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Naplňujeme své vize, nedáme se

Ladovská zima pokračuje… Venku jsou teploty
hodně pod nulou, ale nám to úsměv na tvářích nezkazí, ani těm, co zrovna zimní radovánky nemilují. Mnozí z nás právě nyní finišují, protože si buď
připravovali nebo připravují různé projekty, plány
a vize, sepisují smlouvy a přitom jejich činnost není
o moc chudší než v teplejších měsících. Jsem rád,
že nikdo z nás nezahálí. My jsme právě podepsali
smlouvu s Jihočeským krajem, podílíme se na poradenském projektu jihomoravských kamarádů, připravujeme Bambi 2016, pracuje se na aktualizaci
adresáře jihočeských neziskovek, snažíme se získat
peníze na fungování kanceláře, připravované semináře... každým dnem čekáme přeregistraci (byl tam
trochu zádrhel se změnou místa)… Mezitím jednáme
s krajským úřadem a dalšími subjekty na jihu Čech
o užší spolupráci, přicházejí noví členové... Ani my
se vůbec nenudíme. Jsme v jednom kole, jako mnozí z vás, ale nedáme se, protože
ten, kdo se dá do neziskového sektoru tak ví, že je pod neustálým tlakem, ve shonu
a denně bojuje s větrnými mlýny. Držím všem nám palce, abychom naplnili své vize,
Jiří Riki Řeháček, předseda ANNO JČK
a tak pomohli svým nejbližším.

kreslený humor

* 02/2016

krátce
* smlouva o spolupráci
mezi jihočeským krajem
a Asociací NNO Jihočeského
kraje je radou kraje už schválená. Právě
v tuto chvíli se vše chýlí ke zdárnému konci. Nad vším seděli právníci a další odborníci, aby překontrolovali, zda je vše právně
v pořádku. Vše je podepsáno, a tak zbývá
poslední akt, a to schálení Zastupitelstvem
jihočeského kraje.
* V prosinci kancelář ANNO JČK vytvořila Adresář neziskovek Jihočeského kraje, který je rozdělen do
okresů a sekcí. Ten je od konce prosince na
našich webových stránkách v rubrice Kontakty.
* Ke konci roku vyšel elektronický zpravodaj Krumlov.Cz, jehož vydavatelelem je ICOS a CPDM Český Krumlov,
který vychází také v 6.000 výtiscích pro
obyvatele města.
* Jihočeská ICM vydávají každý týden
elektronický zpravodaj informací, a to Víkendovky a Brigády v Jihočeském kraji a zahraničí.
Kromě toho ICM Tábor rozesílá navíc speciální táborské víkendovky, kde
lze vždy najít výborné tipy z oblasti kultury,
sportu a volnočasových aktivit regionu.
* Jaroslavě Vosátkové (KČT) byl udělen
desátý stupeň Březového lístku bronzový.
* Do konce března 2016 je potřeba zaplatit členský příspěvek na běžný
účet ANNO JČK 0270126754/0300. V poznámce napiště název organizace, spolku...

Občasník vydává Asociace NNO JČK

-RIKI-

Farského 887, 390 02 Tábor
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+420 728 511 557; rehacek@outlook.cz
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nový člen asociace

Jihočeští celiaci mezi námi

zajímavosti

Projekt Viktorie funguje od
roku 2008 a rozšířila tak oblast působeSdružení Jihočeských celiaků (SJC) – je občanské sdružení CPDM na pouliční
ní pacientů, kteří jsou ze zdravotních důvodů nuceni dodržovat bezlepkoa   klubovou prostituci
vou dietu. Sídlí v Českých Budějovicích.
na spádovém území
bývalého okresu Český
„Máme celiakii, Duhringovu dermaKrumlov. Klientkám
titidu, alergii na lepek. Žádné úřady ani
nabízíme
především
testování na infekční
zdravotní pojišťovny neevidují náš pochoroby
(VHC,
VHB,
HIV, Syfilis), počet, nikdo neví, kolik nás je. Existují jen
moc
a
asistence
při
vyřizování
osobních
odhady, které se značně liší. Nejčastěji
věcí
(doprovázení
k
lékaři,
na
úřady),
pose v lékařských zdrojích uvádí výskyt
radenství
zejména
v
sociální
a
zdravotní
1:200, 1:100 (jeden nemocný na dvě
oblasti.		
-řehstě nebo sto zdravých). Naše sdružení,
působící v celém Jihočeském kraji, eviKontaktní centduje asi 300 rodin s bezlepkovou dietou,
rum
pro drogovou
v některých jsou i tři nemocní. Naším cízávislost
v Českém
lem je zaregistrovat ve sdružení co nejvzniklo
Krumlově,
více nemocných, abychom se mohli stát
v
roce
1999.
Služba
silnými partnery při vyjednávání leppracuje
v
oblasti
celéKurzy pro začátečníky s bezlepkovou
ších podmínek pro bezlepkáře s úřady
ho
českokrumlovskéa institucemi. Spolupracujeme s dalšími dietou.
ho regionu s mladeží
sdruženími celiaků v rámci celé České
a dospělými, kteří
republiky a rádi bychom vytvořili jednu rých gastroenterologů o projevech cepřicházejí
nebo
přišli
do kontaktu s názastřešující organizaci, která by se sta- liakie, Duhringovy dermatitidy, alergie
vykovou
látkou
jakéhokoli
charakteru.
la celorepublikovým zástupcem celiaků na lepek, aby některým pacientům netrDalší
skupiny
jsou
rodiče,
přátelé
nebo
při jednání s ministerstvy a dalšími in- valo léta než mají stanovenou správnou
vrstevníci
těchto
osob.
stitucemi,“ řekla předsedkyně sdružení diagnózu. Stojí to zbytečně zdraví, čas
Od září 2003 vznikl projekt Streetwork
a peníze všech.
Ing. Marie Škopková, Ph.D.
pro
města Český Krumlov a Kaplice.
Všichni máme právo na plnohodCož
je terénní sociální služba, která je
notný a spokojený život – bohužel si
od
26.března
2007 také certifikovanou
v tomto státě bezlepkáři zatím musí
službou
Rady
vlády
pro koordinaci propomoci sami. Musí o sobě dávat vědět,
tidrogové
politiky.
Od
roku 2008 fungua to hodně hlasitě, protože až pak se zaJe to včasná a správná diagnóza, dis- čne jejich situace řešit.
je terénní program Streetwork funguje
penzarizace u gastroenterologa, příNa webových stránkách http://www. v Českém Krumlově, Kaplici, Větřní,
spěvky na jediný lék – bezlepkovou celiakie-jih.cz/ lze najít jak začít bezlep- Horní Plané, Loučovicích, Frymburku,
dietu od zdravotních pojišťoven. Určitě kově žít, termíny kurzů, bezlepkové ná- Vyšším Brodě, Dolním a Horním Dvořiby neuškodilo i proškolení obvodních kupy, prodejny i bezlepkové recepty.
šti a Studánce. 			
-čeklékařů, imunologů, alergologů a někte-riki-

Co nemocní
nejvíce potřebují?

Jarní un dia

Belepková strava může být i chutná.... o tom se přesvědčují účastníci kurzů...
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BRNO - Naše sesterská asociace
z jižní Moravy nabízí jarní kolo vzdělávacího programu Un Dia...Daruji jeden
den 2016 organizace radost 3.0 , který
je určen pro manažery neziskovek, sociálních podniků a příspěvkových organizací. Je připraven společně s odborníky
z byznysu. Workshopy pro manažery
neziskovek a příspěvkových organizací
vedou dobrovolníci z byznysu, kteří darují svůj čas, zkušenosti a znalosti. Jsou
to lidé z praxe, kteří patří ve svém oboru
mezi ty nejlepší. Workshopy jsou zcela
konkrétní a účastníci si z nich odnesou konkrétní výstupy použitelné hned
v praxi. Přihlaste se do 11. února 2016.
Počet míst je značně omezen.
Bližší informace lze najít na http://
www.radost30.cz/un-dia/program-jaro-2016/
-JRŘ-

projekt generace

Další mezigenerační setkání se vydařilo

Na území bývalého Československa existuje živé neformální hnutí Přátelství rozrůzněných, které vznikalo od
roku 1965, v rámci něhož se pravidelně setkávají nositelé Březových lístků. V poslední době jsme při těchto setkáních rozpoznali problém, který se opakuje v mnoha
organizacích a který destabilizuje jejich činnost - je jím
nepřipravenost pro generační výměnu ve vedení organizací, spolků i neformálních seskupení. Dalším problémem, k jehož řešení by Mezigenerační učení vedoucích mládeže mělo přispět, je stále se zmenšující zájem mladých lídrů
neziskovek podílet se na vzniku dlouhodobých koncepcí. To mnohdy vede
buď k práci spolků zcela bez koncepce, nebo ke vzniku koncepcí tzv. „od stolu“, bez podílu cílové skupiny. Právě proto považujeme za důležité, aby starší
generace měla možnost předat své zkušenosti mladší generaci.
Z těchto důvodů jsme se rozhodli pro
uspořádání série přeshraničního československého vzdělávání vůdců. Tento
záměr byl finančně podpořen grantem
z programu Erasmus+. Díky tomu můžeme pozvat velmi zkušené lídry starší
generace - nositele vysokých stupňů
Březových lístků - a současně zástupce
nastupující mladé generace z obou států. Pod vedením zkušených lektorů budeme společně hledat model fungování
mládežnické organizace, který umožní
přiměřený podíl na vedení všem generacím vůdců.
V rámci projektu byly naplánovány
čtyři víkendová setkání. První se uskutečnilo v Chrudimi při CVVZ 2015 (13.
až 15. listopadu 2015), druhé bylo v Rytířsku u Jihlavy při QuoVadis Galénova
nadačním fondu (22. - 24. ledna 2016),
třetí se plánuje do Jihlavy, kde se letos
uskuteční CVVZ 2016 (18. - 20. listopadu 2016) a poslední setkání bude v Třebíči na Quo Vadis GNF (20. - 22. ledna
2016).

Rytířsko u Jihlavy

Hlavním tématem druhého mezinárodního setkání
projektu Mezigeneračního učení
vedoucích mládeže bylo Vyřčené
slovo a vyřčený
šíp už nelze vrátit (indiánské přísloví). Během tří
dnů se účastníci
věnovali podtématům Komunikační desatero, Co je
kritika a co je zpětná vazba, Jak se připravit na rozhovor obsahující kritiku,
Struktura, postup a vedení rozhovoru,

Reakce na emoce a vedení rozhovoru,
Jak jasně sdělit nepříjemnou zprávu,
Přijímání a předání kritiky, Osobnostní
typy a kritika, Věkové specifikace při
předávání kritiky, Vyjadřování pod palbou – správná slovní volba, slovní tabu,
co použít a proč a Modelová situace
a příklady, trénink dovedností. Hlavní
lektorkou byla opět PaedDr. Olga Medlíková.			

QuoVadis GN-GFN

březový lístek

V rámci setkání Galénova nadačního
fondu QuoVadis se nositelé Březových
lístků zamýšleli nad vizemi fungování
Galénova nadačního fondu a hnutí Březových lístků a organizačními a ideovými zastavení Celostátních vzájemných
výměn zkušeností (CVVZ). Z jednání
vzešlo mnoho kvalitních výstupů, které
budou rozpracovány a prezentovány.
-riki-

Jihočeská Babička Jarka (KČT)

byla oceněna bronzovým Březovým lístkem
JIHLAVA / TÁBOR - Jaroslava Vosátková z Tábora
je dlouholetou činovnicí Klubu českých turistů, má zásluhu na výstavbě nové rozhledny Hýlačka, vychovala mnohé generace milující českou krajinu a turistiku. Právě ona,
důverně jí říkáme babička Jarka, je mnoholetou příznivkyní Přátelství rozrůzněných. V těchto dnech dostala od
nositelů Březových lístků třetí nejvyšší stupeň Březového
lístku s hodnotou deset, který má bronzovou barvu. Dnes
patří mezi ty, kteří mají jeden z nejvyšších stupnů a stojí včele Jihočeské pyramidy Březových lístků. „Děkuji
všem, jsem šťastná, beru to jako ocenění klubu, kde nejde
jen o turistiku, ale o pohyb, předávání zkušeností a být
stále v kontaktu s mládím. Turistické výpravy, příroda
a mládí patří neodmyslitelně k sobě,“ svěřila se babička
		
-riki-, Foto Josef Musil
Jarka.
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sociální sekce

Jak na jihu Čech pomáhají euroklíče
Prosím, můžete mi půjčit klíče od toalety pro postižené? Díky systému Euroklíčů se s touto větou
již prakticky několik let nesetkáme. Projekt Euroklíčů vznikl v Německu již v roce 1986 a v roce
2007 byl tento projekt oceněn i v ČR prestižní cenou nejvýznamnější počin roku.

V Evropě je
registrováno
přes jeden milion vydaných
euroklíV Jindřichově Hradci
čů, které
umožňující přístup na přibližně na 100 000
sociálních a kompenzačních a technických zařízení. U nás je osazeno eurozámkem zhruba 1 100 míst. Jsou to především úřady, nádraží, čerpací stanice
a obchodní centra. Díky euroklíči mají
skupiny zdravotně postižených obyvatel zajištěný důstojný a rychlí přístup
k veřejným sociálním zařízením a technicko-kompenzačním zařízením, jako
jsou například výtahy, svislé a schodišťové plošiny. Euroklíč funguje po celé
Evropské unii. Tuto zkušenost nám také
potvrdil první klient, který si vyzvedl
svůj Euroklíč v Jihočeském centru pro
zdravotně postižené a seniory v Prachaticích a vyzkoušel ho v Rakousku. Tato
pozitivní zkušenost jen potvrzuje, že
zdravotně postižení se již nemusejí bát
vycestovat za hranice ČR.

V Českém Krumlově...
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Pro koho je tedy euroklíč určen?
Na bezplatné získání euroklíče mají nárok držitelé průkazů TP, ZPT, ZTP/P,
diabetici, stomici, onkologičtí pacienti,
lidé trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, Crohnovou chorobou, močovými dysfunkcemi a rodiče dětí do tří let.
Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR je realizátorem projektu Euroklíč v Jihočeském kraji a také
centrální distributor euroklíče. Projekt
je pod záštitou Ministerstva dopravy
České republiky a finančně podporovaný Jihočeským krajem a Ministerstvem
pro místní rozvoj České republiky.
V našem kraji je osazeno eurozámkem
celkem dvaadvacet míst. V Prachaticích devět míst, v Českém Krumlově
čtyři místa, v Českých Budějovicích tři
místa a po jednom místě v Jindřichově
Hradci, Českých Velenicích, Hluboké
nad Vltavou, Písku, Táboře a Třeboni.
Euroklíče můžete bezplatně získat
na pracovištích Jihočeského centra pro
zdravotně postižené a seniory v Českém Krumlově, Českých Budějovicích,
Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích a Táboře. Ke konci
listopadu 2015 Jihočeské centrum pro
zdravotně postižené a seniory evidovalo celkem přes 200 vydaných euroklíčů.
Eurozámky WC
v jižních Čechách:
České Budějovice
* Magistrát města - radnice, nám. Přemysla Otakara II., č. 1/1
* Veřejné WC - roh ulic Krajinská
a Na Mlýnské stoce
* Veřejné WC, Sokolský ostrov
České Velenice
* Železniční stanice, Revoluční 209
Český Krumlov
* Veřejné WC u parkoviště P1 - Jelení
zahrada, Chvalšinská ul.
* Veřejné WC u parkoviště P2 - Pod
poštou, Pivovarská ul.
* Veřejné WC u parkoviště P3 - Městský park, Linecká ul.
* Veřejné WC, Horní 163
Hluboká nad Vltavou
* Zámek Hluboká

Jindřichův Hradec
* Železniční stanice, Rezkova 193
Písek
* Hobby market OBI, U Nádraží 2607
Prachatice
* DPS, Skalka 1120
* DPS, SNP 559
* Krytý plavecký bazén, WC ve vstupní hale, U Stadionu 261
* Městské divadlo, Velké náměstí 2
* Městský úřad, WC přízemí, Velké
náměstí 3
* Úřad práce ČR, Poštovní 113
* Veřejné koupaliště Hulák, Ševčíkova
* Veřejné WC v areálu Městského stadionu, U Stadionu
* Veřejné WC, areál Parkán
Tábor
* Veřejné WC, Křižíkovo náměstí
Třeboň
* Žel. zastávka Třeboň Lázně – budova
zastávky, Dukelská 169
Miroslava Ferdanová,
vedoucí JCZPS o.p.s.,
pracoviště Jindřichův Hradec

Železniční stanice v Jindřichově Hradci

V Českém Krumlově...

ocenění dobrovolníků

Dobrovolnický počin roku 2015

PRACHATICE - Počinem roku byla oceněna Mezigenerační zahrada a KreBul a Provoz klubovny Klubu vojenských důchodců Prachatice. Na rok bylo
organizacím zapůjčeno dřevěné srdce, které do kampaně věnovala Bohdana
Kollarová.
MEZIGENERAČNÍ ZAHRADA - zahrada, cvičení jógy, tancování, poslech
a zpěv s harmonikou, smyslová aktivizaKreBul, o.p.s.
ce,
letní promítání …
V roce 2015 vznikla v zadním traktu
KLUBOVNA
VOJENSKÝCH DŮDomu Křižovatka u parku, Zlatá stezka
CHODCŮ
V
ROŽMBERSKÉ
145 v Prachaticích díky seniorům, dobroV roce 2015 je stále v klubu vojenských
volníkům, zaměstnancům KreBul, o.p.s.,
důchodců
pravidelně otevřeno, každé
Klubu zdravotně postižených Prachatipondělí
a
středu
od 8:30 – 12, hodin nebo
ce zahrada, kde byl vybudován nábytek
i
déle,
aby
se
zde
mohli scházet bývalí
z palet, vyvýšené truhlíky, lavičky, vysávojáci,
vdovy
po
vojácích
a také sympazeny květiny, keře, zelenina, uklizen celtizanti.
O
dobrou
atmosféru
se stará již
kově prostor, nátěr plátna k venkovnímu
zmíněný
Silvestr.
Všichni
dohromady
promítání (už jsme o tom psali).
V zahradě proběhlo několik nádher- každým rokem zde odpracují několik dených akcí především díky dobrovol- sítek dobrovolnických hodin při úklidu,
níkům a to nejen při zahájení, kdy byl shánění dřeva do krbu, udržování tepla,
otevřen např. celoroční projekt Tajná hrabání listí, sněhu – úklid kolem klubovny).
Zdroj a foto: KreBul

sociální sekce

Neslyšící na jihu Čech nikdy nejsou sami

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Pracoviště Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory (JCZPS)v krajské metropoli poskytuje celou
řadu sociálních služeb, ale asi nejvíce využívanou službou je odborné
sociální poradenství osobám se sluchovým postižením. Poradenství probíhá jak v ambulantní, tak i terénní formě.
Terénní pracovnice navštěvují uživa- osoby se sluchovým postižením, ale i pro
tele přímo v jejich domácnostech nebo zájemce z řad odborné i laické veřejnosti.
v domovech pro seniory. Nejčastější do- „Naše českobudějovické centrum JCZPS
tazy jsou na uplatnění příspěvku na péči, pořádá kurzy znakového jazyka pod vevýběr vhodných kompenzačních pomů- dením zkušené lektorky, kterými jsou socek, příspěvky na pomůcky, informace ciální pracovnice s bohatými zkušenosti
o získávání kompenzačních pomůcek, s drobnými opravami a servisem sluchaporadenství při nákupu kompenzačních del. Zařízení spolupracuje se Svazem nepomůcek, dávky státní sociální podpo- slyšících a nedoslýchavých v Praze a ve
ry, dávky hmotné nouze a dávky pro spolupráci s nimi organizuje pravidelné
osoby se zdravotním postižením. Tuhle servisní dny. Kromě poradenství ohledporadenskou službu poskytují nejen pro ně používání a udržování naslouchadel

Zleva ze shora: Denisa Salvová, Veronika Kadlecová, Hana Vlasáková, Ladislava
Škvorová, Miroslava Ferdanová. Zleva dole: Jana Horvátová, Michaela Spálenková

- výměna vodicích hadiček, praní ušních
tvarovek v ultrazvukové pračce, čistění
- nabízí jako doplňkové služby i prodej
baterií a příslušenství k naslouchadlům
jako jsou univerzální tvarovky, čistící
kartáčky, štětečky a jehly, tablety na čištění a vysoušení, náhradní filtry,“ řekla
Nikola Kočerová. „V případě potřeby je
možné také naslouchadlo zapůjčit, stejně
jako indukční smyčku k lepšímu přenosu
zvuku do naslouchadla. Převážnou většinu osob se sluchovým postižením tvoří
senioři,“ dodala Denisa Salvová.
Seniory žijící ve své domácnosti navštěvuje sociální pracovnice individuálně. Do
domovů pro seniory dochází sociální pracovnice jednou až dvakrát do měsíce.
„Sociální pracovnice velmi ráda vzpomíná na úsměvné příhody, kdy na její
otázku Co bych pro Vás mohla udělat?
je odpověď: Nic panenko, já nic nepotřebuju a sluchátko nenosím, jen ráda
poslouchám, jak povídáte a přinášíte
sem k nám dobrou náladu. Odborné sociální poradenství obzvláště se seniory se
sluchovým postižením je časově poměrně
náročná činnost. Tito lidé se často cítí
osamělí, a proto by odborné poradenství
mělo zahrnovat nejen předání odborných
rad a praktických informací, ale i obyčejný rozhovor založený na důvěře a pochopení,“ na závěr doplnila Denisa Salvová.
		
Zdroj JCZPS
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sekce sociální a děti

Pomáhají tam, kde je pomoc potřebná

ČESKOKRUMLOVSKO - Informační centrum pro seniory (ICOS) funguje už patnáct let a úzce spolupracuje s Centrem pro pomoc dětem a mládeži
(CPDM). Každoročně zaměstnává na tři desítky invalidních důchodců, pořádá desítky vzdělávacích akcí pro odbornou i veřejnost, věnuje se zvýšení
dostupnosti a kvality sociálních a návazných služeb pro ohrožené děti, rodiny
s dětmi, lidi se zdravotním postižením, seniory a lidi v tíživé životní situaci,
kteří potřebují pomoc.

Podpora rodin

Osobní asistence

Pomáhá dětem, dospělým se zdravotním postižením a seniorům, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Od roku 2008
poskytli 50 178 hodin asistence devadesáti klientům.

Právní poradna

Bezplatná právní poradna funguje
už pět let na pěti pobočkách v regionu.
Na její služby se od roku 2007 obrátilo 6 071 klientů, s nimiž bylo vedeno
12 285 schůzek.

Podpora rodin s dětmi při řešení náročných situací je jejich hlavní náplní.
Jde o práci přímo v rodinách, poradenství, asistované kontakty, meditace...
Služby fungují od roku 2014. Jen za
rok 2015 poskytli 1 233 schůzek a podpořili 123 rodin.		
Zdroj: ICOS

sekce děti a mládež

Bambi 2016 bude!

Dobrovolníci

V domovech pro seniory, v rodinném
centru, v programech pro ohrožené děti
pomáhá každoročně na padesát dobrovolníků. Ti od roku 2009 věnovali druhým 8 253 hodin svého času.

informace

Rodinné centrum

Hlídání dětí v rodinném centru
Krumlík i domácnosti, volná herna,
kurzy, semináře, charitativní bazárek, příměstské tábory... Jen od roku
2011 poskytlo 13 800 hodin hlídání
a Krumlíkem prošlo několik tisíc lidí.

* Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
schválilo dotaci na projekt Asociaci NNO Jihomoravského kraje, jehož partnery jsou Asociace NNO Zlínského
kraje a naše Asociace NNO Jihočeského kraje na Poradenskou činnost, ve které se bude realizovat
bezplatná internetová poradna, osobní poradna a čtvrtletní výjezdní poradny do Zlínského a Jihočeského kraje.
* Ve čtvrtek 18. února se uskuteční neformální setkání
Asociace NNO ČR s krajskými statutáry, protože usiluje o spolupráci se všemi krajskými asociacemi NNO
a považuje koordinaci postupu vůči veřejné správě na
vládní i krajské úrovni za velice důležitou pro nás všechny, stejně jako vzájemnou výměnu informací.
* Už nyní se pokračuje na Adresáři neziskovek Jihočeského kraje, a tak mnozí
budou opět osloveni zda jejich data a spojení souhlasí, zda nezměnili náplň apod.
Václav Pavlík, tajemník ANNO JČK
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TÁBOR - V úterý 19. ledna 2016
se konala první schůzka Bambištábu
v Domě dětí a mládeže v Táboře
Přítomni byli Josef Musil (ředitel
DDM Tábor a za město Chýnov) Václav Pavlík (ICM Tábor, AICM a ANNO
JČK), Jiří Šimánek (starosta Plané nad
Lužnicí), Radomír Kouba a Dagmar
Pařízková (město Tábor), František
Doubek (kulta Planá nad Lužnicí), Vladimír Doležal (regionální šachisti), Jiří
Vébr (SK Kotnov Tábor a Verb-sport)
a Jiří Riki Řeháček (GN- GNF a Hnutí
BL a ANNO JČK). Právě tady bylo definitivně rozhodnuto o termínu konání
letošní akce pro volnočasové aktivity
a nestátní neziskové organizace, a to na
18. až 21. května (bambi2016.simplesite.com). Připraveny byly nejen suché,
ale i mokré varianty. Dále pak se rozdělovaly úkoly jednotlivým aktérům do
následné schůzky, do úterý 23. února.

Vyhlašovatelé letošní Bambi 2016 jsou
opět starostové čtyř měst, a to Soběslav,
Tábor, Chýnov a Planá nad Lužnicí,
zástupci DDM Tábor, Soběslav, Veselí
nad Lužnicí, ICM Tábor, GN - Galénův nadační fond, Hnutí Březový lístek
a Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje.
-ček-

humanitární pomoc

Ukrajina, země, kterou
Bůh chrání a lidé jí pomáhají

JIŽNÍ ČECHY / DONBAS - Humanitární krize na východní Ukrajině, zcela opomíjená občany a sdělovacími prostředky v České republice,
dovedla Petra Olivu k přesvědčení, že je potřeba pomoci lidem bránícím
se Ruské agresi na Donbase. Veškeré rodinné finanční prostředky, které
měl k dispozici, vložil do vzniku neziskové organizace Humanitární pomoc Ukrajině, která vznikla v květnu 2015.
Ve východních regionech Ukrajiny
zasaženými válkou je mnoho českých
dobrovolníků, kteří chtějí pomáhat
hlavně nemocným, seniorům nebo nejchudším rodinám s dětmi, jejichž otcové bojují nebo v boji padli. Tito lidé zůstávají, protože nemají možnost odejít
do bezpečnějších oblastí Ukrajiny. Pro
obyvatele Donbasu jsou nedostatkovým
zbožím základní potraviny, pitná voda,
léky, hygienické a čisticí prostředky.
Pro děti jihočeský spolek získává školní a výtvarné potřeby, hračky, zkrátka
cokoliv, co by jim zpestřilo neveselé
dny ve stresu a válečném napětí.

va, předseda rady Humanitární pomoc
Ukrajině, z.s.		
-riki-

Projekty
2015
Srdce pro Ukrajinu I.

Projekt Děti dětem

Spolek Humanitární pomoc Ukrajině organizuje finanční sbírky. Vzhledem k vysokým přepravním nákladům,
problémům s uskladněním materiální
pomoci a zejména k tomu, že vše financuje z vlastních omezených prostředků,
bude probíhat nákup materiální pomoci
až v místě určení. Kromě nulových nákladů na dopravu to přináší velkou výhodu v tom, že na východě Ukrajiny lze
za stejné peníze pořídit mnohem více
materiální pomoci než v České republice. Pomoc je tak výrazně efektivnější.
„Naším základním účelem je získávat hmotnou a finanční pomoc od občanů, fyzických nebo právnických osob
na celém území České republiky, dále
pak skladování hmotných darů a jejich
doprava na území Ukrajiny a také dobrovolnická činnost na území Ukrajiny
v oblasti bojů na frontové linii v zóně
působení sil ATO,“ dodal Petr Oli-

JIŽNÍ ČECHY - Programový projekt mezinárodní pomoci Děti dětem se orientuje na žáky základních
a středních škol v Jihočeském kraji.
Žáci z českých škol vyrábí dárkové
balíčky pro školáky na ukrajinské frontě bojů. Výroba balíčků je jednoduchá,
většinou finančně nenáročná (cca do
500 Kč) a záleží na kreativitě každého
žáka. Smyslem projektu je zapojit děti
do programových aktivit neziskové
organizace a naučit je pomáhat jeden
druhému, a to nejen v okruhu rodiny
nebo přátel. Součástí dárkového balíčku je také dopis, pohled nebo přání.
Tím se tento dárkový balíček stává velice osobní záležitostí. Děti na Ukrajině
vědí, od koho dárek s dopisem dostaly,
což je pro ně velká morální podpora,
a tak vědí, že nejsou sami, že jim někdo
stejně starý snaží pomáhat.
Do projektu se zapojily školy ZŠ V.
Rady - Mladé, České Budějovice, ZŠ
Novosedly nad Nežárkou, ZŠ Plešivec,
Český Krumlov, ZŠ Český Krumlov,
Za nádražím, ZŠ Studená, Netolice.
Součástí projektu byla vánoční sbírka
Dárky dětem.			
-ček-

materiální sbírka
27. 7. – 21. 8. 2015
místa konání: Vodňany,
Týn nad Vltavou, Zliv (2x)
Srdce pro Ukrajinu II.
materiální a finanční sbírka
11. -19. 9. 2015
místo konání: České Budějovice
Děti dětem 2015
(září – prosinec 2015)
Dárky dětem
vánoční materiální a finanční
sbírka 7. -23. 12. 2015
místo konání: České Budějovice

Projekty 2016
Děti dětem 2016 – úspěšný projekt bude pokračovat i v dalším roce
Léto bez války – prázdninový čtrnáctidenní pobyt dětí z frontových základních škol v Jihočeském
kraji
Partner z Jižních Čech
– projekt spolupráce škol, obcí, měst
s protějšky na ukrajinském Donbase.
Materiální a finanční sbírky v dalších městech jihočeského kraje, a to
v Táboře, Jindřichově Hradci, Strakonicích, Písku...
Zajištění vlastní dopravy materiální
pomoci – vybudování humanitárního
mostu mezi Jižními Čechami a Donbasem. Rychlá a efektivní pomoc.
Vybudování Centra humanitární
pomoci – nejlépe v Českých Budějovicích.		
-red7
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Šikulka se ohlíží... a má za čím...

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Baby club Šikulka svým příznivcům každoročně přichystá několik
zajímavých akcí. I pokud jde o kratochvíle typu karneval, lampionový průvod, příměstské
tábory nebo dětský den, na prvním místě jsou pokaždé pohyb a zdraví. V případě plaveckých
závodů a soustředění se u mladých sportovců navíc rozvíjí disciplína, zdravá soutěživost, vytrvalost a smysl pro fair play. Následující fotogalerie, výběru některých akcí, přináší malé
ohlédnutí za rokem 2015.		
			
Richard Cirhan

Dětský den – červen 2015, všichni
slavíme 750. narozeniny Českých Budějovic, samozřejmě hravou formou

Lampionový průvod – říjen 2015,
tradiční „lampioňák“ okořeněný kejklíři, ohňostrojem, bubeníky a tanečnicemi
Příměstský tábor – říjen 2015, interaktivní program zatáhl děti do alchymistické dílny Magistra Kellyho
(Hornické muzeum Rudolfov)
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Akvabelky, závody v Poličce – květen 2015. Z vody rovnou na stupně vítězů

