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Příroda se probouzí a s ní i lepší nálada. Naše srdce byla 
otevřená další charitě, kterou spustila českokrumlovská 
společnost CPDM  v hledání papírových padesátiko-
run. Přijali jsme další členy, odevzdali jsme daňové 
přiznání, zapotili jsme se při vyúčtování krajské dotace 
(hrozné papírování), na druhou stranu některé sociální 
služby jsou smutné, propouštějí některé spolupracov-
níky, protože na ně peníze nikde nezískali. Doba je už 
taková. Rok 2017 se rozběhl, máme čtvrtinu za sebou 
a mnoho úkolů nás stále čeká.... Přijali jsme další čle-
ny naší asociace. Jeden z nich má působnost v dalších 
pětadvaceti organizacích, další ve dvanácti apod., a tak 

naplňujeme naše vize o působení  střešní organizace v Jihočeském kraji. 
Jsme zvědavi jaký bude letošní rok, zda získáme reálnou podporu kraje. 
Víme, že situace není zrovna nejlepší, šetří se všude, ale jsme přesvědčeni, 
že pro stát a kraje jsou právě neziskové organizace nejlepší investicí, proto-
že státní obdobné organizace stojí mnohokrát více. My většinou fungujeme 
na bázi dobrovolníků, ale ty také potřebujeme nějak zaplatit, protože každý 
z nás platí nájmy, energie, živí své rodiny, a tak se to nedá dělat bez podpo-
ry. Nestěžujeme si, nebrečíme nad rozlitým mlékem, ale jsme realisté, kteří 
chtějí pro neziskový sektor - občanskou společnost co nejlepší podmínky pro 
jejich fungování. Věříme, že nakonec se nám to povede...      

           Jiří Riki Řeháček, předseda 

KrÁtce

dubeN 2017

Konečně, už je tu jaro, sluníčko
* Postupně vychází adresáře 

jihočeských neziskovek. 
Jednotlivé jeho části budou ke stažení 
ve formátu *.PDF na webových strán-
kách asociace.  Navíc se tvoří elektro-
nická verze.

* Neváhejte a využívejte naší po-
radny (fungující s ANNO JMK 
a ANNO ZK) nebo ANNO ČR. Pro 
členy je zcela bezplatná.

* Pokud chcete na sebe upo-
zornit, podělit se s ostatními jiho-
českými neziskovkami o své poznat-
ky, úspěchy i neúspěchy, pak napište 
o svých akcích, posílejte pozvánky nebo 
jen fotečku s popiskou. Dobré zkuše-
nosti a náměty rádi uveřejníme.

* Asociace NNO JČK z.s. nebude 
chybět na tradičním veletrhu nezisko-
vek nGo Market, který se usku-
teční ve středu 12. dubna  v prostorách 
pražského Fora Karlín. Expozice je 
tradičně realizována ve spolupráci a za 
podpory Asociace pro podporu rozvoje 
informačních center pro mládež v ČR 
z.s. Veletrh doprovodí celodenní pro-
gram, určený zástupcům neziskovek 
i veřejnosti. Vstup na akci je jako tra-
dičně zdarma. 

* Vyhlášení výsledků Jihočeského 
krajského kola soutěže škol-
ních novin a časopisů se 
uskuteční v pátek 28.dubna 2017 v sále 
Zastupitelstva na Krajském úřadě Jiho-
českého kraje. Soutěž se uskutečňuje za 
podpory Jihočeského kraje, pod záštitou 
1.náměstkyně hejtmana Jihočeského 
kraje Doc., Ing. Lucie Kozlové, Ph.D.,  

občasník vydává asociace nno jčk
Farského 887, 390 02 tábor
odpovídá: jiří riki řeháček, dr.h.c.
+420 728 511 557; rehacek@outlook.cz 
www.annojck.cz; www.facebook.com/annojck 
bÚ anno jčk: 0270126754/0300

KresLeNý HumOr
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Z ČINNOstI aNNO Čr

Nezastavíme se... 
Z KaNceLÁŘe...

gLOsa
Konečně se poučme a nehažme perly ....

Plně si uvědomuji, že takovýto titulek je fakt hodně hustý, 
i když není dopsaný. Mrzí mě to, ale je hodně aktuální a prav-
divý. Lidi se k sobě chovají doslova hnusně. Proč jsem takhle 
špatně naladěný? Odpověď je zcela jednoduchá: Každý dobrý 
skutek má být po zásluze exemplárně potrestán!!!

 Naposledy jsme připravili otevřenou akci pro všechny typy 
neziskovek na aktuální téma. Akce byla opět zadarmo! Po-
dobné se pořádají za 2400 až 6000 korun. My naivní pitomci 
chceme ušetřit peníze neziskovkám, aby měly více na svou čin-
nost a oni to asi nechtějí.

Je pravda, že se akce napodruhé uskutečnila, ale měla zase své ale. Vyšli jsme 
vstříc aktuální potřebě - praktické vyplnění daňového přiznání pro neziskovky... 
co k tomu všechno potřebují. Získali jsme fundovanou odbornici na Uzávěrky 
a daňové přiznání nevýdělečných organizací. První termín, který se sladil s po-
žadavkem zájemců a lektorky, musel být pro skoro neúčast nakonec zrušen. Ti, 
kteří nejvíce prudili, že tuhle tématiku chtějí a potřebují se nakonec odhlásili. 
Tři dny před konáním akce zbyly jen tři zájemci. Chtěli jsme tedy pro nezájem 
tohle téma vypustit. A najednou se někteří probudili, že by právě tohle téma 
nutně potřebovali. Na nový termín se přihlásilo deset zájemců, další měli dotaz 
zda mohou přijít, když se včas nenahlásili. Všem jsme opět vyšli vstříc. Bláhově 
jsme věřili, že takovéto téma, s takovou lektorkou a zadarmo je jistota, že učebna 
bude praskat ve švech. Opak se stal pravdou. Přišlo opět velké rozčarování. 
V době, když už byla na cestě z Brna do Tábora jedna z nejlepších odbornic 
na tohle téma, přišly první omluvenky. Přihlášených stále bylo dost, a tak jsme 
nepanikařili. Netušili jsme, že výsledek bude žalostný. Sice lepší než při prvním 
pokusu. Horší je, že více jak polovina nezúčastněných se ani neomluvila. Pro-
stě akce, kterou ostatní neziskovky sice chtějí a je navíc zadarmo, se pořádat 
fakt nevyplácí. Ale nakonec můžeme být rádi, že nás nikdo za tohle všechno 
nepotrestal. Na duhou stranu přiznávám, že jsem byl nadšený z tohoto semináře, 
přístupu lektorky i jejímu se věnování konkrétním dotazům i zájemcům, ale na 
druhou stranu je mi fakt smutno, že také v našem společenství jsou lidé, kteří 
v sobě nenajdou ani tu slušnost, aby se včas omluvili. Prostě je něco shnilého 
i našich řadách.                    Jiří Riki Řeháček 

Březen byl v provozní kanceláři docela výživný – aktivita 
stíhala aktivitu, probíhalo jednání za jednáním…Mimo jiné se 
uskutečnilo za naší přítomnosti 4.zasedání Pracovní skupiny 
Vzdělávání a 6.zasedání Regionální stálé konference pro úze-
mí Jihočeského kraje. Pro nás mimo jiné významné tím, že nám 
bylo umožněno vstoupit do aktualizace Krajského plánu vzdě-
lávání celokrajským projektem, zástupce naší Asociace se stal 
řádným členem Komise pro inovace Jihočeského kraje (http://
rsk.kraj-jihocesky.cz).    Jednotliví naši členové, včetně provoz-
ní kanceláře, se zapojili i do aktualizací Místních akčních plánů 
vzdělávání, leckdy jsme měli denně třeba i několik pracovních schůzek se zástupci 
různých institucí a organizací, kteří nás kontaktují a mají zájem o spolupráci s námi. 
A to vůbec nehovořím o takových „malých“ administrativně byrokratických záleži-
tostech, jakými jsou například Daňové přiznání, atd. A duben nebude zřejmě o nic 
klidnější než měsíc předcházející. Již po sedmé jsme partnery Jihočeského krajské-
ho kola soutěže školních novin a časopisů, rádi bychom efektivně prezentovali naší 
Asociaci a její členy na veletrhu neziskovek NGO Market 2017, finišuje zpracování 
Výroční zprávy Asociace za rok 2016, budeme mít co do činění se popasovat i se 
zpracováním a podáním projektu, do etapy realizace vstoupí dohodnuté formy spo-
lupráce s různými institucemi atd. apod….                              Dr. Václav Pavlík, 

tajemník asociace a vedoucí kanceláře INfOrmuJeme....

českÉ budějovice - vyso-
ká škola evropských a regionál-
ních studií, z. ú., člen asociace 
nestátních neziskových organiza-
cí jihočeského kraje připravuje 
mnoho zajímavých akcí.

Nelze přehlédnout, že ve spolupráci 
s Klubem ekologické výchovy a Jiho-
českým krajem, uspořádala v polovině 
února VIII. setkání koordinátorů envi-
ronmentální výchovy Jihočeského kra-
je v Českých Budějovicích. Dále pak 
30. a 31. března Mezinárodní vědec-
kou konferenci Udržitelný rozvoj VIII. 
– Evropa v reformním čase v Českých 
Budějovicích ve spolupráci s Jihočes-
kým krajem, Statutárním městem Čes-
ké Budějovice, Evropským regionem 
Dunaj - Vltava, Europe Direct, Euro-
centrem České Budějovice a Jihočes-
kým muzeem v Českých Budějovicích .

Už na 3. dubna připravuje ve spolu-
práci s Eurocentrem České Budějovi-
ce a Europe Direct České Budějovice 
workshop Participativní demokracie na 
komunální úrovni a evropské úrovni  
v  Českých Budějovicích.

Na 7. června pak Mezinárodní konfe-
renci Reflexe praxe na otázky veřejné 
politiky a ekonomiky ve Sládkovičovu, 
a to ve spolupráci s Vysokou školou 
Danubius a Academií Rerum Civilium 
- Vysoká škola politických a společen-
ských věd, s.r.o., Kutná Hora.

Zdroj Ing. Jiří Dušek, Ph.D.

aKtIvNí vŠers

Celostátní střešní 
organizace Asocia-
ce nestátních nezis-
kových organizací 
České republiky 
také právě dokon-

čila své vyúčtování za rok předešlý, 
bojuje o několik grantů a dotací. Pro-
zatím nikdo nemůže říci co vyjde nebo 
nevyjde. Všichni to známe, že podle 
získaných finančních prostředků se 
také odvíjí konkrétní činnost a podpo-
ra krajských organizací, a tak doposud 
nevíme, zda nás podpoří v několika na-
šich nápadech, které bychom rádi s ce-
lostátní organizací připravili pro naše 
jihočeské neziskovky.

Věříme, že se vše vydaří a my tak 
budeme moci obohatit to, co pro jižní 
Čechy připravujeme.                 -red-
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daňOvé PŘIZNÁNí

POdPOŘte svOu asOcIacI
Nakupujete přes internet? I nákup se dá proměnit 

v dobrý skutek. a nezaplatíte nic navíc
Stačí jít na www.givt.cz, nastavíte anno jčk a přes tuto 

vstupní stránku navštívit váš oblíbený internetový obchod 
nebo přímo http://bit.ly/asociacenno_jihočeskéhokraje. 
Zboží si vyberete, zaplatíte a spokojený obchodník pošle část 
peněz z ceny nákupu vámi zvolené neziskové organizaci. Vy 

nezaplatíte nic navíc. Děkujeme všem, kteří podpořili svou asociaci už v roce 2016.

Jak na daňové přiznání
tábor - v úterý 7. března v prostorách asoci-

ace nno jihočeského kraje a icM tábor se usku-
tečnila praktická pomoc s daňovým přiznáním, 
a tak společně s lektorkou ing. dagmar štěpáno-
vou jsme zakončili úspěšně předešlý rok. nyní už 
budeme mít daňové přiznání zcela bezchybné... 

Dozvěděli jsme mnoho novinek, kte-
ré jsou platné až pro rok 2016. Navíc 
nás Dagmar Štěpánová provedla celým 
procesem podávání daňového přizná-
ní, jakou kolonku vyplnit a kterou ne, 
jak si udělat závěrku daňové evidence, 

rozvahu pro 
nevýdělečné 
organizace, 
výkaz zisku 
a ztráty, ale 
i jak si udě-
lat tabulku 
nákladů a vý-
nosů - co je a 
není předmě-
tem daně, co 
je na druhou 
stranu osvo-

bozeno od daně, hlavní činnosti apod. 
Další informace jsme získali o tom, kdo 
musí mít jednoduché účetnictví (do tří 
mil. obratu, majetek a nesmí být plátci 
DPH) a kdo podvojné účetnictví (mož-
nost plného nebo zjednodušeného rozsa-
hu)... Otázky se také stočili kolem EET, 
kontrolních hlášení a změn pravidel pro 
ověření auditorem, ale i jak se má zapsat 

do daňových náležitostí sponzorský dar, 
dar nebo i propůjčení reklamních ploch.

Přitom jsme se dozvěděli i sankce 
a pokuty za porušení povinností - ode-
vzdání daňového přiznání a ostatních 
náležitostí. Začíná to pětistovkou a kon-
čí půl milionem korun.

Dnes už víme, co je mikro, malá, střed-
ní a velká účetní jednotka i jaké mají 
daňové rozdělení (alespoň na chvíli). 
Pochopili jsme, že účetnictví musí být 
správné, průkazné, úplné, srozumitelné 
a přehledné a také, že musíme odlišovat 
náklady a výnosy spojené s hlavní a ve-
dlejší činností analytické evidence pro 
potřebu výpočtu daně z příjmů.

A tak si shrňme, neziskovky se řídí 
Zákonem č. 563/1991 Sb., dále pak vy-
hláškami č. 504/2002 Sb., 410/2009 Sb. 
a 507/2002 Sb a českými účetními stan-
dardy.

Jenom nás mrzelo, že opět přišla po-
lovina přihlášených, někteří se až v den 
konání omluvili, ale našli se i tací, kte-
rým jsme nestáli ani za omluvu. Prostě 
školení zdarma je pro někoho nezávaz-
né, i když máme jednu z nejlepších lek-
torek v České republice.                   -red-

Pohled do učebny...

smlouvy uzavírané 
na dálku

Smlouvy uzavírané prostředky ko-
munikace na dálku neboli tzv. dis-
tanční smlouvy jsou podle občanské-
ho zákoníku smlouvami, které jsou 
uzavřeny, aniž by smluvní strany 
byly současně fyzicky přítomné. 

Nejběžnějšími prostředky komunika-
ce na dálku jsou  např.: internet (e-mail, 
e-shopy, aj.), telefon s lidskou obsluhou 
(smlouvy např. s operátorem, kdy si 
sjednáváme prodloužení smlouvy nebo 
internet do mobilu, rozhovor je nahrá-
ván), telefon bez lidské obsluhy (au-
tomatický volací přístroj – rozhovor je 
nahráván), reklama v tisku s objednáv-
kovým tiskopisem (políčka pro Jméno, 
Příjmení, Označení zboží a Adresou – 
stačí zaslat a přijde zboží)

VýHODy A NEVýHODy 
DISTANČNíCH SMLUV:
+ K hlavním výhodám patří rychlost 

a pohodlí domova, nemusíte nikam cho-
dit a pomocí (např. nejběžněji) internetu 
si objednáte, co potřebujete.

+ Další výhodou je právo na odstou-
pení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, při-
čemž odstoupení by mělo být písemné 
(nejlépe doporučeně s dodejkou), na 
adresu sídla podnikatele, s informací 
o odstoupení od smlouvy ve smyslu §53 
odst. 7 občanského zákoníku. Toto od-
stoupení musí být podnikateli ve lhůtě 
14 dnů doručeno, pokud dojde 15. den, 
je pozdě!

– Nevýhodou je nemožnost si zboží 
osahat, vyzkoušet, prohlédnout. Proto 
máte možnost odstoupit od smlouvy 
(viz výše).

– Spotřebitel neví, s kým smlouvu 
uzavírá, s tím se pojí možné problémy 
reklamací – je nutné zboží na reklamaci 
zasílat (prodejce může mít provozovnu 
i několik desítek km daleko)
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Nezapomínejme na poděkování 
bŘeZOvé LístKy

nositelé březových lístků jsou dobrovolným, 
neoficiálním a zcela volným hnutím, spole-
čenstvím lidí, kteří vytvářejí dětem a mláde-
ži podmínky, prostředí a programy pro hez-
ké a prospěšné trávení jejich mimoškolního 
času - schůzkami, hrami, výpravami, tábory, 
kroužky dovednosti. pracují pro ně a s nimi 
v nejrůznějších zájmových organizacích - ve 
skautských, turistických, pionýrských a mno-
ha dalších družinách, oddílech a skupinách 
organizací, ale také působících jinde (např. 
spontánní organizátoři dětských táborů či ha-
sičského mládí). v nich plní své zákony, sliby 
a programy. při tom vyznávají a svým svěřen-

cům vštěpují a upevňují přesvědčení, že jedním z nejdůležitějších prv-
ků života je pevné, chápavé a tolerantní přátelství. 

Motto „Nešťastný je ten, kdo nemá 
přítele“ platí v každé době. Propagáto-
ři Březových lístků rozšiřují přátelství 
rozrůzněných přes pomyslné hranice 
působnosti jednotlivých společenství. 

v jihočeském kraji máme celkem 
454 nositelů tohoto malého odznáč-
ku, který obdarovaní dostali od svých 
blízkých, nositelů březového lístku. 
dodnes je registrováno šest nositelů 
čestného březového lístku, pak prv-
ního stupně je jich 262, druhého 97, 
třetího 47, čtvrtého 15, pátého 13, 
šestého pět, sedmého také pět, osmé-
ho tři a desátého olympského stupně 
je jedna nositelka z tábora.

Nositelé Březových lístků chtějí pod-
porovat vznikání a utvrzování přá-
telství dětí, mládeže i dospívajících a 
dospělých. Naši předchůdci již dávno 
zjistili, že síla přátelství je zvyšována 
uměním a možností vzájemně se hod-
notit - vytýkat si nedostatky a oceňo-
vat zásluhy. Nositelé Březových lístků 
(dále jen BL) jsou přesvědčeni, že ve-
dle všedního poděkování či „poklepání 
na rameno“ je mimořádně významné 
a podněcující i slavnostnější oceňování 
osobních příkladů. V různých organiza-
cích k tomu slouží rozličné medaile, od-
znaky a vyznamenání. Jejich přiznávání 
má společný postup: jsou navrhována, 
schvalována a udělována směrem „sho-
ra dolů“, se složitějším dodržováním 
pravomocí a s potřebou určitého času. 
V dobrovolném Hnutí BL je používán 
odlišný postup - ocenění výborné prá-
ce může podnítit i řadový člen urči-
tého společenství, bez ohledu na svůj 
věk a funkci, i bez projednávání ná-
vrhu „nejvyšší složkou“ organizace. 
A nejen to: může ve spolupráci s nosite-

li odznaku BL odznáčky i dalším přáte-
lům udělovat. často vnímáme, že dob-
rovolná práce pro děti a mládež je 
přehlížena. a že činnosti v dětských 
a mládežnických organizacích se čas-
to považují za „podivínské hraní si 
s dětičkami“. I to jsou důvody, proč 
účastníci Hnutí BL nečekají na pochva-
ly „shora“ a s rozvahou udělují svá oce-
nění „zdola“. 

Propracovaný systém udělování BL 
při tom brání udělovatelské „samoob-
sluze“, nekolektivním postupům a ne-

Zakladatel myšlenek Přátelství roz-
různěných a udělování Březových lístků 
Jan Šimáně - Galén (1. 10. 1924 - 13. 2. 
2013), který poslední své roky žil v Tá-
boře.

Udělování Březových lístků probíhá vždy při nějaké slavnostní chvíli, například 
při táborových ohních, vyhodnocení školních časopisů a novin nebo při regionál-
ních volnočasových prezentací dětských a mládežnických organizací Bambi. 

zdůvodněnému dosahování vyšších 
stupňů BL. Nositelé odznáčků BL se 
scházejí na Výměnách zkušeností a na 
svých poradách nejaktivnějších nositelů 
BL, tzv. PONSech.

Jiří Riki Řeháček(8),
strážce jihočeské pyramidy BL
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Kavárna emausy už plně funguje
Dobrá voda u českých budějovic - nedávno byla slavnost-

ně otevřená kavárna emausy. vše vyšlo na krásnou jedničku. hostem 
prvního setkání byla babka Ťapka - anna johana nyklová. tato dáma, 
která srší vtipem a neskutečnou energií, představila svou knihu snění 
babky Ťapky a přečetla i několik kapitol. příjemným odpoledním pro-
gramem nás provedla známá novinářka a moderátorka Mirka nezva-

lová. 
Velký dík patří klientům a týmu spo-

lupracovníků Centra sociálních služeb 
Emausy, kteří připravili výborné občer-
stvení. Budeme velmi rádi, pokud na-
jdeme společný termín a Babka Ťapka 

českÉ budějovice - v klubu seniorů v komunitním centru na 
Máji běží každou středu dopoledne i odpoledne zajímavý program, 
který pobaví, poučí či vzdělá. namátkou třeba hrátky s pamětí, umí-
me malovat všichni nebo café Groll, příjemné odpolední posezení, na 
kterém nám honza štifter představil svou novou knihu. 

Na podzim to třeba bylo středeční 
setkávání Upletená radost - benefiční 
akce, kterou již druhým rokem senioři 
pomáhají dětem. Výrobky pak prodáva-

li na adventních trzích a výtěžek věno-
vali těm, kteří ho potřebují.

Senior Point společně s Klubem 
R51plus uspořádal dva workshopy 

- podzimní a zimní dekorace, kde si 
účastníci spolu s šikovnými floristkami 
z Euflorie vytvořili dekorace z dýně, ži-
vých květin, hyacintu či chvojí.

O konce loňského roku vznikla bez-
platná právní poradna pro seniory, kte-
rá funguje každé úterý v Riegrově 51 
(kancelář Senior Pointu) od 9 do 12 ho-
din.               Eva Hejduková (kráceno)

senioři z Ledaxu jsou aktivní, nezahálejí
seNIOr POINt

navštíví i některý z příštích Klubů R51. 
Více o Babce Ťapce na www.babkatap-
ka.cz. Další setkání v Kavárně Emausy 
proběhne ve středu 8. března od 15 ho-

din.
Ve středu 8. březen od 15 hodin se 

v Kavárně Emausy slavil také Meziná-
rodním dnem žen. Senioři si tak připo-
mněli významný den našich drahých 
poloviček. Při společenském setkání 
v kavárně návštěvníky opět čekala nejen 
dobrá káva a zákusek, ale také malý hu-
dební recitál Kateřiny Malíkové s dcer-
kou Jasmínkou. Návštěvníci si tak po-
slechli velmi zajímavé vyprávění... 

Zdroj Ledax
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beZ barIér PrO vŠecHNy Na KŘIžOvatce u ParKu

prachatice – ve společnosti kre-
bul se 23. února 2017 uskutečnilo předá-
ní nových prvků, pomáhajících v překo-
nání bariér. indukční smyčka, navigační 
majáček, mobilní nájezdy nebo zábradlí 

nyní usnadňují pohyb a komunikaci osobám s postižením.
KreBul, o.p.s. se v roce 2016 zúčast-

nila se svým projektem Bez bariér pro 
všechny veřejné výzvy Nadačního fon-
du Tesco, Vy rozhodujete, my pomá-
háme. Odborná komise vybrala v ka-
ždém regionu tři projekty, o vítězi pak 
rozhodovali přímo zákazníci prodejen, 
kteří za nákup získali hlasovací žeton. 
O vítězství našeho projektu, který získal 
přes 18 tisíc hlasů, rozhodovali zákazní-
ci ve Vimperku a v Sušici.

Předání výstupů projektu, které se 
uskutečnilo za účasti hostů, zástupců 
obou prodejen a také celé řady uživatelů 
služeb, zahájily zpěvem nevidomé sest-
ry Jarmila a Marie Šímovi. „Jsem velmi 
ráda, že mohu na vlastní oči vidět, co 
se za získané peníze našich zákazníků 
udělalo. Je to neuvěřitelné a jsem moc 
ráda, že právě tento projekt byl podpo-
řen,“ shrnula Marie Kašpírková z vim-
perské prodejny. 

V rámci projektu jsme zrealizovali 
celkem čtyři výstupy, které pomohou 
našim uživatelům k překonávání bariér. 
Jedná se o navigační majáček, umístěný 
na budově KreBul. Nevidomá osoba si 
díky ovladači, který má u sebe, ověří, 
kde se zrovna nachází, jak se do budo-
vy vchází. Dalším prvkem je indukční 
smyčka, která pokrývá přednáškový sál 
a umožňuje sluchově postiženým slyšet 
mluvené slovo a zvukové záznamy pří-
mo ve sluchadlech. Pro osoby se sníže-
nou pohyblivostí je to zejména zábradlí 
u všech schodišť a pro vozíčkáře poří-
zení mobilních nájezdů, které pomáhají 
překonat poslední stavební bariéry v na-
šich prostorách.

Slavnostního přestřižení pomyslné 
pásky se ujali zástupci poskytovatele 
grantu Roman Ďulík a Petra Řezníková 
ze Sušice, Marie Kašpírková z Vimper-
ku, radní Radka Paulová, ředitel Zdeněk 
Krejsa, předseda Správní rady Jiří

Gabriel Kučera a za uživatele Lenka 
Jágerová.

Během programu si všichni návštěv-
níci mohli jednotlivé prvky prohléd-
nout a vyzkoušet. Díky jedné z aktivit si 
mohli uvědomit, kolik bariér má člověk 
sám v sobě. V neposlední řadě se mohli 
zapojit do soutěže ve psaní. K dispozici 
byl papír a tužka, klasický psací stroj, 
elektrický psací stroj, Pichtův psací 
stroj, tablet, notebook, počítač, chytrý 
telefon.

V závěru pak byly předány čtyři po-
čítačové sestavy osobám s postižením, 
kteří kromě přístroje získali také poukaz 
na zapojení a základní proškolení, o kte-

ré se postarají dobrovolníci – zaměst-
nanci KreBul, o.p.s.

Předáním zmíněných prvků však od-
straňování bariér v KreBul nekončí. 
Naopak. Projekt nám ukázal, že je ještě 
celá řada bariér, na jejichž odstraňování 
musíme zapracovat. Některé, ty vniřní, 
jsou popsány v dárku, který jsme během 
slavnostního odpoledne převzali. Se-
známit se s ním můžete během návštěvy 
prostor KreBul na Zlaté stezce 145.

KreBul, o.p.s. Prachatice si v letošním 
roce připomíná deset let od svého za-
ložení. V současné době provozuje pět 
projektových pracovišť – Občanskou 
poradnu, Informační centrum pro mlá-
dež, Dobrovolnické centrum, SeniorPo-
int a Food. Body. Life.

„Děkuji touto cestou všem zákazní-
kům, kteří hlasovali právě pro náš pro-
jekt a pomohli nám překonat alespoň 
část bariér. Děkuji všem zúčastněným 
za milé odpoledne, které se vydařilo 
i díky pomoci dobrovolníků. Těm patří 
velké poděkování za veškerou činnost 
a pomoc s organizací,“ na závěr řekl 
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS., ředitel spo-
lečnosti Krebul Prachatice.
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poradny nno

ČESKÝ KRUMLOV - Republikovým organizátorem akce Hledá se 
papírová padesátikoruna je nezisková organizace Házíme lano, z.s. 
Frýdek – Místek (web: http://www.hazimelano.cz). V jižních Čechách je 
sběrným místem Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.

hledá se papírová padesátikoruna
 Vybrané prostředky budou využity na  

doporučené dobročinné účely. Neplatné 
papírové padesátikoruny dárci přináše-
li do sídla CPDM v Českém Krumlově 
(zakládající člen Asociace nestátních 
neziskových organizací Jihočeského 
kraje a Asociace Informačních center 
pro mládež v České republice), do ICM, 
a to od 1. do 24. března 2017.

 Jak projekt vznikl? V novinách si or-
ganizátoři ze severní Moravy přečetli, 
že mezi lidmi je ještě asi 12 milionů už 
neplatných papírových padesátikoru-
nových bankovek, tzn. více než jedna 
bankovka na každého Čecha, které však 
lze ještě do 31. března 2017 vyměnit za 
platné peníze v České národní bance, 
a tak je napadlo, že by se alespoň část 
z těchto peněz neměla nechat propad-
nout a mohly by se využít k nějakému 

dobrému účelu. Pokud dárci chtěli spo-
lurozhodovat o konečném výběru nápa-
dů a projektů, mohou do pokladničky 
spolu s padesátikorunou vhodit také pa-
pírek se svým návrhem na udělení daru 
a svým emailem. 

Jsme zvědavi, kolik se v jižních Če-
chách, ale také na Českokrumlovsku na-
jde starých papírových padesátikorun, 
ale o tom budeme informovat na našich 
webových stránkách http://annojck.cz.

Zdroj Vlastimil Kopeček

V roce 2016 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR 
(AIVD ČR) pořádala sérii debatních kulatých stolů s názvem 
Odpolední káva s AIVD ČR aneb kulatý stůl vzdělavatelů v kra-
ji. AIVD ČR je profesní asociace dalšího vzdělávání, která sdru-
žuje přibližně 200 institucí. Samozřejmě, že jsme byli u toho...

kulaté stoly

Společně se domluvme... 

Zástupci AIVD České republiky vyje-
li v roce 2016 celkem do šesti krajských 
měst, a to do Brna, Olomouce, Pardubic, 
Ostravy, Ústí nad Labem a Českých Bu-
dějovic. Akce se konaly ve spolupráci 
s krajskými úřady, krajskými pobočka-
mi Úřadu práce a koordinátory krajské-
ho zastoupení AIVD České republiky.

Debata ve všech krajích byla velmi 
aktivní a témata, která tížila vzdělava-
tele nejvíce, byla zaměřena zejména na 
otázky legislativy, kvality ve vzdělávání 
a výběrových řízení, zejména zavedení 
ratingu vzdělávacích institucí jako po-
mocného nástroje. Dalším opakovaným 
tématem kulatých stolů bylo. Finan-
cování bylo tématem, které se prolína-
lo debatami, v některých krajích byla 
zmíněna potřeba spolupráci s krajskými 
úřady a dalšími aktéry v oblasti vzdělá-
vání.

Z kulatých stolů vyvstalo mnoho úko-

lů, například zažádat MŠMT o nastave-
ní systému akreditace u všech institucí 
poskytující další vzdělávání, snížit ad-
ministrativní náročnosti při žádostech 
o udělení či prodloužení akreditací 
s MŠMT, zasadit se o rovný přístup pro 
všechny instituce ve výběrových řízení 
a vypracovat metodiky pro zadávací do-
kumentaci výběrových řízení, vytvoření 
ratingu vzdělávacích institucí apod. 

Cílem akcí přimět ke spolupráci vzdě-
lávací instituce a participaci v Týdnech 
vzdělávání dospělých. Za Asociaci 
NNO Jihočeského kraje a Asociaci ICM 
České republiky byl jednání přítomen 
Dr. Václav Pavlík. 

AIVD České republiky se dále bude 
zasazovat o zlepšování podmínek v dal-
ším vzdělávání a prosazování zájmů 
členských organizací a i v tomto roce 
otevřít debatu v dalších krajích.

Zdroj: Bc. Sára Drozdová, 
výkonná ředitelka AIVD ČR.

Kam se obrátit 
o radu, ale i o pomoc
Asociace nestátních neziskových 

organizací Jihočeského kraje ve spo-
lupráci s Asociacemi Jihomoravské-
ho a Zlínského kraje loni otevřeli 
bezplatné poradenství právní, daňo-
vé, grantové a účetní pro naše členy.

Od března 2016 byla zahájena re-
alizace projektu Poradenství pro 
NNO, část bezplatná internetová po-
radna – poradna@annojmk.cz (práv-
ní, daňové, grantové a účetní pora-
denství), jehož garantem je Asociace 
nestátních neziskových organizací 
Jihomoravského kraje za podpory 
Ministerstva pro místní rozvoj České 
republiky. Partneři projektu jsou  tři 
krajské střešní organizace – Asoci-
ace nestátních neziskových organi-
zací Jihočeského, Jihomoravského 
a Zlínského kraje.

Více informací lze najít na webo-
vých stránkách http://www.annojmk.
cz/poradenstvi, kde je vše rozdělené 
do oblastí:

1) PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
2) DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
3) GRANTOVÉ PORADENSTVÍ
4) ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

Také lze využít bezplatné porad-
ny Asociace nestátních nezisko-
vých organizací České republiky.

V roce 2016 byla zahájena realiza-
ce projektu Poradenství pro nestátní 
neziskové organizace, část bezplatná 
internetová poradna.  Svými dotazy 
i mj. pomůže lépe zacílit oblasti, kte-
rým se poradna může detailněji vě-
novat.

Své individuální otázky můžete 
směrovat na info@anno-cr.cz

Také tady je poradna rozdělena do 
čtyřech oblastí:

1) Právní poradna (právo a záko-
ny)

2) Daňová poradna (finance a účet-
nictví)

3) Účetní poradna
4) Grantová poradna /granty
Navíc zde také najdete užitečné 

odkazy, které se mohou hodit při ře-
šení různých situacích.
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děti a mládež

Soutěž školních novin a časopisů zahájená
JIŽNÍ ČECHY – V pátek 17. února byl vyhlášený sedmý ročník Jihočeského 

krajského kola 11. ročníku celorepublikové soutěže školních novin a časopisů. 
Soutěž je pod záštitou Doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D., první náměstkyně hejt-
mana Jihočeského kraje a za podpory Jihočeského kraje.

Uzávěrka přihlášek 7. ročníku Jiho-
českého krajského kola soutěže škol-
ních novin a časopisů je 10. dubna 
2017, vyhlášení výsledků se uskuteční 
v pátek 28. dubna 2017 v sále Zastupi-
telstva Jihočeského kraje.

Celorepubliková soutěž školních no-
vin a časopisů je otevřená pro všechny, 
kteří vydávají časopisy nebo noviny 
ve školských zařízeních, studentských 
klubech, oddílech, střediscích volného 
času, domech dětí a mládeže a na je-
jichž tvorbě se podílejí děti a mládež.  
Jedná se o soutěž postupovou, která je 
zařazena do oficiálních soutěží Talent 
centra Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Hlavním organizátorem 
je Asociace středoškolských klubů Čes-
ké republiky. V letošním roce se usku-
tečňuje již 11.ročník soutěže. 

Pro účast v celorepublikové části sou-
těže je potřeba úspěšně projít krajským 
kolem. Pod gescí Informačních center 
pro mládež v Jihočeském kraji (ICM 
Český Krumlov, ICM Prachatice, ICM 

Tábor) se v roce 2017 uskutečňuje Ji-
hočeské krajské kolo soutěže školních 
novin a časopisů již posedmé.

SOUTěŽNÍ KATEgORIE
* Časopisy a noviny vydávané žáky 

základních škol – I. stupeň – tvořené 
pouze žáky I. stupně,

* Časopisy a noviny vydávané žáky 
základních škol – II. stupeň – tvořené 
pouze žáky II. stupně,

* Časopisy a noviny vydávané stu-
denty víceletých gymnázií  – tvořené 
pouze žáky víceletých gymnázií

* Časopisy a noviny vydávané stu-
denty gymnázií a středních škol  – tvo-
řené pouze studenty středních škol

*  Webové noviny a časopisy
* Oddílové – klubové časopisy

-red-

Dr. Václav Pavlík, jeden z hlav-
ních organizátorů jihočeského kola 
soutěže: „V 
loňském roce 
se do 6. roční-
ku Jihočeského 
krajského kola 
soutěže školních 
novin a časopisů 
zapojilo v šesti 
kategoriích devě-
tadvacet školních 
novin a časopisů  
z sedmadvaceti 
základních a středních škol Jiho-
českého kraje.  Slavnostní vyhlášení 

výsledků soutě-
že se uskutečnilo 
v pátek 25. dubna 
2016  za účasti  
devadesáti žáků 
a studentů redak-
cí školních novin 
a časopisů, peda-
gogických pracov-
níků základních 
a středních škol 
Jihočeského kraje 
a hostů. Krajské 

kolo této soutěže se uskutečnilo pod 
záštitou člena Rady Jihočeského 
kraje JUDr. Tomeše Vytisky a za 
podpory Jihočeského kraje.

Loňská atmosféra byla fantastická.... Předání nejvyšších cen a dalších ocenění výherci převzali z rukou Mgr. Vlasty Boh-
dalové, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a paraolympionika Arnošta Petráčka.

Udělování Březových lístků dlouho-
letým patronům školních novin a ča-
sopisů jako poděkování za mnoholetou 
práci s dětmi a mládeží... Březové líst-
ky osobně předává předseda naší asoci-
ace, zástupce hnutí Březový lístek.

 Významným hostem byl právě parao-
lympionik Arnošt Petráček.
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Bambi 2016 skončila, ať žije Bambi 2017
děti a mládež

TÁBORSKO - SOBěSLAVSKO - Čtyřdenní maraton skončil. Do 
loňské Bambi byly zapojeny čtyři města, a to Soběslav, Tábor, Chý-
nov a Planá nad Lužnicí. Kromě hlavního programu byly uspořádány 
rybářské závody, velký florbalový zápas, několik výstav apod. Byly to 
doslova čtyři dny nabité nápady a umem dětí a mládeže celého regio-
nu. Pro zájemce bylo připraveno 137 pódiových vystoupení z 68 sub-
jektů, bylo rozvinuto ukázkových i tvůrčích 49 stánků a expozic. Letos 
se koná opět ve čtyřech městech, a to od 17. do 20. května 2017

OHLÉDNuTÍ ZA ROKEM 2016
Ve středu 18. května na soběslavskou 

Bambi 2016 přišlo 1.385 návštěvníků, 
ve čtvrtek 19. května do Tábora 5.289, 
v pátek 20. května do areálu chýnovské 
základní školy Chýnov přišlo 323 ná-
vštěvníků a v sobotu 21. května okolo 
hřiště u plánské hasičské zbrojnice se 
účastnilo neuvěřitelných 826 návštěv-
níků, kteří byli registrováni stanovištěm 
Informačního centra mládeže v Táboře. 
Celkem na Bambi 2016 přišlo 7.823 
zájemců o dětské a mládežnické volno-
časové aktivity na Táborsku a Soběslav-
sku.

Všechny čtyři dny byly slunné, jenom 
v pátek v Chýnově nás po více jak ho-

dině rozehnal velký déšť s kroupami…. 
Radostné je také to, že během akce 
nedošlo k žádnému úrazu. Záštitu pře-
vzali starostové pořadatelských měst, a 
to Jindřich Bláha, Jiří Fišer, Pavel Ey-
bert a Jiří Šimánek. Partnery tedy byla 
města Soběslav, Tábor, Chýnov a Planá 
nad Lužnicí. Organizátory Bambi 2016 
byli opět DDM Tábor, DDM Soběslav, 
DDM Veselí nad Lužnicí, ICM Tábor, 
Hnutí Březový lístek, Asociace NNO 
Jihočeského kraje, Město Soběslav, Tá-
bor, Chýnov a Planá nad Lužnicí.

Poslední schůzka Bambištábu se ko-
nala 21. března a lze konstatovat, že 
přípravy jdou do finiše. Za chvíli se bu-
dou rozesílat přihlášky, už nyní fungují 

webové stránky http://bambi2017.sim-
plesite.com. 

Letos se opět setkáme v Táboře, 
Soběslavi, Chýnově a v Plané nad Luž-
nicí. Každé z bambiměst bude mít vlast-
ní program z volnočasových aktiv z re-
gionu se zaměřením na ty vlastní, které 
převažují v daném městě...  -red-
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dotazník

PRAHA – Ve čtvrtek 16. března jsme dostali dopis 
z Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, který 
nám nabízí účast na výzkumu, který se zabývá individu-
álním dárcovstvím v prostředí nestátních neziskových 
organizací v České republice. Cílem výzkumu je zjistit, 
jaký význam a strukturu má individuální dárcovství 

v životě českých nestátních neziskových organizací. 

Nepřehlédněte, poučme se...
POzVÁNÍ K úČASTI NA VÝzKUMU INDIVIDUÁLNÍHO 
DÁRCOVSTVÍ V NESTÁTNÍCH NEzISKOVÝCH ORgANIzACÍCH

Šetření organizuje Sekretariát Rady 
vlády pro nestátní neziskové organiza-
ce ve spolupráci s doc. PhDr. Pavolem 
Fričem, Ph.D. z Fakulty sociálních věd 
univerzity Karlovy v Praze.

Realizace výzkumu individuálního 
dárcovství vyplývá ze Státní politiky 
vůči nestátním neziskovým organiza-
cím na léta 2015 až 2020, kterou vláda 
schválila svým usnesením ze dne 29. 
července 2015 č. 608. Ta ukládá Radě 
vlády pro nestátní neziskové organizace 
připravit a vládě předložit analýzu mož-
nosti odpočtu části daru z daně z pří-
jmů fyzických osob, které se smluvně 
zaváží podporovat konkrétní nestátní 
neziskovou organizaci po dobu nejmé-
ně pěti let. Získaná data budou sloužit 
jako podklad pro přípravu této analýzy 
a souvisejícího návrhu. Budeme proto 
velice rádi, pokud se do dotazníkového 
šetření zapojíte. 

Dotazník vyplňují pouze nestátní 
neziskové organizace, které předsta-

vují samostatnou účetní jednotku. 
Dotazníkové šetření je realizováno for-
mou online formuláře a bude probíhat 
do pondělí 10. dubna 2017. Vyplnění 
Vám dotazníku zabere přibližně de-
set minut. Vstup do šetření naleznete 
zde https://goo.gl/forms/ACDsmkFa-
W3X1EAQv1 

V případě jakýchkoliv dotazů se nevá-
hejte obrátit na Mgr. Alexandru Mc-
Gehee ze sekretariátu Rady vlády pro 
nestátní neziskové organizace, email: 
mcgehee.alexandra@vlada.cz, telefon 
je +420 296 153 264. 

Podle už zúčastněných dotazníku 
představuje individuální dárcovství pro 
organizaci 17% jako nejvhodnější zdroj 
příjmů, 68% jako vhodný, 15% ne pří-
liš vhodný zdroj příjmů a 4% konstatu-
jí, že pro ni se tato forma vůbec nehodí. 
Dále účastníci dotazníku sdělili, že 38% 
organizací neměly v roce 2016 příjmy 
z darů od individuálních dárců, v 65% 
měly loni příjmy z darů od individuál-
ních dárců, v 36,9% neměly ani z darů 
od individuálních dárců a v 63,1% ne-

ziskovky konstatovaly, že měly příjmy 
z darů od individuálních dárců. Podíl 
na rozpočtu organizace se tak zvýšil v 
36%, v 28% zůstal stejný a ve 3% se 
dokonce snížil. Zajímavé výsledky jsou 
také získání individuálních peněžních 
darů z veřejných sbírek. Ty se osvěd-
čili ve 42,6%. Benefiční koncerty, auk-
ce, koncerty, tomboly apod. ve 43,6%. 
Smluvní dary v 84,4% a závěti v 5%. 
Nejvíce darů se získalo ze smluvních 
darů, a to v 49,3%, veřejných sbírek v 
13,4%, benefičních akcí 14,9% apod. 
Individuální dárcovství, tzv. DMS byly 
zdrojem příjmu v 25,5%, ale neosvěd-
čily se v 74,5%. Smluvní jednorázo-
vé bankovní převody byly využívané 
v 94,9%, online platba v 50%. Výzvy 
na webových stránkách, sociálních sí-
tích, dopisem byly úspěšné v 46,2%, 
telefonické oslovení pouze v 26,1%, 
klasickým e-mailem v 58%, inzerce se 
vrátila pouze v 6,2%, výzva na webo-
vých stránkách v 6,2%, pouličních 
osloveních 0%, cílený osobní kontakt v 
50,8%, dopisem 6,2%. 

Aktuální čísla a ostatní otázky a odpo-
vědi lze zjistit z průběžného výzkumu 
na stránkách dotazníku. 

Zatím se dotazníku účastnily tři na-
dační fondy, 21 obecně prospěšných 
společností (20,4%), pět ústavů, 66 
spolků (64,1%) a pět pobočných spolků  
(4.5 %).                               -red-letem Světem

mohlo By váS taKé zajímat a iNSpirovat...
• Karla Šlech-

tová schválila pod-
poru pro nestátní 
neziskové organi-
zace a bude rozdě-
leno přes 184 mili-
onů korun. Škoda 
jen, že z jižních 
Čech se přihlásila 

pouze MAS Vltava, z.s., a to s odstra-
ňování bariér v mikroregionu Vlta-
votýnsko (445 900 Kč), potom už jen 
Asociace nestátních neziskových or-
ganizací v České republice na podpora 
nestátního neziskového sektoru v regi-
onech (1 499 600 Kč). Více na http://
www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Minister-
stvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2017/
KARLA-SLECHTOVA-SCHVALILA
-PODPORu-PRO-NESTATNI-NEZIS-
KOVE-ORGANIZACE-R

• Soutěž Veselé veli-
konoční vajíčko - Sou-
těž pro žáky základních 
škol vyhlašují Eurocen-
trum České Budějovi-
ce, Eurocentrum Plzeň 
a Europe Direct České 
Budějovice. 

Více na webových stránkách htt-
ps: / /ceskebudejovice.eurocentra.
cz/8353/4700/sekce/akce/soutez-vesele
-velikonocni-vajicko/

• MŽP spouští 
druhou vlnu kotlí-
kových dotací. Do 
krajů pošle další 3,4 
miliardy korun na vý-
měnu starých kotlů. 

Více na http://www.mzp.cz/cz/news_
kotl%C3%ADkove_dotace_2.%20vlna

• Připomínáme, že byl vyhlášený 

nový dotační 
program Jiho-
českého kra-
je, který byl 
zveřejněn dne 
10. 3. 2017 na 
h t t p : / / w w w .
kra j - j ihoces -
k y . c z / 1 1 1 0 /
ak tua ln i_vy -
zvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm. 
Jedná se o dotační program Podpora 
přípravy projektových záměrů strate-
gických projektů pro Jihočeský kraj 
v souladu s Krajskou přílohou k národ-
ní RIS3 vyhlašovaný v rámci aktivity 
Asistence projektu Smart akcelerátor 
v Jihočeském kraji, který Jihočeský kraj 
spolu s partnerem Jihočeským vědecko-
technickým parkem, a. s. realizuje od 
1. března 2016.                               -pav-



11

předStavujeme

Síť pro rodinu, z.s. (Síť mateřských center o.s.) vznikla v roce 2002 
na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center . Po-
siluje občanský život komunity, hodnotu rodiny a mezigeneračních 
vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, pod-
poruje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro 
všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí.

Chceme zdravou rodinu...

PROSAzUJE A POSILUJE
• občanský život komunity
• hodnoty rodiny a mezigeneračních 
vztahů
• mateřskou a otcovskou roli v rodině a 
společnosti
• právní ochranu rodiny
• rovné příležitosti pro všechny
• zdravý život ve zdravém prostředí
• roli MC v systému předškolní péče
PODPORUJE
• začínající i zavedená mateřská centra
• spolupráci v jednotlivých krajích
ETICKÝ KODEX SÍTĚ PRO RODI-
Nu, z.s. (dříve Sítě mateřských center 

o.s.) je závazný dokument pro jednot-
livé členy, pro členy volených orgá-
nů a pro zaměstnance Sítě pro rodinu 
schválený valnou hromadou Sítě MC 
1.  prosince 2007 
POSLÁNÍ SÍTě PRO RODINU 
 koordinace, propagace a rozšiřování 
hnutí MC v ČR a jeho zapojení do me-
zinárodních organizací 
 posilování hodnoty rodiny a mezige-
neračních vztahů, úlohy rodičů, mateř-
ské a otcovské role ve společnosti 
 podpora právní ochrany rodiny, ma-
teřství a rovných příležitostí pro všech-
ny 
 podpora zdravého života ve zdravém 
prostředí GARANCE SÍTĚ PRO RO-
DINu Síť pro rodinu garantuje, že člen-
ská organizace: 
 není zřízena za účelem vytváření zis-
ku 
 je samostatnou neziskovou organizací 
nebo je zaštítěná jiným zřizovatelem 
 je otevřená a dostupná všem soci-
álním skupinám bez ohledu na původ 
a smýšlení 
 dodržuje princip svépomoci 
 plní sociálně preventivní funkci 
 je místem setkávání všech věkových 
kategorií, s důrazem na osoby pečující 
o malé děti 
 motivuje k aktivnímu rodičovství 
 poskytuje všeobecně důležité infor-
mace především z oblasti rodinné pro-
blematiky 
 umožňuje sebevzdělání, předávání 
vlastních zkušeností a vědomostí 
 nabízí seberealizaci 
 se stává otevřenou bránou, odkud vy-
cházejí aktivity pro širokou veřejnost 
 se podílí na rozvoji občanské společ-
nosti Název mateřského centra ani roz-
sah jeho činnosti není rozhodující.

JIHOČESKÝ KRAJ
Krajská koordinátorka:
Hana Šustrová, 
hana.sustrova@sitprorodinu.cz
Protivín; 
KMC Pastelka; 
Mírová 171, 398 11 Protivín
http://skp-pastelka.webnode.cz

SEzNAM ČLENSKÝCH 
MATEřSKÝCH CENTER 

Protivín: KMC Pastelka
www.skp-pastelka.webnode.cz
České Budějovice: 
* KRC Petrklíč
www.petrklic.org
* M-Centrum pro mladou rodinu, z.s.
www.mc-maj.com
* RC Pomněnka 
www.centrumpomnenka.cz
* RC Rozárka 
www.rozarka.eu
Dub u Prachatic: M a KC DuPY DuB
www.dupydub.cz
Vrábče: Mateřské a rodinné centrum Vrábče
www.mrc-vrabce.webnode.cz
Jindřichův Hradec:
Mateřské centrum Čtyřlístek 
Vodňany:  MC Duha 
www.meksvodnany.cz/duha
Hluboká nad Vltavou:
MC Hluboká nad Vltavou 
www.mc-hlubokanadvltavou.estranky.cz
Křemže: MC Klub Křemílek
www.kremilek-kremze.cz
Benešov nad Černou: MC Klubíčko 
Český Krumlov: 
* MC Míša 
www.mcmisa.estranky.cz
* RC Krumlík 
www.krumlik.krumlov.cz
České Velenice: MK Piškůtek 
Kaplice: RC Budíček 
www.rcbudicek.estranky.cz
Třeboň: RC Kapřík 
www.mesto-trebon.cz/kaprik
Slavonice: RC ZDROJ
www.zdrojslavonice.cz
Strakonice: RC Beruška 
www.rcberuska.cz
Písek: Rodinné centrum FAZOLE, z.s. 
www.fazole-pisek.cz
Nová Bystřice: Rodinné centrum Nová Bystřice
www.novabystrice.cz
Tábor: RC Radost, o.p. s. 
www.rcradost.cz
Prachatice:  RC Sluníčko 
www.portusprachatice.cz
Trhové Sviny: Rodinné centrum Trhováček z.s.
www.trhovacek.cz
Frymburk: Spolek FČAS 
www.fcas.cz
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