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SLOVO PŘEDSEDY 
 
Přísluší mi zhodnotit krátce uplynulý rok 
2012.  
Podařilo se zrealizovat projekt s KÚ KK. 

Spolupráce s KÚ KK, konkrétně s panem 
hejtmanem Novotným a s panem 
náměstkem Čermákem byla nadstandardně 
dobrá. Podařilo se vyřešit i několik 
zásadních problémů týkajících se 
financování subjektů v NS KK mezi KÚ a 
MPSV, jako například KRUFIN, 

MATEŘÍDOUŠKA, Centrum vzdělávání KK apod.   

Rada ANNA KK pracovala v novém složení a po celou dobu hledala optimální 
způsob práce, ne vždy úspěšně. Na poslední pracovní schůzce na podzim v Chebu 
došlo k jistému posunu ve zlepšení komunikace, pojmenování kompetencí a 
povinností členů Rady, včetně mě jako předsedy. 

Tento rok 2012 bych osobně vyhodnotil jako zkušební v novém složení s hledáním 
smysluplného plnění poslání zastřešující organizace pro NS. Na úrovni ČR se 
v ANNO  konaly se volby a prozatím nedošlo ke změně zastoupení za ANNA KK 
v této organizaci (Šnajdrová, Chlad). Zhodnocení naší práce jako rady ANNA KK 
provedou členové naší asociace na Valné hromadě v únoru 2013. 

 
 
Rudolf Chlad 
předseda ANNA KK 
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ÚVODEM 
 
Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje (dále ANNA KK) byla 
založena zástupci neziskových organizací působících v Karlovarském kraji v srpnu 
2001 a zaregistrována jako občanské sdružení podle zákona 83/1990 Sb.  
 
Cílem asociace bylo a je:  
vytvořit podmínky a posilovat povědomí o užitečnosti vzájemného poznávání a 
komunikace NNO, vzniku koaličních seskupení podobně zaměřených spolků, 
zejména pro tvorbu společných rozvojových projektů a strategií.   

Hájit společné zájmy neziskového sektoru, iniciovat potřebné legislativní změny, 
povzbuzovat u občanské veřejnosti, veřejné správy a v podnikatelském sektoru 
zájem o veřejné dění, odvahu a právo občana „mluvit do toho“.  

 
ANNA KK v roce 2012 napl ňovala tyto cíle, pokra čovala v napl ňování konkrétní 
Smlouvy o partnerství s Karlovarským krajem a to p ředevším konkrétními 
kroky jako je vyjednávání podmínek pro podporu ob čanského sektoru na 
jednotlivých odborech Karlovarského kraje a v nepos lední řadě se zapojila do 
tvorby strategických dokument ů na republikové úrovni. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI ANNA KK, o. s. 
 
Typ organizace:  
občanské sdružení registrováno podle zákona 83/1990 Sb. jako dobrovolná, nestátní 
a nepolitická organizace.    
 
Cíl sdružení:  
Cílem sdružení je přispět k rozvoji občanského sektoru a komunitních koalic NNO 
(nevládních neziskových organizací Karlovarského kraje) 

1.  vytvářením podmínek k setkávání občanů zapojených do individuálních nebo 
spolkových 

     neziskových občanských aktivit 

2.  poskytováním informací a koordinováním neziskových aktivit v oblastech 

a) obnova venkova, péče o kulturní dědictví 

b) vzdělávání a volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých 

c) sociální a zdravotní služby 

d) ochrana životního prostředí 

3.  pořádáním mezioborových konferencí občanského sektoru k diskusi o 
společných problémech a ke zprostředkování komunikace mezi NNO a orgány 
veřejné správy. 
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Poslání  
 
Podporujeme nestátní neziskové organizace a prosazujeme jejich zájmy tak, aby 
mohly poskytovat kvalitní služby veřejnosti. 
 
Vize 
 
ANNA KK je stabilní asociací NNO, která je atraktiv ní pro své členy a je 
vyhledávaným a silným partnerem pro ostatní sektory . 
 
 
Organiza ční struktura ANNA KK:  
 
Valná hromada  
Rada sdružení  
Výkonný ředitel  
Revizní komise 
 
 
Čestná p ředsedkyn ě:  
 
MUDr. Darina Kosorinová 
 
 
Rada ANNA KK, o. s.  
 
Rudolf Chlad – předseda, statutární zástupce 
Hana Šnajdrová – místopředsedkyně 
Veronika Krajsová – místopředsedkyně 
Kamila Prchalová – místopředsedkyně 
Stanislav Kříž - místopředseda 
 
Revizní komise:  
 
Pavlína Menšíková 
 
Registrovaní členové:    
 
k. 1. 1. 2013 má ANNA KK, o. s. 29 členů 
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ČLENOVÉ ANNA KK 
 
 

23/02 ZO ČSOP Berkut 

ALTER MELES 

AREA viva o.s. 

Asociace Záchranný kruh 

BOS ARCHA 

Centrum pro mládež a alternativní 
sporty 

Cesta z města, občanské sdružení 

Český svaz žen v Karlovarském kraji 

Český západ o.s. 

Farní charita Karlovy Vary 

Hana Šnajdrová (individuální člen) 

Hartenberg, o. s . 

Hospodářští junioři KK  

Kolegium karlovarských lázeňských 
lékařů (KKLL)  

Krajská rada dětí a mládeže 
Karlovarska 

KST Best 

Mariánskolázeňsko o.p.s. 

Mateřské centrum Cvrček 

MC Karlovy Vary 

Natura 99, o.s. 

Občanské sdružení Chráněné bydlení 
Sokolov 

Občanské sdružení Res vitae 

Paintball klub Karlovy Vary 

Pod střechou o.s. 

Rudolf Chlad (individuální člen) 

TJ Slavoj Bečov 

Tyflocentrum 

Železniční spolek Klub M 131.1 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 
 
V roce 2012 se ANNA KK zabývala 
naplňováním jednoho z nejzásadnějšího 
úkolu vzešlého ze Strategického plánování 
a to, propagace neziskového sektoru 
v Karlovarském kraji, propagace ANNA KK 
a jejích členů. Za tímto účelem bylo 
realizováno 17 výstav, kde byly jednotlivé 
organizace prezentovány široké veřejnosti. 
K realizaci výstav byly použity reklamní 
panely vyrobené za laskavé podpory 
Karlovarského kraje. 

Propagace NS byla paralelně realizována 
elektronicky, pravidelnou aktualizací webových stránek a databáze NNO 
v Karlovarském kraji, kterou taktéž najdete na webových stránkách organizace 
www.annakk.cz. 

Dalším výstupem strategického plánu byla definována  informovanost NNO 
v Karlovarském kraji. 

Neziskovým organizacím v Karlovarském kraji byly pravidelně předávány informace 
ze světa občanského sektoru. Informace byly pak pravidelně předávány členům 
prostřednictvím elektronického týdeníku Týden v ANNA KK. Těchto týdeníků vzniklo 
43. V kalendáři akcí bylo vytvořeno 70 pozvánek na žádost členů. Bylo publikováno 
32 článků a členové měli možnost vybírat z 88 dokumentů ke stažení. 

 

Pracovní skupiny  
Na začátku roku 2012 se ukázalo, že je potřebné aby PS získaly statut v ANNA KK. 
K těmto účelům přijala Rada ANNA KK Směrnici o PS, ve které jsou vymezeny 
kompetence pracovních skupin. Byl taktéž připraven akční plán, který byl v průběhu 
roku naplňován. 

 

Pracovní skupina pro fungující rodinu  navrhla úpravy Pravidel pro poskytování 
dotací Podpora rodiny. Návrhy byly konzultovány odborem soc. věcí, který nakonec 
všechny změny přijal. 

Pracovní skupina pro Fungující rodinu se také spojila s pracovní skupinou pro 
seniory, aby společně hledali „mezigenerační mosty“. Výstupem ze spojení bude 
společná práce v roce 2013. 

Dalším úspěchem pracovní skupiny byl podpis Smlouvy o partnerství mezi KK a 
mateřskými centry v KK, kterou u příležitosti slavnostního předávání cen Společnost 
přátelská rodině podepsali hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný a 
prezidentka Sítě mateřských center Rut Kolínská. 
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Pracovní skupina pro d ěti a mládež  se spolupodílela na realizaci společných akcí 
do některých z nich zapojila také skupinu seniorů. Obě tyto skupiny se pak podíleli 
na společných aktivitách podporující Evropský rok aktivního stárnutí. PS DaM také 
vyjednávala lepší podmínky při poskytování dotací na podporu volnočasových aktivit. 
Také zde se podařilo prosadit změnu v žádosti o dotaci. 

 

Pracovní skupina pro životní prost ředí vykomunikovala s KÚKK změnu termínu 
podání žádostí o datace z odboru životního prostředí. Dříve přijímal KÚKK žádost na 
konci února, následoval rozhodovací proces a výsledky byly zveřejněny v květnu. 
Tím nebylo možné plánovat jarní aktivity, což bylo v oblasti rozvoje životního 
prostředí problémem. Nyní je možné o finanční podporu žádat v říjnu. Schvalování 
by se tím mělo urychlit. 

 
Pracovní skupina pro regionální rozvoj 
Pracovní skupina pro regionální rozvoj během své celoroční činnosti plnila především 
úlohu koordinátora pro venkovské regiony Karlovarského kraje. Její hlavní náplní 
bylo poradenství v oblasti finančních podpor pro jednotlivé NNO. Dále se PS podílela 
na propagaci a prezentaci činnosti neziskových organizací v kraji. Během různých 
akcí byly instalovány informační a propagační panely jednotlivých členů ANNA KK a 
činnost neziskového sektoru tak byla prezentována nejširší veřejnosti i v odlehlých 
částech kraje. Během jednání PS byly konzultovány a rozvíjeny projekty především v 
oblasti ochrany životního prostředí, práce s mládeží, podpory šetrného venkovského 
cestovního ruchu a obnovy kulturního dědictví regionu. Výsledkem těchto aktivit je 
celá řada integrovaných projektů, které realizuje několik organizací společně a v 
mnoha případech jsou podpořeny obcemi i městy ve venkovské části Karlovarského 
kraje (např. Sokolovská stezka a záchrana poutního kostela ve Skocích, Kraj živých 
vod – Prameny Tepelska, Obnova botanické zahrady v Bečově nad Teplou, 
Turistické trasy pod Vladařem, Křížová cesta u kostela sv. Blažeje, Dráha jako 
turistický rozcestník, Setkání u pramene řeky Střely, Letní studentský workcamp). 
Výměna zkušeností mezi jednotlivými organizacemi byla jednou z nejvýznamnějších 
činností, která se odrazila také v komunikaci s jednotlivými odbory Krajského úřadu 
karlovarského kraje. Díky aktivitě PS byly NNO zapojeny do přípravy několika 
plánovacích dokumentů Karlovarského kraje - Programu rozvoje Karlovarského 
kraje, Územní studie horských oblastí a příhraničního projektu CLARA II: Rozvoj 
společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském a česko-saském 
regionu. 
 
Další, velmi citelnou potřebou občanského sektoru o sjednocení dotačních titulů se 
doposud vyjednat nepodařilo. 
 
 
 
 



 

 
 
 

10 
 

Spolupráce s podnikatelskou sférou – Okresní hospod ářskou 
komorou Cheb  
 
Spolupráce byla v roce 2012 navázána a schválena Radou ANNA KK a 
představenstvem OHK Cheb (která patří k jedné z největších hospodářských komor 
v republice s počtem členů kolem 170 podnikatelských subjektů) a postupně se 
jednotlivé navržené a odsouhlasené aktivity začínají prakticky naplňovat. Spolupráce 
by měla naplňovat nejen statut společensky odpovědných firem, ale také se více 
snaží aktivovat neziskové organizace směrem k podnikatelskému prostředí. 
Konkrétně spolupráce byla stanovena v rozsahu: 

 
� Informační listy OHK Cheb, které vychází 1 x za dva měsíce v elektronické 

podobě (vyčleněna jedna strana pro členy ANNA KK – možnost představení 
člena, jeho prezentace, nabídka spolupráce s podnikatelskou sférou) 

� prezentační panely NNO na akcích OHK Cheb (při Shromáždění delegátů 
OHK Cheb byla instalována výstava prezentačních panelů členů ANNA KK 
tak, aby všichni přítomní měli možnost se s organizacemi a jejich činností 
podrobně seznámit) 

� vzdělávací akce OHK Cheb: zvýhodněné podmínky pro členy ANNA KK jako 
mají samotní členi OHK Cheb 

 
Dále se budou hledat možnosti a rozvíjet spolupráce v těchto aspektech a 
možnostech: 
� firemní dobrovolnictví 
� společné projekty 
� destinační management; věda, výzkum, inovace 
� možnost společného založení komunitní nadace 
� média, webové stránky HK a ANNA KK: např. databáze filantropů, příklady 

dobré praxe, soutěž o nejlepší spolupráci dvou či tří sektorů (veřejný, 
neziskový, podnikatelský) 

� burza práce a vybavení (weby, média, Infolisty) 
� vytvoření další trvalé informační kanály: knihovny, školy apod. 
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Spolupráce s celorepublikovými subjekty  
 
ANNA KK nesměřuje veškeré aktivity jen do regionu, ale propojuje občanský sektor 
s národními sítěmi a je tak součástí celorepublikového dění. Zástupce ANNA KK jej 
pravidelně zastupuje na jednáních Asociace NNO ČR. Předseda ANNA KK Rudolf 
Chlad byl zvolen čestným prezidentem ANNO ČR. 

V polovině roku 2012 byl, bohužel, Radou vlády ČR pro neziskové organizace zrušen 
velmi dobře kooperující Výbor pro regiony. Do té doby však byla ANNA KK 
iniciátorem vzniku pracovní skupiny pro tvorbu Strategie NS v krajích, která vznikla a 
byla předána RV pro neziskové organizace, ANNO ČR a Asociaci krajů. 

Bývalí členové výboru stále komunikují a hledají vhodnou platformu, jak komunikovat 
a spolupracovat i nadále. ANNA KK se stala uznávaným a známým partnerem na 
celorepublikové i regionální úrovni. 

 
Rada ANNA KK  
Rada ANNA KK zvolená členskou základnou pečlivě a pravidelně (min. 1x měsíčně) 
koordinovala a připravovala činnost organizace. Svá plánovaná i mimořádná 
zasedání realizovala ve spolupráci s KÚKK. Většiny jednání se zúčastnil také 
náměstek hejtmana KK pro věci sociální a neziskový sektor Bc. Miloslav Čermák.  

 
Strategické plánování  
Rada ANNA KK se po celý rok aktivně zabývala realizací kroků k naplňování 
strategických cílů stanovených členy ANNA KK v roce 2011. Zaměřila se především na 
oblast spolupráce s podnikatelskou sférou skrze hospodářskou komoru v Karlovarském 
kraji (viz strana 10). Naplňování strategického plánu bylo dále zaměřeno především na 
interní fungování a procesy ANNA KK tak, aby funkčnost veškerých procesů byla dále 
trvale udržitelná. Mj. v jednotlivých pracovních skupinách byla náplň strategického plánu 
podrobena diskusi a došlo ke snaze implementovat jeho závěry do činnosti skupin.   
 
Konference neziskového sektoru v Karlovarském kraji  
 

Velké úsilí věnovala Asociace NNO zlepšení povědomí 
regionálních NNO o legislativních úpravách a změnách 
diskutovaného Občanského zákoníku. Představitelé 
organizací měli možnost zúčastnit se semináře na 
téma Transformace NNO pořádané v rámci 
Konference NNO, kde přednášela JUDr. Lenka 
Deverová. Jednalo se o přednášku doplněnou o 
debatu, tak aby bylo možné reagovat, doptávat se a 
polemizovat nad názory přednášejících.  
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Týdny pro neziskový sektor  
 
ANNA KK, o. s. se stejně jako v minulých letech zapojila do celorepublikové 
kampaně Týdny pro neziskový sektor. V rámci kampaně se konala první výstava 
neziskového sektoru v KK v prostorách budovy Karlovarského kraje. Pod záštitou 
náměstka hejtmana Bc. Miloslava Čermáka se konala také Konference neformálního 
vzdělávání v Karlovarském kraji. 

 

Vzdělávání  
Z analýzy neziskového sektoru a stejně tak ze strategického plánu ANNA KK vzešel 
požadavek na společné vzdělávání zástupců neziskového sektoru v Karlovarském 
kraji. Na základě tohoto požadavku byly realizovány další dva vzdělávací semináře a 
to Nová media a Asertivita a zvládání konfliktů na pracovišti. Oba semináře se těšily 
velkému úspěchu a byly plně obsazeny. Účastníci žádali v evaluačních dotaznících o 
pokračování či rozšíření možností vzdělávání. 

 

Projekty  
ANNA KK podala projekt do ESF zaměřený na Tvorbu a rozvoj tématických sítí 
s názvem ZKUS TO! Tento projekt nebyl podpořen. 

 

Během roku se poda řilo:  

• Získat příspěvek 300 000 Kč od Karlovarského kraje.  

• Podporovat a rozvíjet činnost pracovních skupin. 

• Delegovat zástupce a realizovat výjezdy na nadregionální setkání, 
konference, výbory pro regiony apod. 

• Rozvinout  spolupráci s ANNO Plzeňského kraje a ANNO ČR. 

• Uspořádat Valnou hromadu a krajskou konferenci NNO. 

• Aktivně a aktuálně informovat NNO o připravovaných změnách v legislativě 
NNO. 

• Zavést pravidelný týdeník Týden v ANNA KK. 

• Připravit a realizovat základní kroky ve strategickém plánování rozvoje 
organizace. 

• Vytvořit a udržovat www stránky Asociace, připravit jejich vylepšení. 

• Udržovat a aktualizovat databázi NNO v Karlovarském kraji. 

• Propagovat neziskový sektor Karlovarského kraje a současně prezentovat 
spolupráci s Karlovarským krajem. 

• Podílet se na řadě neziskových projektů a jednotlivých akcích v kraji.    
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Zpráva o hospoda ření v roce 2012  
 
Dotace na rok 2012    300 000,00 Kč  
Výnosy za rok 2012    6 223,23 Kč  
Celkem p říjmy za rok 2012   306 223,23 K č  
       
Celkem náklady v roce 2012 (bez člen. Přísp.) 300 538,89 Kč  
       

Hospodá řský výsledek 2012  +zisk/-ztráta 5 684,34 K č  

 
Rozčlenění výnos ů: členské příspěvky 5 600,00 Kč 
  úroky 23,23 Kč 
  tržby za vzdělávání, semináře 600,00 Kč 
    
  Celkem 6 223,23 Kč 

Rozčlenění náklad ů:    

Spotřeba materiálu 21 819,89 Kancelářské potřeby   20 310,89 
   občerstvení   1 509,00 
Cestovné  5 854,00 cestovné  5 854,00 
Služby  127 549,30 předplatné 555,00 
   por. A právní servis   7 000,00 
   web 18 274,30 
   lektorné, kurzovné   45 055,00 
   realizace výstav   56 250,00 
   poštovné 415,00 
Mzdové náklady  143 000,00 hrubá mzda – DPP   143 000,00 
   odvody sociální poj.   0,00 
   odvody zdrav. Poj.   0,00 
Daně a poplatky 1 500,00 dálniční známka   1 500,00 
Jiné ostatní náklady 315,70 poplatky bance   316,00 
   haléřové vyrovnání   -0,30 
Poskyt. Člen. Přísp. 500,00 poskyt. Člen. Přísp.   500,00 

      

CELKEM 300 538,89    

 
Stav hotovosti v pokladně byl k 31. 12. 2012  1 403,00 Kč  
       
Stav financí na bankovním účtě k 31. 12. 2012 5 006,01 Kč  
       
K datu 31. 12. 2012 neeviduje organizace žádné pohledávky ani závazky.  
       
Stav účtu 331 – zaměstnanci vykazuje ke dni 31. 12. 2012 nulový zůstatek. 
Zprávu sestavila Vlasta Piterková.     
       
V Chebu dne 18. 1. 2012     
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ZÁVĚR:    

 
 
Dámy a pánové, 
 
dovolte mi, abychom Vám závěrem poděkovali za váš zájem o Asociaci nestátních 
neziskových aktivit v Karlovarském kraji. Velmi nás potěší, pokud se stanete 
aktivními návštěvníky našich webových stránek, kde nalezněte veškeré informace o 
naší práci. 
 V roce 2013 se ANNA KK zaměří na vaši podporu při transformaci neziskového 
sektoru v souvislosti s legislativními změnami a Novým občanským zákoníkem.  
Asociace NNO v ČR zastává dlouhodobě princip partnerství tří hlavních sektorů 
společnosti: veřejného, podnikatelského a občanského. Proto stále usiluje o 
prohlubování vztahů s veřejnou správou, krajskou samosprávou, ústředními 
institucemi, obcemi a městy a jejich správou, ale i s komerční sférou ve všech jejích 
odvětvích. Vycházíme přitom ze zkušeností, že při společném postupu a s podporou 
těchto partnerů dosáhne neziskový sektor snáze vytčených cílů.  
 
Dovolte, abychom Vás závěrem této výroční zprávy ujistili, že ANNA KK bude i 
nadále přispívat k rozvoji neziskového sektoru v Karlovarském kraji.  
 
Zpracovala: Hana Šnajdrová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


