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Aktivní prezentace činnosti občanských sdružení, středisek volného času a dalších organizací
pracujících ve volném čase s dětmi a mládeží. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a
mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.¨
Bambiriáda se koná jednou za rok ve všech krajích České republiky. Trvá 2 až 4 dny a jejími
branami projde okolo 250.000 lidí. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je regionálním pořadatelem celorepublikové akce, pořádané Českou radou dětí a mládeže.
Hlavním smyslem akce Bambiriáda je snaha o to, aby se pozornost veřejnosti alespoň na pár
dní zaměřila na činnost desítek rozmanitých organizací a spolků, které se systematicky po celý
rok zabývají mimoškolní výchovou nejmladší generace. Bambiriáda jim skýtá bázi, na níž tato
sdružení zájemcům předvedou své nadšení, zkušenosti, co všechno mohou právě u nich děti
zažít, čemu se přiučit, jaké vlastnosti nabýt a rozvinout.
V krajském městě České Budějovice je tato přehlídka již neodmyslitelně tradičním projektem,
který přispívá k rozšiřování povědomí veřejnosti o aktivitách dětí a mládeže ve volném čase.
Bambiriáda má formu přehlídky pod širým nebem, kde mají jednotlivá sdružení své stánky,
součástí “městečka” je vždy pódium
Celá akce se v areálu u Sportovní haly v Českých Budějovicích uskutečňuje pod záštitou
hejtmana Jihočeského kraje a primátora Statutárního města České Budějovice.
Více informací na webu www.bambiriada.cz
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Historie Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje—RADAMBUK
V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Krajská rada dětí a mládeže - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována
26.1.2001.
Od té doby jsme ušli pořádný kus cesty k vytyčenému cíli, kterým je především servis sdružením dětí a
mládeže nebo sdružením pracujícím s dětmi a mládeží. Základní funkce RADAMBUK z pohledu Krajského úřadu JčK spočívá v reprezentativním zastoupení sdružení dětí a mládeže kraje. RADAMBUK je přirozeným konzultantem a oponentem na veškeré připravované i probíhající činnosti úřadu směrem ke
sdružením dětí a mládeže.
Od 3.4.2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE.

KDO A CO JE RADAMBUK?
Zastřešujeme sdružení dětí a mládeže Jihočeského kraje a působíme jako servisní organizace.
Tato služba spočívá především:
1) v zajištění obousměrného toku informací - mezi jednotlivými sdruženými subjekty a KÚ JčK,
2) koordinaci - je možné dosáhnout větší efektivity při působení navenek ve vzájemné shodě názorů,
3) organizaci - při zajišťování některých konkrétních aktivit (hromadné akce typu Bambiriáda, školení,
srazů a dalších akcí),
4) iniciaci - prosazování našich oprávněných potřeb směrem k orgánům státní správy a samosprávy,
5) propagaci -sdružení a jejich činnosti.
RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských,
společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami přispíváme k rozvoje volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji.

KDO MŮŽE BÝT ČLENEM RADAMBUK?
Členství v RADAMBUK je pouze kolektivní.
Řádným členem RADAMBUK se mohou stát tyto typy subjektů:
a) občanské sdružení dětí a mládeže, které je takto definováno ve svých stanovách,
b) domy dětí a mládeže, střediska pro volný čas dětí a mládeže,
c) nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží.
Přihláška a Stanovy RADAMBUK jsou vyvěšené na webových stránkách www.radambuk.cz.

Souhrn výhod členství v RADAMBUK
- snadný a bezplatný přístup k informacím,
- informační servis ke grantům a dotacím,
- poradenská služba,
- informace z oblasti vzdělávání,
- aktualizované legislativní zpravodajství,
- vybrané informace přímo do Vašeho e-mailu,
- prezentace na našich akcích,
- zviditelnění Vašeho sdružení prostřednictvím webu RADAMBUK,
- bezplatné Úrazové pojištění a Pojištění odpovědnosti za škodu.
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Nejvýznamnější akce RADAMBUK
- jsme regionálním koordinátorem a pořadatelem největší přehlídky
organizací nabízejících využití ve volném čase dětem a mládeži—
www.bambiriada.cz.
- posláním této vědomostní soutěže je rozšíření vědomostí dětí a mládeže o energetice a ekologii, osvojení si zásad zodpovědného chování
k životnímu prostředí, zvýšení bezpečnosti dětí a v neposlední řadě
oživení náplně volného času dětí, mládeže i jejich rodičů. Sponzorem soutěže je společnost E.ON. Ke
každému vyhodnocení z 5 stupňů soutěže je pořádána akce pro děti - Drakiáda, Karneval, Kuličkiáda,
Hřiště BezBot, Hopsárium, Techmánia...www.energeticka-akademie.cz.
JVVZ - Jihočeská vzájemná výměna zkušeností - akce podporující rozšíření vědomostí a nápadů pro
pracovníky s dětmi.
JAK DÁL - setkání statutárních zástupců sdružení s pracovníky KÚ JčK, MM Č.B., tvorba strategie na další
období.
- tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR. Kdykoliv během 72 hodin a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celé ČR pouštějí do aktivit, které pomáíhají
druhým, přírodě, či jejich okolí. Koordinátorem v Jihočeském kraji je právě Rada
dětí a mládeže Jihočečského kraje.

Podporují nás:

Kontakty:
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje
Sídlo:
Lannova 63, 370 02 České Budějovice
Kontaktní adresa:

Husova 622/45, 370 05 České Budějovice

IČO:

26516519

Registrace u MV ČR Číslo:
Číslo b.ú.:

VS/1-1/45896/01-R
572 644 389 / 0800

Mobil:
E-mail:

775 644 101 předseda, 775 644 003 kancelář
info@radambuk.cz , kancelar@radambuk.cz

Web:

www.radambuk.cz
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1. středisko Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě
Vznik:
Sídlo:
Kontakt:

3. 3. 1990
Kanovnická 11, 370 01,
České Budějovice
Miroslav Mareš
Kanovnická 11, 370 01, České Budějovice
Telefon:
777 113 433
Email:
mares@kultur-kontakt.cz
Web:
www.1.strediskozalesak.cz

Jsme členy svazu Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě, který vychází z vlastního výcvikově – výchovného systému. Svým pojetím drsné, dobrodružné, ale i techničtěji zaměřené výchovy v přírodě,
sjednocuje zájemce o tuto netradiční koncepci a tím vyplňuje další volný prostor v zájmech nejen
dětí a dospělých, ale i dospívající mládeže. 1. středisko Zálesák České Budějovice vzniklo 3. března
1990 sloučením bývalých pionýrských oddílů Orion, Ztracená stopa, Myšáci a Stopaři. V současné
době sdružuje pět dětských oddílů - Vlčata, Strážci, Ztracená stopa, Kamzík a nejmladší oddíl Práčata. Dále pak jeden oddíl "dospělácký" s indiánskou tématikou - Lidé života nebo-li "Wičoni oyáte".
Celoroční práce oddílů se uskutečňuje jak v rámci pravidelných schůzek v naší klubovně, tak i na
víkendových výpravách do přírody. Vyvrcholením práce každého oddílu je letní tábor na naší stálé
základně v Nesměni.

Foto: archiv 1. stř. Zálesák
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52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR
Vznik:

6. 1. 2011

Sídlo:
Kontakt:

J. Š. Baara 64, 370 01 České Budějovice
Karel Klewar
Otavská 9, 370 11 České Budějovice
Telefon:
720 657 390
Email:
klewa-rl@seznam.cz,
Web:
www.52ph.royalrangers.cz

Jsme křesťanský tábornický oddíl pro děti a mládež patřící do organizace Royal Rangers v ČR. Hlavní
okruh naší činnosti je klubová činnost formou pravidelných schůzek, organizování výletů, víkendovek a
letních táborů.

Hlavní témata našich programů:
Život v přírodě - základy táboření, poznávání přírody a její ochrana, práce s nářadím, s lanem a zacházení
s ohněm.
Zdraví, první pomoc a bezpečnost - základy zdravého života bez závislostí, poskytování první pomoci a
bezpečnost při pobytu v přírodě.
Sociální oblast - úcta k člověku, autoritám, pomoc slabším, starším a strádajícím, odpovědnost, přátelství
a úcta ke všemu živému.
Základní principy křesťanství - jsou realizovány skrze zlaté pravidlo Royal Rangers, které zní:
„Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně“ (Bible, Matouš 7,12)

Foto: archiv 52. Přední hlídka Royal Rangers
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Asociace turistických oddílů mládeže –
ATOM
Vznik:
Sídlo:
Kontakt:

10. 12. 1991
Asociace TOM,
Palackého 325, 252 63 Roztoky u Prahy
Mgr. Karel Snětina
378 07 Rapšach 88
Telefon:
724993187
Email:
karel.snetina@j-hradec.cz
Web:
www.a-tom.cz

Tomíků je v naší republice necelých deset tisíc a scházejí se na oddílových schůzkách, podnikají
řadu tuzemských i zahraničních výprav, v létě jezdí na tábory, lezou po horách, sjíždějí řeky, organizují
akce pro veřejnost. K nejznámějším patří například Pohádkový les, Kouzlo zimního lesa či turistické
pochody - na těch spolupracují často i dospělí turisté z Klubu českých turistů.
Asociace TOM vydává časopis Tomík, táborové hry, zápisníčky pro táborníky či pexesa pro děti. V
současné době mohou naši členové využívat šest chalup: v jihočeském Pořešíně, v Janově u Jablonce, v
Dědově nedaleko Adršpachu, v českolipské Dubici, vsetínskou Polanu a Kusalíno. K tomu lze připočíst
desítky kluboven a oddílových základen.
V JČ kraji pracuje 8 oddílů – v Bechyni, Borotíně, Českých Budějovicích 2x, Českém Krumlově, Rapšachu, Třeboni a Vodňanech.

Foto: archiv Asociace turistických oddílů mládeže
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Azimut
sdružení pro netradiční formy pobytu v přírodě
Vznik:

10. 1. 2000

Sídlo:

Puklicova 55, 370 04, České Budějovice

Kontakt:

Email: info@azimut8.eu
Web:

www.azimut8.eu

Sdružuje zájemce o dobrodružné a netradiční aktivity v přírodě.
Cílem sdružení je pořádání různých akcí pro organizované i neorganizované jednotlivce a skupiny.
Část členů se schází v pravidelné činnosti, část je spíše zaměřena na akce.
Mezi takové akce patří vodácké sjezdy řek, orientační běhy neobvyklých forem, různé masové hry v přírodě i ve městě, horolezectví a lanové aktivity.
Díky letitým zkušenostem v s outdoorovými a dobrodružnými činnostmi pro skupiny malé, velké i masové organizujeme takové akce i pro veřejnost.

Foto: archiv AZIMUT
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Česká tábornická unie VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ
Vznik:
Sídlo:
Kontakt:

18. – 19. 8. 1968
Ledenická 125, 370 06 České Budějovice
Vaněček Jan
Ledenická 125, 370 06 České Budějovice
Telefon:
777 618 055
Email:
nacelnik@ctu-jihoceska.cz
Web:
www.ctu-jihoceska.cz

Česká tábornická unie (ČTU) je organizací volně sdružující na základě společného zájmu děti, mládež a
dospělé v tábornických klubech a trampských osadách. Vytváří rovněž podmínky pro rozvíjení zájmů
jednotlivců – samotářů.
ČTU vychází z myšlenek lesní moudrosti. Navazuje na tradice České tábornické unie z let 1968–70 a
tradice historického trampského hnutí (viz historie).
ČTU zaměřuje svoji činnost na pobyt v přírodě. Sdružuje zájemce o pobyt v přírodě, kteří chtějí být
jejími důvěrnými znalci, vnikat do jejích zákonů, vést ostatní k poznávání přírody a stát se jejími ochránci.
Přírodou však není jen les a volnost, ale i člověk a vše krásné, co vytvořil.
ČTU dává prostor všem věkovým skupinám, pomáhá jim v uspokojování jejich zájmů a v získávání dalších
znalostí a dovedností a vychovává je v ideálech pravého lidství. Posláním ČTU není něco předepisovat, ale
vyjádřit společné potřeby a zájmy tábornických klubů, trampských osad a samotářů. Každý klub a osada
je v ČTU samostatnou částí, která si všechny svoje otázky řeší svobodně a samostatně s přihlédnutím
k vlastním možnostem a podmínkám.
Foto: archiv ČTU – VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ
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Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
Český Krumlov
Vznik:

28. 1. 1997

Sídlo:

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
Špičák 114, 381 01 Český Krumlov

Kontakt:

Vlastimil Kopeček, ředitel CPDM, o.p.s.
Špičák 114, 381 01 Český Krumlov
Telefon:

380 712 427

Email:

cpdm@icmck.cz

Web:

www.cpdm.cz

Hlavní činnosti CPDM, o.p.s. jsou:








aktivity v oblasti primární a sekundární prevence společensky patologických jevů u dětí a mládeže
informační a poradenské činnosti pro děti, mládež, pedagogickou, rodičovskou a další veřejnost
zajištění školení, kurzů, přednášek, kulturně výchovných projektů a dalších aktivit souvisejících s problematikou a zájmovými oblastmi dětí a mládeže, včetně specifických aktivit „školského“ charakteru
realizace aktivit, které cíleně podporují vhodné trávení volného času dětí a mládeže, včetně rozvoje
aktivit mezinárodních
podpora a pomoc sociálně znevýhodněným a zdravotně postiženým dětem, mládeži a organizacím,
které se touto problematikou zabývají
podpora a pomoc rozvoji občanského sektoru v místě a širším regionu

Důvody pro založení Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. ve výše uvedené právní formě byly a
jsou především tyto:
1. Zřídit a rozšiřovat nové aktivity a služby ve prospěch dětí a mládeže ve městě Český Krumlov a spádovém regionu, které pro mládež a děti nebyly nebo nejsou ve městě k dispozici, založené na principu
jejich „trvalé udržitelnosti“.
2. Zajišťovat projektovou činností finanční prostředky pro realizaci dlouhodobých i dílčích aktivit a
služeb pro děti a mládež z externích finančních zdrojů (mimo rozpočet města Český Krumlov). Dosahovat tak rozšiřování programových činností a služeb pro děti a mládež bez extrémních nároků na
finanční prostředky z rozpočtu města Český Krumlov.
3. V areálu Špičák 114 Český Krumlov (budova bývalých jeslí a areálu zahrady v majetku města) vytvářet podmínky pro co největší soustředění služeb, poradenských a programových aktivit pro děti, mládež a rodinu na jednom dostupném místě.
4. Na demokratickém a svobodném principu zapojit do rozhodování o programových činnostech pro
děti a mládež a způsobu jejich realizace co největší počet občanů města a dobrovolných spolupracovníků (jak dospělých, tak i mládeže a dětí) a podílet se tak na rozvoji občanské společnosti.
Pro uskutečňování svých aktivit v jednotlivých oblastech má CPDM, o.p.s. zřízena samostatná projektová pracoviště. Jsou to tato pracoviště:
1) ICM – Informační centrum pro mládež
2) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bouda
3) Streetwork
4) Mládežnické internetové Rádio ICM
5) Hudební studio mladých
Foto: archiv Centra pro pomoc dětem a mládeži
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DUHA HUSOT
Vznik:
Sídlo:
Kontakt:

11. 10. 1985
Prof. Skupy 7148, PSČ 386 01, Strakonice
Mgr. Milan Hankovec
Prof. Skupy 7148, PSČ 386 01, Strakonice
Email:
Husot@seznam.cz
Web:
www.husot.strakonice.cz

Jsme dětské sdružení zabývající se Historií, Uměním, Sportem, Ochranou přírody a Turistikou. Naším
cílem však není mít z dětí mistry světa či profesionální odborníky v tom či oním oboru, ale všeobecný
rozhled a hlavně kamarádství, spolehlivost a vzájemná úcta a pomoc.
Scházíme se každý čtvrtek v klubovně v Poděbradově ulici čp. 772, kde se formou her učíme turistické a tábornické dovednosti, tvoříme z různého materiálu, sportujeme, soutěžíme v oblastech našeho
zájmu, plníme důkazy celoroční hry, hrajeme deskové, pohybové, dramatické i jiné hry, při pěkném počasí využíváme přilehlý plácek. Dvakrát měsíčně podnikáme výpravu, výlet, velkou hru či jedeme na sraz
oddílů, o letních prázdninách pořádáme dvoutýdenní tábor v Bohumilicích. V průběhu celého roku plníme
zkoušky „kruhů“ „speciálek“ a „stuh“.
Naše tradiční akce: hokejbalový turnaj, večerní hra Zampa-Pampa, výstup na vrch Kuřidlo, Slunovrat,
strom pro zvěř, olympiáda stolních her a sportovní olympiáda, Prkno (přehlídka uměleckých aktivit),
Hodnotící schůzka a Závěrečný oheň.
V úterý se schází zájmová aktivita stolního hokeje zvaného šprtec. Její členové se účastní Ligy škol, a
některých turnajů pořádaných Unií hráčů stolního hokeje.

Foto: archiv DUHA HUSOT
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Jihočeská krajská organizace Pionýra
Vznik:
Sídlo:
Kontakt:

5.3.2000
Husova 622/45, České Budějovice, 370 05
Petr Novák
Husova 622/45, České Budějovice, 370 05
Telefon:
777 248 703
Email:
kancelar@jihocesky-pionyr.cz
Web:
www.jihocesky-pionyr.cz, www.pionyrsketabory.cz

Jč KOP sestává z více jak třiceti organizačních složek (pionýrských skupin a pionýrského centra) a
působí v celém Jihočeském kraji.

Celoroční činnost s dětmi :
Na úrovni pionýrských skupin a pionýrského centra je celoroční činnost s dětmi a mládeží zajišťována v cca. 60 oddílech a klubech. Převažují oddíly se všeobecnou a tábornickou činností, nechybí však ani
oddíly kulturní a sportovní, například florbal, ringo, vybíjená, divadelní kroužky a taneční či hudební
soubory, keramické dílny a kluby rukodělných činností.
Sama krajská organizace je zřizovatelem taneční školy Merlin, tanečního oddílu La-St Dance Team a
volnočasového klubou Pavučina, v jehož rámci pracuje kroužek keramický, kroužek rukodělných činností
a Zumba pro děti.

Jednorázové krajské akce :
Celoroční činnost je doplněna několika celokrajskými akce pro děti a mládež :
Tradiční turnaj netradičního sportu Ringo se koná na počátku března v Božejově
Vybíjená – krajské kolo – pořádáme ve druhé polovině března v Táboře
Celostátní uzlařská regata „O putovní pohár Zlaté růže“
soutěž tábornických znalostí a dovedností „Jihočeská stezka“ (Český Krumlov)
Jihočeské setkání pionýrských oddílů (červen)
historicko branné hry „O korouhev rytíře Koce“ (Čestice).

Letní tábory :
Organizační složky Jč KOP pořádají každoročně kolem 35 letních dětských táborů s celkovou kapacitou 1700 míst.

Vzdělávání vedoucích :
Pionýrské vzdělávací centrum při Jč KOP organizuje každoročně akreditované vzdělávací kurzy Vedoucí dětského kolektivu, Zdravotník zotavovacích akcí pro děti a mládež a Hlavní vedoucí tábora. Dále
jsou organizovány neakreditované vzdělávací kurzy Kvalifikace oddílového vedoucího a Kvalifikace instruktor. Nabídka je doplňována odbornými vzdělávacími programy, např. kurz lanových aktivit, kurz
vedoucích keramických dílen apod.

Objekty :
Divadlo U Kapličky v Českých Budějovicích – k dispozici víceúčelový sál (divadlo, tanec) se základním
zázemím, zasedací místnost, učebna, výtvarná a keramická dílna. TZ Žumberk – v současnosti
v rekonstrukci

Foto: archiv
Jč KOP
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Kamarádi otevřených srdcí o. s.
Vznik:
Sídlo:
Kontakt:

v roce 2007 (registrováno MV ČR 16.11. 2010)
Nový Malín 339, PSČ: 788 03
Romana Bočková
Průběžná 38, 370 04 České Budějovice 3
Telefon:
+420 724 410 286
E-mail:
kosr.cb@seznam.cz
Web:
www.kamaradiotevrenychsrdci.cz

VRACÍME RADOST ZE ŽIVOTA
Kamarádi otevřených srdcí občanské sdružení, pracuje s dětmi, mládeží i dospělými. Soustředí se na
sociální integraci a prevenci. Je otevřeno organizovaným i neorganizovaným jednotlivcům i skupinám a
široké veřejnosti, které zde najdou zábavu, vzdělání i kamaráda. Nabízí smysluplné trávení volného času,
možnost seberealizace a odpočinku.
Poskytuje, rozvíjí a popularizuje zooterapii. Pořádá integrované rekondiční pobyty a prázdninové
tábory, rodinné akce a dovolené, zájezdy. Vede dětské a mládežnické skupiny, oddíly, kroužky a kluby.
Ke své činnosti využívá klubovnu a venkovní prostory zahrady se zookoutkem organizace POHODÁŘI
VSKH. S touto organizací a s Rodinným centrem ROZÁRKA úzce spolupracuje.
NABÍZÍME
volnočasové, zájmové, vzdělávací, sportovní, kulturní, společenské a poznávací aktivity


zájmové oddíly (turistické, vodácké, tábornické, přírodovědné aj. oddíly)

nepravidelné víkendové výpravy na vodu i do lesa

prázdninové aktivity

příměstské a pobytové tábory a puťáky

společenské, kulturní a sportovní akce

pravidelné a nepravidelné jednorázové akce pro organizované i neorganizované jednotlivce,
skupiny, širokou veřejnost
aktivity v „ZOOPARKU RAJSKÁ ZAHRADA“

zooterapie

vzdělávání, stimulační a vzdělávací programy

poradenství

Aktivity jsou nabízeny v rámci jednotlivých klubů, kroužků a oddílů,
které berou v úvahu konkrétní cílovou skupinu.

Foto: archiv Kamarádi otevřených srdcí o.s.
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Koníček, občanské sdružení
Vznik:
Sídlo:
Kontakt:

8. 6. 2005
Adamovská 6, 373 71, Adamov
Pracoviště zooterapie: Skřidla 5, 382 32 Velešín
Na Zlaté stoce 14, 370 05 České Budějovice
Mgr. Martina Barvínková; předsedkyně – 774 528 777
Mgr. Petra Křížová; zooterapie, volnočas. a vzděl. aktivity 774 529 779
Magdalena Davidová; ornitoterapie a canisterapie – 774 729 779
Email: konicekcb@seznam.cz
Web: www.konicekcb.webnode.cz

KONÍČEK, o. s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v Jihočeském kraji. Naše
služby jsou určeny dětem, dospělým, zdravým i s různým znevýhodněním. Posláním občanského sdružení KONÍČEK je přispívat ke zkvalitnění života a rozvoji osobnosti dětí a dospělých nejen různě znevýhodněných.
Služby organizace:
1) Zooterapie (terapie prostřednictvím zvířat)
Zooterapie je určena dětem a dospělým se zdravotním, mentálním, smyslovým, kombinovaným,
psychickým či sociálním znevýhodněním (specifické poruchy učení a chování, poruchy komunikace,
děti a mladiství v ústavní výchově) a seniorům nejen z jihočeského kraje.
2) Volnočasové a zájmové aktivity – z oblasti chovu zvířat a jezdectví.
3) Vzdělávací aktivity - z oblasti chovu zvířat, jezdectví a zooterapie.
4) Sociální služby dle zákona 108/2006 Sb.
Cíle služeb jsou: snížení rizika sociálního vyloučení; začlenění osob do společnosti a na trh práce;
zlepšení zdraví a fyzické kondice; zlepšení psychické kondice a rozvoj psychických dovedností a schopností; rozvoj sociálních schopností a dovedností a posílení osobních vlastností; pozitivní a smysluplné
trávení volného času.
ODBORNOST, GARANCE A SPOLUPRÁCE
Sdružení je:








registrovaný poskytovatel sociálních služeb,
klinické pracoviště Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
organizace pověřená pro výkon sociálně právní ochrany dětí,
člen Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje,
člen České hiporehabilitační společnosti,
odborná spolupráce s Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík, o. s.,
odbornost služeb je zajištěna spoluprací s lékaři, fyzioterapeuty a odbornými radami služeb.

Služby sdružení jsou poskytovány celoročně.
Pracoviště jsou bezbariérová s dopomocí.

Foto: archiv Koníček, o.s.
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M - Centrum pro mladou rodinu
Vznik:
Sídlo:
Kontakt:

duben 1997
Ant. Barcala 1263/2, 370 05,České Budějovice
Jitka Plojharová
Ant. Barcala 1263/2, 370 05 České Budějovice
Telefon:
720 252 816
Email:
mcmaj@seznam.cz
Web:
www.mc-maj.com

Jsme největší MC v Českých Budějovicích fungující již 15. rokem. Umožňujeme rodičům na RD i po
jejím ukončení vzájemné setkávání, seberealizaci, vzdělávání a mnoho volnočasových aktivit. Děti zde
navazují první sociální kontakty, pro předškolní a školní děti realizujeme několik odpoledních kroužků a
mnoho mimořádných akcí typu – Andersen, Martinská slavnost, karnevaly, besídky, dny tradic apod.

Foto: archiv M – Centrum pro mladou rodinu, o.s

.
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M - tes
Vznik:

5. 9. 2003

Sídlo:

U Výstaviště 1429, Č. Budějovice

Kontakt:

Ing. Cyril Macho, Mgr. Lenka Balážová
U Výstaviště 1429, Č. Budějovice
Telefon:

385 310 201

Email:

info@m-tes.cz

Web:

www.m-tes.cz

Naše sdružení zajišťuje pro děti a mládež různorodé mimoškolní aktivity. Naší hlavní činností je
pořádání zájmových kroužků během celého školního roku (např. přírodovědné kroužky, kroužky se zvířaty, počítačové kroužky, taneční a sportovní kroužky, kroužky lodních a plastikových modelářů, jazykové
kroužky a doučování všech školních předmětů). V průběhu jarních a letních prázdnin pořádáme tematicky zaměřené příměstské tábory (s pejsky, s koňmi, s výlety, sportovní, výtvarné, počítačové atp.) Mimo
příměstských táborů pořádáme i letní pobytové tábory a v zimních měsících také školu lyžování. Naše
sdružení každý rok organizuje soutěže programování, lodních modelářů a taneční soutěže

Foto: archiv M - tes
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Občanské sdružení Děti Řepice
Vznik:

18. 11. 2011

Sídlo:

Řepice 133, 38601, Strakonice

Kontakt:

Martin Tíkal
Řepice 133, 38601, Strakonice
Telefon:

777 214 510

Email:

mtiky@seznam.cz

Web:

www.deti-repice.cz

Občanské sdružení děti Řepice pořádá několik akcí v průběhu roku. Největší akcí je letní dětský
tábor pro 40 dětí. Dále lednové „Zimospaní“ (jedná se o víkend strávený ve vojenských stanech), jarní
víkendová párty (letos ve Střelských Hošticích), víkend na Karlštějně a několik jednodenních výletů. Akce
jsou vhodné pro děti již od 3 let a rodiče si tak mohou vyzkoušet jak to děti zvládnou bez nich.

Foto: archiv Občanské sdružení Děti Řepice
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Občanské sdružení Bezva prázdniny
Vznik:

26. 1. 2007

Sídlo:

Občanské sdružení Bezva prázdniny,
Skuherského 74, 370 01 České Budějovice

Kontakt:

Vladimír Rintintin Petráš
Skuherského 74, 370 01 České Budějovice
Telefon:

603 109 949

Email:

info@bezvaprazdniny.cz

Web:

www.bezvaprázdniny.cz

Jsme sdružení přátel, které každé léto pořádá 14ti denní tábor pro cca 30 dětí. Přípravy na další
tábor pro nás začínají již v září a trvají do začátku tábora. Snažíme se, aby byl tábor pro děti pestrý a plný
zážitků, stejně jako pro nás. Kromě tábora pořádáme víkendová setkání dětí na jaře a na podzim. Těchto
setkání se mohou zúčastnit i rodiče, což dává možnost navázání osobního kontaktu.
Foto: archiv Občanské sdružení Bezva prázdniny
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POHODÁŘI VSKH
Vznik:
Sídlo:
Kontakt:

v roce 1990
Průběžná 38, 370 04 České Budějovice
Romana Bočková
Průběžná 38, 370 04 České Budějovice 3
Telefon:
+420 724 410 286
E-mail:
pohodari.vskh@seznam.cz
Web:
www.pohodari.vskh.cz

SPOLEČNĚ PŘES PŘEKÁŽKY – POHODA, KTERÁ NIKDY NEKONČÍ
POHODÁŘI VSKH (POHODÁŘI Volné Sdružení Kolem Hombre) je otevřené společenství hlásící se k
trampskému hnutí a jeho myšlence „Lesní moudrosti“. Své služby poskytujeme celoročně nejen v Jihočeském kraji, ale i v celé České republice a v zahraničí. Pracuje s dětmi, mládeží i dospělými. Jeho cílem je
zejména ochrana přírody a životního prostředí, netradiční formy pobytu v přírodě, pozitivní a smysluplné
trávení volného času a vzdělávání. Vzniklo v roce 1990, registrováno MV ČR lednu 2010.
Je otevřeno organizovaným i neorganizovaným jednotlivcům i skupinám a široké veřejnosti, které
zde najdou zábavu, vzdělání i kamaráda. Soustředí se na sociální integraci a prevenci.

NABÍZÍME
volnočasové, zájmové, vzdělávací, sportovní, kulturní, společenské a poznávací aktivity
zájmové oddíly (turistické, vodácké, tábornické, přírodovědné aj. oddíly)
 nepravidelné víkendové „výpravy“ na vodu i do lesa
 prázdninové aktivity
 příměstské a pobytové tábory a putovní výlety
 integrované rekondiční pobyty
 programy pro děti a mládež
 společenské, kulturní a sportovní akce
 pravidelné a nepravidelné jednorázové akce pro organizované i neorganizované jednotlivce,
skupiny, širokou veřejnost
 aktivity v „ZOOPARKU RAJSKÁ ZAHRADA“
 aktivity na „RANČI ROMANCE“ v obci Chotýčany
 zooterapie
 vzdělávání, stimulační a vzdělávací programy
 poradenství
Úzce spolupracuje s Rodinným centrem ROZÁRKA, o. s. Kamarádi otevřených srdcí, o. s. M–TES
a s projektem Keltoviny – kulturní program pro Vaše akce, který se týká řady kulturních činností více
na www.keltoviny.cz



Aktivity jsou přizpůsobeny handicapovaným, jsou určeny a využívány osobami z jiných členských
států EU.

Foto: archiv POHODÁŘI VSKH
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Rodinné centrum Emanuel, o.s.
Vznik:
Sídlo:
Kontakt:

18. 5. 2010
Otavská 9, 370 11 České Budějovice
Bc. Lucie Faltová
Sbor Bratské jednoty Baptistů v Českých Budějovicích
U Hvízdala 9a, 370 11 České Budějovice (působiště)
Telefon:
604 356 494
Email:
faltoval@seznam.cz
Web:
www.rcemanuel.cz

Naší vizí a cílem práce je podpora manželství a rodiny jako základ zdravé společnosti a místo pro
zdravý vývoj jedince, postavená na křesťanských základech.
Způsoby realizace:
Podpora a propagace manželství a tradiční rodiny formou:
 preventivní a osvětové činnosti – přednášky, kurzy k otázkám manželství a rodiny
a) Kurz Manželské večery - Kurz je určen pro všechny manželské páry, kteří chtějí zlepšit své
manželství, kteří mají určité manželské problémy nebo procházejí náročným obdobím. Manželské
večery jsou koncipovány jako 8 večerních setkání, které začínají večeří při svíčkách. Během
jednotlivých tematických večerů mají účastníci možnost spolu hovořit o věcech, na které během
všedního dne nezbývá čas.
b) Cyklus přednášek pro rodiče - Přednášky jsou plánovány s cílem propagace a podpory rodiny.
Chceme informovat veřejnost o tom, jaký smysl a funkci má rodina. Dále jaké jsou role jednotlivých
členů a jak je v rámci rodiny naplňovat a uspokojovat. V následujících přednáškách se zaměříme na
aktuální témata, a to na výchovu dětí a s ní spojenými problémy i na otázku hospodaření a financí v
rodině.
 volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi, přispívajících ke smysluplnému trávení společného času a s
cílem posílení soudržnosti rodiny.
a) Probouzení a Ukládání broučků – jarní a podzimní akce na motivy knihy Jana Karafiáta Broučci. Pro
děti s rodiči je připraveno vyrábění, divadlo či scénka, na jaře hry a soutěže pro děti, na podzim
lampiónový průvod a táborák. Na podzim se broučci uloží k spánku a na jaře se probouzejí. Smyslem
realizace „broučkových“ akcí je:
1) vybudování tradice,
2) smysluplné trávení volného času dětí a celých rodin,
3) podpora soudržnosti rodiny,
4) předávání křesťanských hodnot
b) Oslava dne dětí - pro celou rodinu jsou připraveny soutěže a hry, divadlo a různá další překvapení.
Den je vždy v jednotném stylu př. Staň se chvíli indiánem, Rytířské hry apod.
c) Loučení s létem - akce na začátku školního roku, s připomenutím letní atmosféry a zážitků z
prázdnin, soutěže rozvíjející různé dovednosti dětí, kterých se mohou účastnit i rodiče.
d) Sváteční tvoření – tvoření pro děti a rodiče při příležitosti různých svátků př. Výroba netradičních
adventních kalendářů, Hromničkové svícení apod.

Foto: archiv Rodinné centrum Emanuel, o.s.
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Rodinné centrum ROZÁRKA
Vznik:
Sídlo:
Kontakt:

v roce 2008
Jana Čarka 1863/7, 370 06
České Budějovice 5
Romana Bočková
Průběžná 38, 370 04 České Budějovice 3
Telefon:
+420 724 410 286
E-mail:
rozarka.rc@seznam.cz
Web:
www.rozarka.com

Mosty, které nás spojují
Rodinné centrum ROZÁRKA je otevřeným rodinným centrem, které pracuje s dětmi, mládeží i dospělými. Soustředí se na sociální integraci a prevenci. Je otevřeno organizovaným i neorganizovaným
jednotlivcům i skupinám a široké veřejnosti, které zde najdou zábavu, vzdělání i kamaráda. Nabízí smysluplné trávení volného času.
Dětem handicapovaným i zdravým nabízí vybavenou hernu, prázdninové aktivity a zooterapii. Rodičům i široké veřejnosti zajišťujeme možnost seberealizace vzdělání a odpočinku. Realizuje, volnočasové,
aktivizační, vzdělávací a zájmové aktivity. Prorodinné a sociální služby, zooterapii, vzdělávání, stimulační
a vzdělávací programy.
Ke své činnosti využívá klubovnu a venkovní prostory zahrady se zookoutkem organizace POHODÁŘI
VSKH. S POHODÁŘI VSKH a s občanským sdružením Kamarádi otevřených srdcí úzce spolupracuje.

NABÍZÍME:
společenské, kulturní a sportovní akce pro organizované i neorganizované nejen děti, mládež, rodiče
i prarodiče, rodiny a jejich rodinné příslušníky, ale i širokou veřejnost
 Aktivity jsou nabízeny v rámci jednotlivých klubů, kroužků a oddílů, pro konkrétní cílovou skupinu.
 ornitoterapii s Klárkou (papoušek Ara Ararauna maskot Rodinného centra ROZÁRKA)
 bioenergetická cvičení s PhDr. Filipem Abramčukem, Ph.D, psychologem a psychoterapeutem
 schůzky pro rodiny s hendikepovanými i zdravými dětmi cvičení a tvoření rodičů s dětmi, přednášky
 Feuersteinovu metodu pro děti i dospělé s Mgr. Evou Líbenkovou
 cvičení Pilates s Jitkou Martínkovou Kaletovou
 Tai-chi s Jitkou Martínkovou Kaletovou
 zooterapii ve spolupráci s POHODÁŘI VSKH
 dětský a mládežnický oddíl ROZÁRKA
 hudební a rytmické kroužky
 výtvarné, tvořivé a kreativní kroužky
 pohybové a taneční kroužky
 zájmové, vzdělávací a sportovní kroužky
 prázdninové pobytové a příměstské tábory, puťáky
 integrované rekondiční pobyty
 společenské, kulturní a sportovní akce pro organizované i neorganizované
nejen děti, mládež, rodiče i prarodiče, rodiny a jejich rodinné příslušníky,
ale i širokou veřejnost
Aktivity jsou nabízeny v rámci jednotlivých klubů, kroužků a oddílů, které berou v úvahu konkrétní cílovou skupinu.


Foto: archiv Rodinné centrum ROZÁRKA
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RS NADORAZ, o.s.
Vznik:
Sídlo:
Kontakt:

7.11.2009
Hradební 333/11, 370 01 České Budějovice
František Šotola
Hradební 333/11, 370 01 České Budějovice
Telefon:
608 973 902
Email:
rsnadoraz@gmail.com

Náplň občanského sdružení je především provozování čajových klubů na vlastních akcí či akcích pro
jiné NGO, které vedou k osvětě zdravého žití. Dále tímto prostředkem sledujeme cíl podpory aktivit dětí
a mládeže.

Foto: archiv RS Nadoraz, o.s.
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Salesiánské středisko mládeže – dům dětí
a mládeže České Budějovice
Sídlo:
Kontakt:

Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice
Štěpán Vondrášek
Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice
Telefon:
385 341 877
Email:
sasmcb@.sasmcb.cz
Web:
www.sasmcb.cz

Naše Středisko je zde pro všechny děti a mladé lidi, kteří chtějí strávit svůj čas se svými vrstevníky a
kamarády. Mají se zde možnost nejen neformálně pobavit a zahrát si různé hry, ale také se zde mohou
sami realizovat a v zájmových kroužcích naučit novým dovednostem. Naši zaměstnanci a dobrovolníci
rádi přivítají každého, bez rozdílu náboženské orientace, barvy pleti či sociálního postavení. Základem
naší práce je preventivní systém Dona Boska a spokojenost našich návštěvníků.

Poslání Střediska
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice přispívá prostřednictvím
preventivního výchovného systému Dona Boska, volnočasových aktivit a sociální práce k celostnímu
rozvoji dětí a mládeže.

Otevřené kluby
V Otevřených klubech se zaměřujeme převážně na neorganizované nebo sociálně znevýhodněné
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, ze spádové oblasti Čtyři Dvory, zejména ze sídliště Máj, Šumava a
Vltava.
Otevřené kluby pracují ve 2 týmech, které se nazývají Oráč a Oratoř.

Zájmové kroužky
Středisko nabízí dětem smysluplné využití volného času formou zájmových kroužků, turnajů a dalších aktivit.
Kroužky probíhají převážně ve dnech: úterý, středa, čtvrtek (výjimečně i v jiný den) v časovém
rozmezí od 14:00 do 20:30 v prostorách Střediska nebo pronajatých tělocvičnách. Účastníkům kroužku
se věnují vedoucí z řad zaměstnanců Střediska nebo dobrovolníci, kteří se Střediskem spolupracují.

Chaloupky
Chaloupky jsou křesťanské tábory, které pořádá Středisko. Jejich hlavní charakteristikou je malý
počet dětí a rodinná atmosféra, cílem vedoucích a animátorů je, aby se děti na chaloupkách cítily jako
doma. Na chaloupkách jsou děti vedeny a vychovávány v duchu křesťanských hodnot. Tyto tábory však
nejsou určeny pouze pro děti z křesťanských rodin.
O děti na chaloupkách se starají kvalifikovaní vedoucí a animátoři, kteří se během školního roku
pravidelně setkávají.

Dobrovolníci
Dobrovolníci působí ve Středisku jako výchovní asistenti ve všech programech. Podílejí se aktivně
na přípravě, realizaci i hodnocení jednotlivých činností.
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Praktikanti
Středisko je klinickým pracovištěm Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Jednou z forem oboustranné spolupráce je zajištění odborné praxe studentů TF JU. Ta je zajištěna pravidelnou aktivní účastí
na výchovně-vzdělávacích programech SaSM – DDM ČB.
Individuální praxi je možné domluvit i se studenty dalších fakult JU.

Kontaktní centrum Maják
Kontaktní centrum Maják slouží jako odloučené pracoviště Střediska. Probíhají zde volnočasové
aktivity, individuální doučování, tématické programy, sociální práce a příprava na jednotlivé činnosti.
Maják je určen především pro práci s neorganizovanými dětmi a mládeží ze sídliště Máj.

Foto: archiv Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Jihočeského kraje
Vznik:
Sídlo:
Kontakt:

28.4.2003
Lannova 63, 370 01 České Budějovice
Václav Žižka, Dana Šuldová
Telefon:
387 433 306
Email:
hasici@oshcb.cz

Působnost na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva a výchovy mládeže.
Celoroční práce s mládeží od 3 do 18 let ve Sborech celého kraje (brigády, výlety, soutěže, …)
Postupové soutěže hry Plamen a dorostu
 základní obvodová kola
 okresní kola
 krajské kolo
 Mistrovství republiky
Českobudějovický dvojboj - zařazeno 9 soutěží konaných od května do září
Ostatní pohárové soutěže pro děti
Pravidelné školení vedoucích mládeže 2 - 3 ročně
Školení rozhodčích mládeže
V současné době upřednostňujeme práci s dětmi předškolního věku, tzv. přípravky.

Foto: z www.oshcb.cz
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Hudební škola Vojtěch o.p.s.
Vznik:

26.10.2012

Sídlo:

Hudební škola Vojtěch o.p.s.
Emy Destinové 1/1, 370 05 České Budějovice

Kontakt:

MgA. Zdenek Zavičák
Emy Destinové 1/1, 370 05 České Budějovice
Telefon:

776 834 357

Email:

hudba.vojtech@seznam.cz

Hudební škola Vojtěch o.p.s., založená v říjnu 2012, navazuje na čtyřleté hudební vzdělávání dětí ve
farnosti sv. Vojtěcha. V současné době navštěvuje pravidelnou skupinovou a individuální výuku, zaměřenou na všeobecný rozvoj hudebnosti a pěveckých schopností, čtyřicet dětí ve věku od tří do dvanácti
let. Cílem školy je péče o hudební schopnosti dětí obecně a dále pak výchova budoucích sborových
zpěváků pro Farní sbor u sv. Vojtěcha a pro českobudějovický region. V Českých Budějovicích chybí
sbor, který by mohl vhodně spolupracovat kupříkladu s Jihočeskou komorní filharmonií při realizaci
instrumentálně-vokálních děl. Péče o dorost je v tomto směru nezastupitelná, což dokazují příklady z
vyspělých evropských států. V minulosti žáci školy vystoupili na několika koncertech pro veřejnost v
kostele sv. Vojtěcha v Č. Budějovicích, mj. scénicky provedli operku „Karkulka“ autorů Svěráka a Uhlíře.
Ředitelem školy je zkušený pedagog a dirigent s dlouholetou praxí v ZUŠ a v Konzervatoři České Budějovice. Angažovaným pedagogem zpěvu je aprobovaná mladá učitelka.
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Myslivecké sdružení Obora Nový Dvůr, o.s.
Vznik:

1.4.2009

Sídlo:

Krčínova č.4, České Budějovice 370 11

Kontakt:

Zbyněk Berný, Bc. Rostislav Kuboušek
Hluboká u Borovan č. 26, Borovany, 373 12
Telefon:

602447399, 603900044

Email:

oboranovydvur@seznam.cz

Web:

www.oboranovydvur.cz

Pořádáme letní tábory pro děti na vlastní základně, pronajímáme základnu na akce s dětmi a mládeží, provádíme
propagační akce, školení zaměřené na ochranu krajiny, provádíme výsadbu stromů, údržbu krajiny, chov zvěře a
ryb.

Foto: archiv Myslivecké sdružení Nový Dvůr o.s.
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Základní článek hnutí Brontosaurus Forest
– Centrum Cassiopeia
Vznik:

1995

Sídlo:

Základní článek hnutí Brontosaurus Forest – Centrum Cassiopeia
Jizerská 4 , 370 11 České Budějovice

Kontakt:

Petr Kurz
Jizerská 4 , 370 11 České Budějovice
Telefon:

385 520 951

Email:

Inko@cegv-cassiopeia.cz

Web:

www.cegv-cassiopeia.cz

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia vzniklo v Českých Budějovicích v roce 1995 při
základním článku Hnutí Brontosaurus Forest. Dlouhodobě se centrum Cassiopeia zabývá vzděláváním
dětí MŠ, žáků ZŠ i SŠ a pedagogů v oblasti environmentální, multikulturní a osobnostně sociální výchovy.
Cílem je usnadnit pedagogům speciálních škol zařazení environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů. Centrum Cassiopeia spolupracuje se školami na Českobudějovicku i v celém Jihočeském kraji, od roku 2010 spolupracuje i se školami Plzeňského kraje.
Naše akce během roku jsou tyto:
akce pro veřejnost na naší přírodní zahradě na jaře i na podzim
V září „Evropský den bez aut“,na náměstí Přemysla Otakara v Českých Budějovicích pro školy
a veřejnost Jihočekého kraje.
Srdce plné slunce – Den dětí – pro děti se speciálními potřebami.
Akce v rámci podzimních dní EVVO:
říjen - konference pro učitele MŠ
listopad - konference pro učitele ZŠ a SŠ
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ZEMĚ – NEZEMĚ, O.S.
Vznik:

5.3. 2008

Sídlo:

Chlumec 30, 373 50 Olešník

Kontakt:

Mgr. Iva Pudichová
Chlumec 30, 373 50 Olešník
Email: pudiska@volny.cz
Web:

www.zeme-nezeme.cz, www.statekvystice.cz.

Země – nezemě je občanské sdružení, které pořádá zážitkové tábory pro děti a mládež, jezdecké tábory,
tematické víkendy pro rodiny, v průběhu roku turistický a jezdecký kroužek. Připravujeme programy pro
školy v přírodě a adaptační kursy. Dále se podílíme na akcích pořádaných obcí Olešník. Ideální zázemí
pro akce nám poskytuje statek Výštice, který se nachází na samotě u lesa a u rybníka nedaleko Hluboké
nad Vltavou.
Foto: archiv Země – nezemě
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VÝCVIKOVÉ CANSITERAPEUTICKÉ SDRUŽENÍ
HAFÍK, O.S.
Vznik:

leden 2001

Sídlo:

Klec 78, 379 01 Třeboň

Kontakt:

Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D., Mgr. Ludmila Cimlová
Klec 78, 379 01 Třeboň
Email: cimlova@canisterapie.org
Telefon:
Web:

777 153 845
www.canisterapie.org

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík realizuje svou činnost již dvanáct let a důvodem založení
organizace bylo profesionální zavedení canisterapie v ČR.
Sdružení Hafík je od roku 2008 akreditovaným dobrovolnickým centrem a dále jako jediný český zástupce
členem Evropské asociace (ESAAT) se sídlem ve Vídni.
V současné době realizuje sdružení pravidelný dobrovolnický program canisterapie a to po celé ČR. Sdružení nyní zastřešuje 60 canisterapeutických týmů, kteří dochází do 38 zdravotně sociálních a školských
zařízení po celé ČR. Dobrovolnické centrum Hafík si své dobrovolníky společně s jejich psy pro činnost
v oblasti canisterapie připravuje, dále je koordinuje a superviduje.
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík realizuje dále jednorázové programy, které jsou zaměřeny na
prožitkovou a preventivní aktivitu. Preventivní program je realizován ve školských zařízeních, kdy je cílem
programu výchova dětí k zodpovědnému vztahu ke psům a prevence úrazů způsobených psem.
Mezi další činnost patří realizace pobytových akcí se zaměřením na canisterapii. Konkrétně se jedná o
týdenní canisterapeutické tábory, jež jsou určeny pro děti zdravé a děti s postižením a dále víkendové
pobyty.
Občanské sdružení dále realizuje vzdělávací semináře, konference a poradenství v oblasti canisterapie.
V roce 2012 se podařilo sdružení krom realizace canisterapie rozšířit svou činnost o aktivity
s miniponíkem a želvami.

Foto:chiv Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s.
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „TÁLÍN DĚTEM“
Vznik:

1.10.2012

Sídlo:

Tálín 10, 398 15 Tálín

Kontakt:

Jan Maršík
Tálín 10, 398 15 Tálín
Email: talindetem@seznam.cz
Telefon:
Web:

602 703 522
www.talindetem.cz

„Tálín dětem“ celoročně pořádá společenské akce. Na podzim 2012 jsme pořádali první Drakyádu, a
začátkem léta Noc pod hvězdami. V plánu je také uspořádání zimního víkendu na bobech a jarních cyklotoulek krajem. Hlavní akcí sdružení je pořádání letního tábora.

Foto: archiv: Občanské sdružení „Tálín dětem“
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SLAVONICKÁ RENESANČNÍ, O.P.S.
Vznik:

duben 2006

Sídlo:

Spolkový dům, Na Potoku 629, 378 81 Slavonice

Kontakt:

Jiřina Marková
Spolkový dům, Na Potoku 629, 378 81 Slavonice
Email: info@zdrojslavnonice.cz
Telefon: 384 493 884
Web:

www.zdrojslavonice.cz

Slavonická renesanční, o.p.s., provozuje od roku 2010 rodičovské centrum ZDROJ Slavonice a od roku
2012 Volnočasový klub ZDROJ. Dalšími aktivitami v naší organizaci jsou vzdělávací programy a služby
šetrné turistiky. Mezi naše pravidelné činnosti patří schůzky rodičovského centra, a volnočasového klubu,
pravidelně pořádané víkendové akce, besedy a workshopy. V létě pořádáme tři běhy letních programů –
obdobu příměstských táborů. Pro školy, školky, gymnázia ale i vysoké školy organizujeme studijní cesty a
vzdělávací programy. V současné době se připravujeme na přestěhování do nového Spolkového domu –
Environmentálního centra ZDROJ Slavonice.

Foto: archiv: Slavonická renesanční, o.p.s.
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Informační centrum pro mládež České Budějovice
HLEDÁTE INFORMACE?
POTŘEBUJETE PORADIT?
KONTAKTUJTE NÁS!
Můžete nás navštívit na webových stránkách http://www.icmcb.cz ,
poslat dotaz elektronickou poštou na adresu icmcb@radambuk.cz ,
zavolat na telefonní čísla 776 342 234, 775 644 101,
přijít osobně na adresu Husova 622/45 v Českých Budějovicích.

JSME OTEVŘENI ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI A V SOUČASNÉ DOBĚ NABÍZÍME:
- Informační a poradenský servis mládeži a široké veřejnosti v oblastech:
C Cestování v ČR a zahraničí

C Mládež a EU

C Práce v ČR a zahraničí

C Sociálně patologické jevy

C Vzdělávání v ČR a zahraničí

C Zdraví a Ekologie

C Občan a společnost
C Regionální informace
C Volný čas

- Návštěvníci u nás mohou pracovat na počítači, tisknout dokumenty, vázat diplomové práce
a ročenky, vyhledávat na Internetu, používat e-mailovou poštu.
- Vyrobíme placky (buttony) dle dodaného návrhu.
- Vydáváme 1x týdně elektronicky Infolisty Víkendové tipy v Jihočeském kraji.
- Organizujeme maturitní plesy, koncerty, semináře, besedy a klubové akce, samozřejmostí je
pronájem prostor pro tyto akce s bohatým zázemím a technickým vybavením.
- Zajišťujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků s dětmi a mládeží.
- Studentům Jihočeské univerzity nabízíme možnost zajištění odborných praxí v Jihočeských
informačních centrech pro mládež a dalších pracovištích našich zřizovatelů.
- Zajišťujeme předprodej vstupenek v CB systému na kulturní a jiné akce a prodej slevových
Evropských karet mládeže EYCA a publikací z nakladatelství Mravenec.

- Všechny naše služby týkající se informací a poradenství poskytujeme bezplatně
v elektronické nebo tištěné podobě.

Zřizovatelem ICM je RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje,
www.radambuk.cz.
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Pořadatelem soutěže je E.ON Česká republika, s.r.o.
Organizátorem soutěže v Jihočeském kraji je Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje
Posláním soutěže je rozšíření vědomostí dětí a mládeže o energetice a ekologii, osvojení si
zásad zodpovědného chování k životnímu prostředí, zvýšení bezpečnosti dětí a v neposlední
řadě oživení náplně volného času mladé generace. Soutěž rozšiřuje nabídku trávení volného
času dětí a mládeže, kdy snahou je populárně vědeckým způsobem rozšířit jejich vědomosti,
zručnost, komunikaci, mediální schopnosti i týmovou spolupráci. A to jak dětí organizovaných
(oddíly, družiny, třídy), nebo neorganizovaných (jednotlivec, rodina, parta kamarádů).
Soutěž je určena pro děti a mládež Jihočeského kraje,
Kraje Vysočina, Jihomoravského a Zlínského kraje.
Soutěžící jsou rozděleni do čtyř kategorií:






Jednotlivec,
Malá skupina,
Třídní kolektiv,
Velká skupina.

Soutěž Malá energetická akademie má 5 stupňů. V každém stupni plní soutěžící zadaný úkol.
Vítězové jednotlivých stupňů soutěže jsou vyhlašováni postupně v průběhu školního roku v
měsících září až duben. V měsících květnu se završí celý průběh soutěže a vyhodnotí se celkoví vítězové v jednotlivých kategoriích – zpravidla na akci Bambiriáda.
Jednotlivec, který získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou
cenu v hodnotě 6.000,- Kč, jednotlivec s druhým největším počtem bodů vyhraje věcnou
cenu v hodnotě 4.000,- Kč, jednotlivec s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu
v hodnotě 2.000,- Kč.
Malá skupina a Třídní kolektiv, který získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů,
vyhraje věcnou cenu v hodnotě 13.000,- Kč, malá skupina a třídní kolektiv s druhým největším
počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 8.000,- Kč, malá skupina a třídní kolektiv
s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 4.000,- Kč.
Velká skupina, která získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou
cenu v hodnotě 25.000,- Kč, velká skupina s druhým největším počtem bodů vyhraje věcnou
cenu v hodnotě 15.000,- Kč, velká skupina s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou
cenu v hodnotě 10.000,- Kč.
Více informací na webu www.energeticka-akademie.cz.
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