací se zaměstnanci
55+, mnozí oceňovali jejich zkušenosti,  
loajálnost, pracovitost, obětování i svéIng. Dana FeferBc. Alena Bárho volného času, dochvilnost, předávání tíková, DiS., kraj- lová, řed. JSPRLZ,
zkušeností.... Všichni si plně uvědomu- ská koordinátorka o.p.s.
jí, že za pár let bude jedna třetina obča- MPSV
nů starších šedesáti let, a tak je potřeba
s touto kategorií perspektivních zaměstnanců pracovat už nyní. Také jim přizpůsobit pracovní dobu jejich možnostem a schopnostem, protože pohodový,
spokojený a odpočinutý senior udělá
o mnoho více práce než ostatní. Napomáhají mu životní zkušenost.
Dále se vystoupeních zazněly finančRNDr.Vladimír
ní pobídky a podpory, výhody zaměst- Brablec, řed. odboru
Blanka
Beníčnávat seniory pro zdravý a perspektivní zaměstnanosti ÚP ková, kauč v oblasti
kolektiv, udržitelnost firem a společnos- v Č.Budějovicích
HR marketingu.
tí. Přínosné byly praktické zkušenosti,
například  D. Jahodové, M. Soukupové
nebo V. Nadberežného. Na závěr byla
vyhlášená soutěž Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+.

Dana Jahodová,
Andrea
Adecco group pro ředitelka Prosperita
Písek, z.s.
Jižní Čechy

Vladimír Nadberežný, místopředseda
Jana Barešová, představenstva InČeská pojišťovna
press

pomoc neziskovkám

Kam se obrátit
o radu, ale i o pomoc

Asociace nestátních neziskových
organizací Jihočeského kraje ve
spolupráci s Asociacemi Jihomoravského a Zlínského kraje realizuje
bezplatné právní, daňové, grantové
a účetní poradenství pro naše členy.
Funguje také projekt 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.
Také od roku 2016 funguje projekt
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 se pomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem
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Soutěž také pro jihočeské neziskovky

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ 55 +

Cílem udělení ocenění Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55+ je
ohodnotit společnosti, které v současné době kladou důraz na zaměstnávání osob
ve věku 55+, a tím motivovat ostatní společnosti jak k zaměstnávání těchto osob,
tak i k vytvoření nabídky postupného odchodu do důchodu či prostoru k zaměstnávání seniorů např. jako mentorů. Druhotným cílem je šíření informací o této problematice a odstranění předsudků, které panují mezi společnostmi vůči zaměstnávání starších lidí.
VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE
základě kriteriálního hodnocení a také  
•   Ministerstvo práce a sociálních věcí, výběr vítězů hodnotící komisí.
projekt: Implementace politiky stárnutí
• Listopad 2019: Slavnostní vyhlášení
na krajskou úroveň
vítězů. Termín a místo vyhlášení bude
• Jihočeský pakt zaměstnanosti (Ji- upřesněno v průběhu soutěže.
hočeská společnost pro rozvoj lidských
zdrojů, o.p.s., nositel Jihočeského paktu
PRAVIDLA SOUTĚŽE
zaměstnanosti)
Úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu na webovém portále:
ZÁŠTITA
• projektu Ministerstva práce a sociáludělili Ministryně práce a sociálních ních věcí Senioři v krajích (http://seniověcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. rivkrajich.mpsv.cz),
a člen rady Jihočeského kraje Mgr. Zde• Jihočeského paktu zaměstnanosti
něk Dvořák
(www.jcpakt.cz),
• Jihočeské společnosti pro rozvoj lidPARTNEŘI
ských zdrojů, o.p.s. (www.jsrlz.cz)
• Krajská pobočka Úřadu práce v Čes• Sociálním portále Jihočeského krakých Budějovicích
je (https://socialniportal.kraj-jihocesky.
• Jihočeská hospodářská komora
cz/).
• Regionální agrární komora JihočeskéÚčast v soutěži je dobrovolná a účastho kraje
ník svou účastí vyjadřuje svůj souhlas
• Regionální rada odborových svazů s pravidly soutěže. Tato pravidla, souČMKOS Jihočeského kraje
těž a právní vztahy mezi organizátorem
• Agentura pro podporu podnikání a in- a soutěžícími se řídí právním řádem
vestic CzechInvest
České republiky.
• JAIP - Jihočeská agentura pro podporu
inovací, o.p.s.
Účastník soutěže
• Jihočeská společnost pro rozvoj lidTato soutěž je určena pro podnikatelských zdrojů, o.p.s.
ské subjekty, veřejnou a státní správu či
• Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. neziskové organizace, které mají his• Regionální rozvojová agentura jižních torii společnosti nejméně 1 rok a mají
Čech - RERA a.s.
sídlo společnosti či jeho pobočku na
• Asociace nestátních neziskových Ji- území Jihočeského kraje.
hočeského kraje
• Krajské sdružení NS  MAS  ČR  JihoPřihlášení do soutěže
českého kraje
Každý zájemce (dále také účastník
soutěže) o účast v soutěži vyplní online
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
přihlášku, jejíž součástí je dotazník  na  
•   Deník
webových  stránkách  projektu  Minis•   Český rozhlas
terstva   práce   a   sociálních   věcí  Se•   Jihočeská televize
nioři   v krajích (http://seniorivkrajich.
•   Českobudějovická Drbna
mpsv.cz), Jihočeského paktu zaměstnanosti (www.jcpakt.cz), Jihočeské
HARMONOGRAM SOUTĚŽE
společnosti pro rozvoj lidských zdrojů,
• 6. června 2019: Vyhlášení soutěže o.p.s. (www.jsrlz.cz) nebo Sociálním
o získání ocenění „Společnost přátelská portále Jihočeského kraje (https://socizaměstnávání lidí 55+“.
alniportal.kraj-jihocesky.cz/) a odešle
• 6. června – 30. září 2019:
jej nejpozději do 30. září 2019. ÚčastPřihlašování společností do soutěže. ník stvrdí pravdivost údajů poskytnu• 1. října – 31. října 2019:
tých v přihlášce čestným prohlášením
Hodnocení soutěže: hodnocení na o pravdivosti údajů.
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Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s., Husova 9,
370 01 České Budějovice
tel.: +420 387 699 317
mobil: +420 602 454 395
e-mail: info@jsrlz.cz
internet: www.jsrlz.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň – Jihočeský kraj, Žižkova
309/12, 370 01 České Budějovice
Mobil: +420 770 147 923
e-mail: alena.bartikova@mpsv.cz
internet: www.seniorivkrajich.mpsv.cz/
Na základě přihlášky mohou být soutěžící osloveni členy hodnotící komise
a vyzváni k osobní návštěvě.
V rámci mediální kampaně o Ocenění “Společnost přátelská zaměstnávání
lidí 55+” mohou registrovaní účastníci soutěže využít zvýhodněné nabídky
mediálního partnera Deník a prezentovat příklady dobré praxe zaměstnávání
osob starších 55 let, a to jak v rámci tištěného prostoru, tak na webovém portálu. Účast v této kampani je dobrovolná.
Hodnotící komise
Hodnotící komise bude ustanovena na
základě jmenování jednotlivých zástupců z organizátorů soutěže a jejich partnerů. Hodnotící komise bude složena
vždy po jednom zástupci za konkrétní
organizaci. Hodnotící komise bude celkem sedmičlenná.
Hodnotící období
Hodnotícím obdobím bude stav k 31.
květnu 2019.
Kategorie společností
• Malá společnost – 0–49 zaměstnanců včetně
• Střední společnost – 50–249 zaměstnanců včetně
• Velká společnost – nad 250 zaměstnanců
Ceny pro vítěze
• sošky ocenění,
• diplomu s uvedením kategorie,
• mediální prostor v partnerských
médiích v celkové hodnotě 48 000 Kč
(podle podrobných statí na webovkách).
Výtah pro Občasník zpracoval -riki-

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A JIHOČESKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI
VYHLAŠUJÍ OCENĚNÍ

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ
ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 55+
Jihočeský kraj 2019

Dáváte prostor zaměstnávání pracovníků bez ohledu na věk?
Využíváte potenciál lidí s pracovními a životními zkušenostmi?
Přizpůsobujete pracovní podmínky Vašim zaměstnancům 55+?

Přihlaste se do soutěže a vyhrajte ocenění a
mediální prostor v hodnotě 48 000,- Kč.
Do soutěže se mohou přihlásit podnikatelské subjekty, veřejná a státní správa či
neziskové organizace, které mají historii společnosti nejméně 1 rok a mají sídlo
společnosti či pobočku na území Jihočeského kraje.

PŘIHLASTE SE DO 30. ZÁŘÍ 2019
Vyhlašovatel:

Mediální partneři:

Partneři:

Ocenění je vyhlášeno pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jany Maláčové,
MSc. a člena rady Jihočeského kraje Zdeňka Dvořáka.

snažíme se pomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraji, které o pomoc mají zájem
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3. ročník ocenění GRATIAS

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK ROKU 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu Systémová podpora
profesionálního výkonu sociální práce II vyhlásilo další ročník soutěže Ocenění sociálních pracovníků, kteří se zasloužili o rozvoj či dobré jméno sociální
práce v České republice.
• významný přínos v oblasti sociální práce
V první fázi procesu navrhovatel vyplní základní informace, jméno a příjmení nominujícího, jméno a příjmení
nominovaného, kontakt na obě osoby,
jejich souhlasy se zpracováním osobních údajů, vztah nominujícího k nominovanému, důvody nominace a podrobnější popis těchto důvodů.
Ve druhé fázi budou nominovaní
osloveni tajemníkem hodnotící komise
s žádostí o vyplnění formuláře s doplňujícími otázkami a zasláním dalších
Nominace může zasílat kdokoli, (ro- relevantních dokumentů, např. životodinní příslušníci, přátelé, kolegové, pis, osvědčení, kopie článku, fotografie
nadřízení či podřízení zaměstnanci) apod. Nominovaný také čestně prohlásí,
v termínu od 14. 5. do 15. 9. 2019. Ka- že splňuje odbornou způsobilost podle
ždý nominující může zaslat pouze jednu § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálnominaci. Nominovaný musí být za- ních službách a v současné době vykoměstnancem v zařízení, instituci, orga- nává pozici sociálního pracovníka.
nizaci nebo jiném subjektu.
Po ukončení termínu pro zasílání noOcenění je udělováno ve všech oblas- minací, tajemník předá zaslané dokutech působení sociálních pracovníků, menty hodnotící komisi, která rozhodne
které jsou rozděleny do následujících o vítězích. Hodnotící komise se skládá
4 okruhů. 5. kategorii navrhuje hodno- ze zástupců Ministerstva práce a sociáltící komise a je věnována osobám, které ních věcí a odborníků z oblasti sociální
se významnou měrou podílely na příno- práce.
su v oblasti sociální práce.
Vybraní sociální pracovníci budou
• veřejná správa (ministerstva, ÚP oceněni na konferenci pořádané při
ČR, obecní a krajské úřady, uprchlická příležitosti Světového dne sociální prázařízení),
ce dne 19. března 2020. Ocenění bude
• sociální služby,
podpořeno předáním plakety GRATIAS 
• zdravotnická zařízení,
a písemným potvrzením o získání oce• vězeňství, školy a školská zařízení,
nění.

Právní poradny

Od roku 2016 LEDAX provozujeme
bezplatné právní poradenství.
Poradenství poskytujeme každou
středu v sudé týdny.  
Poradna je určena klientům od 50 let
výše. Před první návštěvou poradny se
prosím seznamte s PRAVIDLY.
Poradenství poskytuje v Otakarově
23 a od dubna 2019 a v Komunitním
centru na sídlišti Máj.
Objednejte se předem na níže uve6

dených kontaktech nebo využijte také
možnost on-line rezervace.
Právní poradna v Senior Pointu
Otakarova 23
370 01 České Budějovice
E-mail:
budejovice@seniorpointy.cz
Tel.: 725  448  812
Otevřeno každou středu
v sudé týdny od 9.00 do 12.00.

LEDAX - aktivní senioři

Zdravá výživa – „Krabičkové svačinky“

ČESKÝ KRUMLOV - Ve čtvrtek 23. května pracovníci Informačního centra pro mládež Jan Čermák a Jana Svobodová svépomocí připravili další aktivitu z nového celoročního projektu Zdravý životní styl a přizvali si do NZDM
Bouda děti a pedagožky ze ZŠ Kaplická, aby je poučili o důležitosti snídaně
a svačiny a o tom, jaké je jejich vhodné složení a jaká rizika přináší tato zásadní denní jídla pravidelně vynechávat. Na workshop dorazilo 19 dětí z několika
tříd spolu s tříčlenným pedagogickým doprovodem.

Hlavní náplní ale byla samostatná příprava   pokrmů z předem nakoupeného
ovoce, zeleniny a dalších surovin. Děti
byly rozdělené do čtyř pracovních skupin. Jedna vyráběla zeleninový salát,
druhá těstovinový, další zase tvarohovou pomazánku a poslední pomazánku
vajíčkovou. Děti pod dohledem naším
i pedagogickým bez problémů samostatně pracovaly a vypadalo to, že se
i dobře bavily. Vzniklé pokrmy všichni
společně ochutnali s celozrnným a tmavým pečivem a děti se tak zážitkovou
formou dozvěděly, jak si mohou rychle
a levně připravit svačinku, která je nejen zdravá, ale také velice chutná.
Věříme, že program byl pro účastníky
inspirací, jak za pomoci rodičů uvažovat nad zpestřením jídelníčku a jak je
možné vidět na přiložených fotografiích, jistě bude doma o čem mluvit.
Projekt Zdravý životní styl 2019 podpořili: Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy a město Český Krumlov. 			  Jan Čermák,
CPDM, o.p.s. Český Krumlov

Promítání a beseda se Stanislavem Motlem

ČESKÝ KRUMLOV - V multikulturním projektu jsme 30. května 2019 opět zahraniční spolupráce v Praze.
přivítali tradičního, váženého hosta, pana Stanislava Motla, publicistu, spisoJak je v posledních letech zvykem,
vatele a novináře, který se k nám do Krumlova stále rád vrací a přiváží dětem uspořádali jsme ještě jednu podvečerní
i dospělým nové příběhy a neotřelé pohledy na naši besedu i pro veřejnost. Ta se opět těšila
historii ve 20. století.
velkému zájmu a navštívilo ji 45 osob,
T e n t o k r á t ka a odpoledne pak II. ročník místního z nichž někteří chodí na programy pana
bylo připra- Gymnázia v počtu 18 studentů. Obě Motla pravidelně. Opět tak můžeme
stej- třídy nás, včetně pedagogů, potěšily program s panem Stanislavem Motlem,
veno
né téma pro svou pozorností a aktivitou v besedě který dokonce činnost naší organizace
všechny tři a následně velmi mile překvapily úrov- před hosty veřejně pochválil, hodnotit
příjemně.
p ř e d n á š k y . ní vědomostí v připraveném vědomost- velice
Projekt Multikulturní svět kolem nás 2019
4.
května ním kvízu na probrané téma. Vítězové podpořili: Ministerstvo školství, mládeže a
tomu
totiž v obou případech obdrželi novou zají- tělovýchovy, Jihočeský kraj a město Český
bylo 100 let mavou deskovou hru „Procestuj Evropu Krumlov. Zvláštní poděkování za spolupráci
od úmrtí spo- ze západu na východ“, kterou jsme zís- patří Městské knihovně v Českém Krumlově.
Jan Čermák
lutvůrce československého státu Milana kali od platformy Eurodesk při Domu
Rastislava Štefánika a pan Motl tedy
přivezl svůj rozhlasový dokument Milenec hvězd, doprovozený fotografiemi,
který mapoval Štefánkův pozoruhodný
život, jeho kariéru astronoma, meteoropro děti i dospělé ve prospěch dobročinného obchůdku
loga, cestovatele, povahu dobrodruha a
Přijďte s námi strávit příjemné odpoledne při výrobě drobných předmětů např.
milovníka žen, a následně také dráhu divýrobky z korálků a knoflíků, výroba obrázků a ozdob.  
plomatickou a politickou. Velký důraz
Výrobky budou věnovány Prachatickému dobročinnému obchůdku
byl samozřejmě kladen zejména na jeho
KDY: 18. 7. 2019 od 9.00 - 11.30 hodin
tragickou předčasnou smrt při letecké
Těšíme se na Vás v prostorách
havárii.
Půjčovny kompenzačních pomůcek, Zlatá stezka 133, Prachatice
V dopoledních hodinách jsme v česV případě zájmu se nahlaste na emailové adrese prachatice@jczps.cz
kokrumlovské městské knihovně přivínebo na tel. +420 388 31 60 09
tali 20 žáků 9. třídy ze ZŠ T.G. Masary-

Rukodělný workshop
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názory - postřehy
„Konstatování
vlády České republiky prostřednictvím
obou rezortů mediální zkratkou, že se
peníze našly a vše
je vyřešeno, je velmi
nešťastné a ne zcela
pravdivé. Přislíbená
miliarda pouze oddálila kolaps sociálních služeb a slibované peníze z evropských zdrojů pro tento rok jsou iluzorní,“ upozorňuje Jiří Horecký, prezident
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Sociální služby

jsou stále v ohrožení!!
Vláda sice schválila miliardu na platy
v sociálních službách. Druhou miliardu
a půl získají poskytovatelé z evropských
fondů. Jak ale řekl pro Mladou frontu
Dnes v úterý 18. června 2019 Jiří Horecký: „I když se ministerstvo práce bude
snažit, není možné proces žádání o dotace příliš urychlit. Kraje musí vypsat
novou výzvu, schválit zastupitelstvem,
uzavřít smlouvu.“ a připomněl, že z
Operačního programu Zaměstnanost lze
navíc podpořit jen některé služby.

Dobrovolnice Hanka získala Cenu Ď

PRACHATICE - V kategorii Domovy seniorů a sociální ústavy v České republice přišlo čtyřicet nominací na cenu Ď a Hanka Rabenhauptová ji získala.
Je odměnou za její dobrovolnou práci s prachatickými seniory.
ných, také o seniory, vždyť i rodiče jsou
ve věku nad 80 let.“
„V domově nabízím sportovní aktivity
pro seniory. Udělala jsem si kurz u Davida Hufa - SeniorFit trenérský a řadu
věcí, které jsem se naučila a nejen tam,
ale i ve škole, kde jsem měla tělesnou
výchovu jako můj hlavní předmět, i když
na to dnes nevypadám, aplikuji a ráda.
Také jsem prošla kurzem Smyslové aktivizace a jsem praktikantem Smyslové
Hanka Rabenhauptová   je pravidel- aktivizace. Obě dvě dovednosti se snaným dobrovolníkem pátým rokem. žím propojovat a jde to krásně,“ doplni„Víte, je to asi to nejtěžší, rozhodnout la.                 Zdroj Prachatický deník,
se k pravidelnosti. A hlavně pak nefoto Zdeněk Krejsa
zklamat. Byla jsem dva měsíce mimo
provoz po operaci, ale jsem zpět a jedeme dál. Řekla jsem si, že již také
nejsem nejmladší a je třeba dělat něco
i pro druhé a vlastně to dělám i pro
sebe. Možná jednou, až budu ve věku
současných mých svěřenců, seniorů,
budu jako oni – i s námi někdo rád pobude!,“ řekla Hanka Rabenhauptová
a poznamenala: „Třicet pět let jsem se
podílela dobrovolnicky na Klubu zdraPo předání Ceny Ď Hance Rabenvotně postižených v Prachaticích (seskupení rodičů a přátel zdravotně posti- hauptové (zcela vlevo). Na snímku s ní
žených dětí). Děti nám odrostly, a tak zleva Hana Vojtová (ředitelka Domose stále setkáváme, ale vzhledem možná va seniorů mistra Křišťana v Prachatii k mému věku jsem se více i profesně cích) a ředitelka Kapky naděje Venduzačala zajímat vedle zdravotně postiže- la Pizingerová.

Humanitární pomoc Ukrajině / Гуманітарна допомога Україні

Dříve, než se parta dobrovolníků (spolek, který je naším členem) pod taktovkou
Petra Olivy z Bechyně opět vydá na Ukrajinu, tak je potřeba nejen sehnat dárky
od dětí pro školní děti v zemi, kde je stále válka, ale i finanční a hmotné prostředky
aby se cesta mohla uskutečnit. Nyní je vše ve fázi příprav. Držíme jim palce. Více
na ukrajine@seznam.cz.
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Praktická sebeobrana pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

JIŽNÍ ČECHY - Jihočeské centrum pro
zdravotně postižené a seniory o. p. s. pořádá
pro zájemce kurzy sebeobrany pro seniory
a osoby se zdravotním postižením. Pro účastníky jsou kurzy zcela zdarma díky finanční
podpoře Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Podpora sociálně zdravotních aktivit. Ze šesti kurzů se
konaly již dva, 20. května v Táboře a 27. května v Prachaticích.
V Prachaticích proběhl kurz již po ně- chvatů a úderů, které lze při sebeobraně
kolikáté, pokaždé je to pro uživatele tro- použít.
chu jiné, a proto se ani ti, co už na kurzu
V Prachaticích si z řad účastníků vybyli dříve, nemusí bát přijít. Případní bral jednoho dobrovolníka jako asistenzájemci se mohou zúčastnit dalších kur- ta, se kterým předváděl správný postup
zů, které proběhnou 3. června ve Stra- při chvatech. Všichni měli možnost si
konicích, 10. června v Písku, 24. června vyzkoušet obranu při napadení zepředu,
opět v Táboře a 15. července v Českých z boku i zezadu, při škrcení i při tahání
Budějovicích.
za vlasy. Poslední půl hodiny bylo věTříhodinové kurzy jsou rozděleny do nováno ještě úderům a kopům do lapů.
dvou bloků. V prvním teoretickém bloNa závěr se instruktor se všemi rozku jsou představeny prostředky, které loučil slovy: „Dělejte všechno pro to,
lze na sebeobranu použít, ať už se jed- abyste nikdy nepotkali svého útočníka.
ná o věci denní potřeby, které má kaž- A když už potkáte svého útočníka, dědý u sebe, jako jsou klíče, mobilní te- lejte všechno pro to, aby si on přál, aby
lefony, deštník či propiska, nebo přímo nikdy nepotkal Vás.“
prostředky k tomu určené, jako spreDita Orálková, DiS.
jové svítilny, obušky či střelné zbraně.
Instruktor sebeobrany inženýr Martin
Hermann vysvětlil, jak se chovat v případě napadení, obtěžování či krádeží.
Ukázal účastníkům video z nedávné
události krádeže kabelky. Druhá část se
věnuje praktickému vyzkoušení hmatů,

Klub Aktiv České Budějovice - Turistický výlet s Janou na Soumarské rašeliniště... a cyklovýlet do kraje pod Javořicí.			
-fb-
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Neziskovky jako veřejný nepřítel?

Bez nich by se v Česku zhroutily sociální služby
Dokončení ze strany 1

podporovatele. Může to být leccos, od
fota s věnováním známé osobnosti, po
nějaký kurz. Jako u každé marketingové
kampaně musíte přemýšlet nad cílovou
skupinou. Důvodem, proč lidé podpoří
kampaň na Hithitu není jen odměna, ale
i to, že se projekt nebo nápad líbí. Příběh prodává, dárce musíte nadchnout.
Když mám nápad, jak dlouhá je podle
vaší zkušenosti cesta od něj až k realizaci – třeba právě díky dárcovským penězům?
To je různé. Jedna věc je teorie a druhá věc je energie a nadšení. Řada zajímavých projektů vznikla právě jen
z nadšení a energie lidí, kteří za nápadem stojí. S tím souvisí čas a také potřebné štěstí. Ale jen na tom se také
stavět nedá, musíte mít plán. Musíte
vědět, co chcete, co potřebujete, ale i co
můžete nabídnout. Motivací pro protistranu může být ledacos – někomu stačí
pocit, že pomůže dobré věci a bude se
cítit užitečný, jiný je rád, že se sám něco
zajímavého dozví, že se dostane do nového prostředí. S dárci se budujete vztah
postupně. Ale rozhodně platí, že kdo nic
nezkusí, ten nic nezkazí.

Řídíte lidi, projekty, peníze. Rozdíl je
v tom, že cílem takové organizace není
zisk, ale naplnění poslání – tedy uspokojování potřeb cílové skupiny. Navíc
neziskovky často suplují práci státu
tam, kde ji nezvládá nebo nedělá. Bez
Simona Stašová je seniorka?! Ano! neziskovek by se zhroutila celá řada
Ale senzační! Už sedmým rokem je sociálních služeb. Pro stát je výhodné
patronkou Ceny Senior roku, kterou s neziskovkami spolupracovat. Formou
uděluje projekt SenSen (Senzační se- dotací nakupuje služby pro občany za
nioři) výjimečným seniorům a jejich zvýhodněnou cenu. Stát navíc hradí jen
klubům, a my jsme za to moc rádi! část ceny, organizace další finance muNominujte svoje favority na www.sen- sejí získávat jinde, například od soukromých dárců.
sen.cz.
Vy jste zkušená fundraiserka. Co když
finance hledají třeba studenti na nějaké
aktivity, jako třeba tady
SenSen – je otevřené, volně pří- jednorázové
na Vyšší odborné škole publicistiky
stupné a neformální sdružení klubů (VOŠP) na studentský festival Všemi
i jednotlivců, které pojí zájem o pro- směry. Dají se na takovou akci sehnat
gram SenSen. Kluby SenSen jsou spo- peníze?
lečnou aktivitou Nadace Charty 77 /
Záleží hodně na částce, která je potřeKonta Bariéry, místních seniorských ba. Důležitá je i podpora školy. Získané
a neziskových organizací, knihoven, finance by ale měly být oddělené od rozmuzeí, jednotlivců a místní samosprá- počtu školy. Existují dotační programy
zaměřené na mladé lidi, na nové nápavy.
Projekt SenSen je platforma pro dy, komunitní projekty. Studenti mediZuzana Zděnková (37 let)
více než sto dvacet seniorských klubů ální školy jsou navíc ve výhodě. Uměj
videa, fotit, učí se PR i marke•   vystudovala magisterský obor
a organizací z celé České republiky.            natočit
ting. Doporučila bych jim také vyzkouStudia občanského sektoru na Uničtyři dohody
šet crowdfunding.
verzitě Karlově
1. Senioři tráví čas ve společnosti
Tedy s žádostí o podporu oslovit
•   v neziskovému sektoru pracuje
ostatních
„dav“. Širokou veřejnost obvykle přes
od roku 2007
2. Senioři si váží sami sebe
internetovou sbírku.
•   konzultuje grantové projekty,
3. Skvělý program na každý den
Ano, na českém trhu je nejznámější
fundraisingové a PR aktivity
4. Senioři vědí, že když budou v ne- Hithit. Ale crowdfunding je zároveň
•   pomáhá organizacím se stratesnázích, pomůžeme jim
-fb- i marketingová kampaň, je chyba myslet
gickým plánováním
si, že si jen sednu, něco zveřejním onli•  hodnotí grantové žádosti a ocene a získám peníze. U crowdfundingu je
nění Spolehlivá veřejně prospěšná
výhoda, že nemusí být vyhlášená veřejorganizace
ná sbírka a může ji zveřejnit i soukromá
Monika Jindrová
Už několikrát osoba. Pravidla jsou poměrně široká.
Jde
o
to
připravit
kreativní
kampaň,
naPřevzato:
Článek
vznikl
ve spolupráci
jsme si všimli, že
točit
video
a
vymyslet
zajímavé
ceny
pro
VOŠP
a
AVPO ČR.
někteří naši členové stále používají
staré logo asociace z roku 2010.
Prosíme tedy všechny, aby si z našich
webových stránek stáhli nové logo asociPRAHA - V úterý 18. června 2019 v Evropském domě
ace, které platí už několik let. Nové logo
se
uskutečnila Valná hromada Asociace nestátních nezisje nejen jednodušší, ale lze ho používat
kových
organizací České republiky.
v černobílé verzi i jako pérovka. Dlouho
Během
jednání se hodnotilo hospodaření a činnost asociace,
jsme to tolerovali, ale už nastala doba,
práce
jednotlivých
komisí.
Podpořil
se projekt pro činnost poraden, zapojení členů do
kdy je to hodně divné, když sami členopřipomínkování
legislativy,
získávání
nových členů, průběžné zveřejňování informací
vé nevědí, že asociace má nové oficiální
na
webu
a
na
sociálních
sítích,
vydávání
Bulletinu ANNO ČR, účast členů na MV OP,
logo. Prosíme vás, vyměňte ho všude, Radě ESIF a na přípravných platformách nového
období 2021 – 2027, Anketa Osobnost
i na svých webovkách. Dále mnozí naši neziskového sektoru 2018, ale také podzimní Všeoborové konference NNO, podání žáčlenové neuvádějí za svým oficiálním dostí do dalších výzev z OPZ, národních dotací, fundraising z nestátních zdrojů i žádost
pojmenováním „člen Asociace NNO o podporu z veřejných zdrojů na MHMP a RV NNO na rok 2020...
JČK, z.s.“. Věříme, že už dochází k náVíce na www.anno-cr.cz.		                                                                                                                   -rikipravě.
-pav-

Kluby SenSen

Naše LOGO a členství

Úkoly Valné hromady - splněné
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FESTIVAL CIHELNA VYSTUPOVAT

O posledním červnovém víkendu nás čeká
další ročník tradičního nejen hudebního festivalu Cihelna - Vystupovat. I čtrnáctý ročník se koná v areálu bývalé cihelny v Chlumu u Kremže. Zaškrtněte si tedy ve svých
diářích 28. a 29. června a zkontrolujte stany. Na místě bude připravena
příjemná loučka pro parkování i stanování a zejména sobotní odpolední
a podvečerní program bude ideální také pro rodiny s dětmi.
Páteční program se zaměří převáž- s přesahy do dalších žánrů v minulém
ně na jihočeskou punkrockovou scénu. roce doprovázela na turné legendárního
Hlavním tahounem bude pražská legen- Vladimíra Mišíka s ETC.
Závěr programu obstarají zadumané
da P.S., která nedávno oslavila již 30
tóny
stoner-rockových kapel Greynlet aktivního vystupování. Na Cihelnu
bownes
z Olomouce, místních česzavítají dále blázniví českobudějovičkokrumlovských
hvězd Lambda a pražtí Klauni, sedlečtí aktivisté z Autonoé,
ských
posthardcorových
Fall From Everychlá temelínská Flaška Visočini či
rest. Upozornění
pro
návštěvníky.
třeboňští melodičtí Safecoursje Pro rozZvláštní pozornost věnujte stránkám
manité tóny punkových a rockových powww.cihelnavystupovat.cz
a také faceloh se brány areálu otevřou v 18 hodin.
události
Cihelna-Vystupovat
bookové
V sobotu se první interpreti představí již 2019, kde naleznete podrobné informaod 15 hodin, po úvodním promítání vi- ce o přístupové cestě, parkování, stanodeí a fotografií. Vystoupí v krumlovské vání a vstupu do areálu z důvodu konání
Boudě zkoušející hardrocková Votka, akce 125 let SDH Chlum, která v sobotu
dívčí folková skupina Sirény, s cestova- probíhá na sousedícím hřišti. Zároveň
telskou
upozorňujeme, že cesta z Kremže do
besedou pak známý novinář z maga- Chlumu je stále v rekonstrukci, příjezd
zínu Reportér Tomáš Poláček, následo- do obce je tedy možný ve směrech od
ván perkusivním kytaristou Tomášem Holubova nebo Brloha.
J. Holým. Zlatým hřebem bude vystouFestival Cihelna - Vystupovat 2019 probíhá
pení britsko-české skupiny Amplified za podpory města Český Krumlov, Jihočeského
Acoustic Band, vedené charismatickým kraje, MŠMT ČR a Nadace Život umělce.
Jan Čermák
Jamie Marshallem. Bluesová kapela

Českobudějovický Baby club Šikulka v obraze

Funguje od září 2005 a je pro všechny, kteří chtějí trávit svůj volný čas aktivně
se svými dětmi, přejí si je něčemu naučit. Mají zájem o jejich všestranný rozvoj,
ale také si potřebují odpočinout, pobavit a setkávat se s dalšími rodiči a jejich dětmi
v příjemném prostředí našeho centra.					        -ri-

Akvabelky na Barborce 2019

Šikulkovská čudla 11. 5. 2019

Závody Aliance dětského plavání
16. 3. 2019

Stále jsou volná místa
na letní tábor
Prázdniny v pohybu

Nejstarší letní aktivitou CPDM je
dětský tábor „Prázdniny v pohybu“.
Letos od neděle 11. do soboty 24.
srpna 2019 na stanové základně
KOLT, poblíž Rožmitálu na Šumavě. Tábor je určen pro samostatné
děti ve věku od 7 do 16 let, které
chtějí uprostřed hlubokých lesů zažívat dobrodružství při táborových
hrách, splout část řeky Vltavy, trávit večery s kytarou u plápolajícího
ohně, usínat pod stanem s bubláním
potoka za hlavou… Letošní celotáborová hra je motivována opět
„zaklínačskými“ příběhy Andrzeje
Sapkowského a jmenuje se „Zaklínač a Temný hvozd“.
Více informací a přihlášky
na: http://www.cpdm.cz
Jana Svobodová

Volná místa
pro zájemce na projektu
Přeshraniční
spolupráce mládeže
Mladým lidem ve věku od 14 do
18 let nabízí CPDM aktivní účast
na mezinárodním mládežnickém
projektu, který se uskuteční v posledním srpnovém týdnu. Od 26.
srpna do 1. září 2019 na turistické
základně DDM Zátoň u Českého
Krumlova. Akce je zaměřena na
moderní média, výtvarno, řemeslo a mnoho dalšího. K českým
účastníkům se připojí mladí lidé ze
Slovinska, Rakouska a Slovenska.
Bližší informace a přihlášky najdete na webu www.cpdm.cz . Aby
vám již neutekla žádná aktuální informace nejen o aktivitách CPDM,
sledujte také facebookový profil
ICM Český Krumlov https://www.
facebook.com/icmceskykrumlov.
Jiří Muk

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