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SLOVO PŘEDSEDKYNĚ 

 
Vážení čtenáři,  
naše Asociace je již zapsaným spolkem. 
 
Vzhledem k novému vedení organizace zvolenému v minulém roce a velké podpoře 
Karlovarského kraje došlo k významnému rozvoji naší organizace. Stalo se tak 
především díky fungující týmové práci a efektivní komunikaci jak v Radě ANNA KK, 
tak i mezi jejími členy. 

 

Spolupráce s Krajským úřadem Karlovarského kraje, jmenovitě s panem náměstkem 
Miloslavem Čermákem a panem hejtmanem Josefem Novotným, byla stejně, jako 
v minulých letech, vynikající. Naše partnerství je založeno především na důvěře, a 
proto mohu s klidným svědomím říci, že jde opravdu o partnerství.  Tuto spolupráci 
aktivně prezentujeme a snažíme se být příkladem pro další kraje v naší zemi. 

Vybudované důvěry si velice vážím, protože díky ní získává naše asociace dobré 
jméno i za hranicemi našeho kraje.  Neziskový sektor již konečně začíná být 
významným pojmem a to nejen v našem kraji, ale také na celorepublikové úrovni.  

  

Všechny hmatatelné výsledky mravenčí práce všech členů Rady ANNA KK jsou pro 
mne povzbuzením do další práce a věřím, že i jim samotným přinášejí chuť do další 
společné činnosti. Věřím, že spokojenost vnášíme také do členských organizací a že 
také ony mohou být s prací ANNA KK spokojeny. 

 

Hana Šnajdrová 
předsedkyně ANNA KK, z. s. 
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ÚVODEM 
 
Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje (dále jen ANNA KK) 
byla založena zástupci neziskových organizací působících v Karlovarském kraji 
v srpnu roku 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 a 
to 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 a odvahu a právo občana 
„mluvit do toho“.  

 
ANNA KK naplňovala jak výše uvedené cíle, tak i Smlouvu o partnerství 
s Karlovarským krajem a to především konkrétními kroky, jako je vyjednávání 
podmínek pro podporu občanského sektoru na jednotlivých odborech 
Karlovarského kraje a zapojení do tvorby strategických dokumentů na 
republikové úrovni. 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI ANNA KK, z. s. 
 
Typ organizace:  
 
Občanské sdružení registrováno podle zákona 83/1990 Sb. jako dobrovolná, nestátní 
a nepolitická organizace a transformované podle zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanského zákoníku.  
 
Cíl:  
 

Cílem organizace je přispět k rozvoji občanského sektoru a komunitních koalic NNO 
(nevládních neziskových organizací Karlovarského kraje) a to:  

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, 
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3. pořádáním mezioborových konferencí občanského sektoru k diskusi o 
společných problémech a ke zprostředkování komunikace mezi NNO a orgány 
veřejné správy. 

 
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 atraktivní pro své členy a je 
vyhledávaným a silným partnerem pro ostatní sektory. 
 
 

Organizační struktura ANNA KK: 
 
Valná hromada 
Rada spolku 
Výkonná předsedkyně 
Revizní komise 
 
 

Čestní předsedové: 
 
MUDr. Darina Kosorinová 
Pan Rudolf Chlad 
 
 

Rada ANNA KK, o. s. 
 
Hana Šnajdrová – předsedkyně, statutární zástupce 
Jaroslava Hernadyová – místopředsedkyně 
Pavlína Taran – místopředsedkyně 
Pavlína Náhliková – místopředsedkyně 
Stanislav Kříž - místopředseda 
 

Revizní komise: 
 
Pavlína Lišková 
Dagmar Fišerová 
Marie Lencová 
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NAŠI ČLENOVÉ 
 
K 1. 1. 2015 má ANNA KK 38 členů, kterými jsou:  
 

23/02 ZO ČSOP Berkut  

ALTER MELES  

Asociace Záchranný kruh  

BOS ARCHA 

Centrum pro mládež a alternativní sporty 

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje o. p. s. 

Český svaz žen  

Český západ o.p.s. 

Farní charita Karlovy Vary  

Hana Šnajdrová (individuální člen)  

Hartenberg, o. s . 

Hospodářští junioři KK 

Chráněné bydlení Sokolov, z. s. 

Kolegium karlovarských lázeňských lékařů (KKLL)  

Konvalinky, o. s.  

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska, z. s. 

KST Best 

Mariánskolázeňsko o.p.s. 

Mariasorg, o. s. 

Mateřské centrum Cvrček  

Mateřské centrum Karlovy Vary 

Mateřské centrum Klubíčko  

Náhradním rodinám, o.p.s. 

Občanské sdružení NEJSTE SAMI  

Občanské sdružení Ostrůvek  

Občanské sdružení Res vitae  

Paintball klub Karlovy Vary  

Pod střechou o.s. 

Rošťáci o. s.  

Rudolf Chlad (individuální člen) 

Sdružení zdravotně postižených Karlovy Vary - Stará Role  

Sokolská župa Karlovarska  

Společnost slepých a slabozrakých  

Svaz důchodců ČR o. s. Krajská rada Karlovarského kraje 
Svaz tělesně postižených v Mariánských Lázních o.p.s. 

Tyflocentrum, o. p. s. 

Útočiště, o.p.s. 

Železniční spolek Klub M 131.1  
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  
 
V roce 2014 se ANNA KK zabývala naplňováním strategického plánu, jeho revizí a 
vypracováním nových úkolů pro následující roky. 

 

Propagace neziskového sektoru 
 
Internetová prezentace 
Aktivní webové stránky jsou neodmyslitelnou součástí komunikace a prezentace 
všech subjektů, které chtějí být vnímáni profesionálně. 
V roce 2014 byly provedeny následující kroky směřující k propagaci neziskového 
sektoru a ke zvýšení povědomí o něm. 
  

Kategorie Popis počet 

Přehled organizací  

ověření adres – revize 
zveřejněných, neexistující 
NNO byly odebrány 

832 

Newsletter  počet vydání 
46 (news) + 24 
(pozv. na akce) 

Adresáře 
newsletterů 

 567 uživatelů ve 23 
kategoriích 

547 

Upoutávky na akce   na žádost člena 48 
Upoutávky na 
vlastní akce  

10 

Pozvánky na 
semináře  

21 

Články  články o NNO 68 
Ke stažení  nově vytvořených souborů 68 

Návštěvnost webu 

 průměrná měsíční 
návštěvnost – unikátní 
adresy 

714,25 

 
 
 
Návštěvnost webu 
Ze strategického plánu (dále je“ SP) vyplývá, že ANNA KK chce do budoucna 
spolupracovat tak s podnikatelskými subjekty podnikatelskými. Ve SP je zmíněna 
možnost (Produkty) reklamních prostor pro partnerské firmy. Pro zajištění prostředí 
vhodného – zajímavého pro  reklamu, je potřebné zajistit dostatečnou návštěvnost 
webu tak, aby byl nabízený reklamní prostor atraktivní. 
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Strategické plánování 
Rada ANNA KK v roce 2013 revidovala svůj strategický plán SP, se kterým 
pravidelně pracuje a naplňuje jednotlivé kroky, které si předsevzala. Cíle byly 
stanoveny k roku 2015, kdy bude SP vyhodnocen a následně opět aktualizován.  
 
Strategickými cíli jsou: 

• Strategický cíl 1: Bezpečně provést neziskové organizace transformací 
vyplývající z nového OZ 

• Strategický cíl 2: Rozvoj členské základny 
• Strategický cíl 3: Posílení značky ANNA KK 
• Strategický cíl 4: Diversifikace finančních zdrojů (vícezdrojové financování 

ANNA KK)  
 
 
Vzdělávání NNO 
 
Z analýzy neziskového sektoru a stejně tak ze strategického plánu ANNA KK vzešel 
požadavek na společné vzdělávání zástupců neziskového sektoru v Karlovarském 
kraji. ANNA KK pořádala pro své členy a ostatní zájemce vzdělávací semináře. 
Členům byly vzdělávací programy nabízeny vždy zdarma, pro ostatní byly některé 
z nich zpoplatněny. 

 
Pracovní skupiny 
ANNA KK zřízením regionálních pracovních skupin v roce 2014 rozšířila svoji činnost 
do regionů s cílem 
• rozvoje členské základny, 
• vzájemné spolupráce mezi organizacemi a veřejným sektorem , 
• zajištění možného vícezdrojového financování. 
 
Úkol č. 1: 
Rada ANNA KK předkládá návrhy na zřízení pracovních skupin v regionech  
• Cheb - zřízeno 
• Sokolov- zřízeno 
• Ostrov- zřízeno 
• Karlovy Vary 
• Mariánské Lázně 
 
Úkol č. 2: 
Členské organizace ANNA KK navrhly vedoucí pracovních skupin do vybraných 
regionů 
Vedoucí regionálních pracovních skupin: 
• koordinují činnost mezi členy ANNA KK v daném regionu 
• propagují ANNA KK a NNO na regionální úrovni (veřejný, občanský, podnikatelský    
  sektor) 
• podávají zprávy radě ANNA KK na jejím zasedání 1xčtvrtletně  
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Cílem vedoucích regionálních pracovních skupin v roce 2014 bylo: 
• Oslovit stávající členy ANNA KK, nové organizace k prvnímu společnému setkání         

s nabídkou aktivit asociace a možnou další spolupráci, kterého se účastnila 
výkonná předsedkyně ANNA KK, popř. zástupci Rady ANNA KK  

• Oslovit zástupce veřejné sektoru (obce, města) ke společnému setkání, představení 
Asociace a nabídnutí spolupráce, kterého se bude účastnit výkonná předsedkyně 
ANNA KK, popř. zástupci Rady ANNA KK. 

 
 

Transformace NNO 
 
ANNA KK prošla procesem transformace a uvedla své dokumenty 
do souladu s novým Občanským zákoníkem. Stejně tak podpořila 
přibližn) jednu třetinu členů, pomohla s úpravou stanov a registrací 
ve Spolkovém rejstříku. 
K tématu nového občanského zákoníku byla realizována 
celokrajská konference, kterou ANNA KK spolupořádala s Českým 
svazem žen.  Pro neziskové organizace stále funguje poradenský 
servis zaměřený na tuto problematiku.  
 

 

Další aktivity související s podporou a šíření povědomí o NS v KK  
 
Osobnost neziskového sektoru 
ANNA KK, z. s. vyhlásila anketu Osobnost neziskového sektoru v Karlovarském kraji. 
Vyhlášení prvního ročníku proběhlo v Sokolově. Akce se uskutečnila pod záštitou 
náměstka hejtmana pro neziskový sektor Bc. Miloslava Čermáka. Osobnost 
neziskového sektoru je anketa, jejíž první ročník zahájil novou tradici oceňování lidí, 
jenž přispívají k rozvoji občanské společnosti Karlovarského kraje a dělají tak dobré 
jméno celému kraji. 
 
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 (ANNO ČR).  ANNA KK se 
zapojila do realizace projektu ANNO ČR a uspořádala celokrajské setkání NNO se 
dvěma zajímavými workshopy. 

ANNA KK je také zastoupena H. Šnajdrovou v pracovních skupinách, které realizují 
AVPO (Asociace veřejně prospěšných organizací) a ANNO ČR. Jedná se o pracovní 
skupinu k zavedení statusu veřejné prospěšnosti, transparentnosti veřejně 
prospěšných organizací a o zavedení veřejné prospěšnosti do legislativy a Pracovní 
skupinu Partnerství 2014, kde jsou komunikovány přípravy operačních programů EU. 
Výstupy včetně všech podkladových materiálů jsou plně k dispozici členům ANNA 
KK a jsou zveřejněny na stránkách ANNA KK. 
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Spolupráce s Karlovarským krajem 
ANNA KK se v roce 2014 podařilo získat zastoupení v Komisích a Výborech 
zastupitelstva Karlovarského kraje. Do většiny těchto orgánů jsou zváni nominovaní 
zástupci neziskových organizací, kde působí jako stálí hosté a mají poradní hlas. 
Této možnosti „být u toho“ si velmi vážíme a děkujeme panu náměstkovi Bc. 
Čermákovi, že se osobně zasadil o prosazení tohoto našeho dlouhodobého 
požadavku. 
 

Projekty 
ANNA KK v roce 2014 získala finanční podporu na celoroční činnost z Karlovarského 
kraje. V dubnu 2014 byla ANNA KK vyzvána ke spolupráci při zpracování projektů 
zaměstnanosti do výzvy D8. Karlovarský kraj podal celkem 3 žádosti do této výzvy. 
Ve všech třech projektech byla ANNA KK zapojena jako jeden z nejvýznamnějších 
partnerů s finančním plněním. Podpořeny byly dva projekty, třetí projekt byl 
doporučen k podání do následné výzvy E1, kde také uspěl. 

1. Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji, 
zkráceně Nestůj a pojď! Cílem projektu 
je podpořit mladé lidi do 25 let při 
hledání zaměstnání. Partnery projektu 
mimo ANNA KK, z. s. jsou Úřad práce 
ČR krajská pobočka Karlovy Vary a 

KRDMK, z. s. 

Monitorovací indikátory: 

   MI Nestůj a pojď Jednotka Datum dosažení 

1 Nově vytvořená PM 15 PM 31.10.2015 

2 Volná pracovní místa 0   0 

3 Podpořené osoby celkem 141 osob 31.10.2015 

4 Počet úspěšných absolventů kurzů 21 osob 31.10.2015 
5 Počet inovativních nástrojů 2 produkt 31.10.2015 
 

 

2. Společně na trh práce v Karlovarském kraji, zkráceně Jedeme dál! 

 

Projekt podporuje lidi ve věku nad 50 let při 
hledání zaměstnání. Partnery projektu mimo 
ANNA KK, z. s. jsou Úřad práce ČR krajská  

     pobočka Karlovy Vary a bfz, o.p.s. 

Monitorovací indikátory: 

   MI Jedeme dál Jednotka Datum dosažení 

1 Nově vytvořená PM 20 PM 31.10.2015 

2 Volná pracovní místa 10   31.10.2015 

3 Podpořené osoby celkem 100 osob 31.10.2015 
4 Počet úspěšných absolventů kurzů 67 osob 31.10.2015 

5 Počet inovativních nástrojů 0 produkt 
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3. Zítra v práci 

Projekt podporuje lidi ve věku nad 50 let, osoby pečující o 
osobu blízkou, rodiče pečující o děti do 15 let a lidi se 
zdravotním hendikepem při hledání zaměstnání. Partnery 
projektu mimo ANNA KK, z. s. jsou Úřad práce ČR 
krajská pobočka Karlovy Vary a Síť mateřských center, 
o.s. 

 

Monitorovací indikátory: 

   MI Zítra v práci Jednotka Datum dosažení 

1 
Počet nově vytvořených pracovních míst - 
celkem 27 PM 31.10.2015 

2 Počet podpořených osob - celkem 80 Počet osob 31.10.2015 

3 Počet úspěšných absolventů - celkem 25 Počet osob 31.10.2015 

4 
Počet nově vytvořených / inovovaných 
produktů 2 produkt 31.10.2015 

 

 

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. Výstupy byly předávány členům ANNA 
KK,  a náměstkovi hejtmana Karlovarského kraje pro neziskový sektor Bc. M. 
Čermákovi. 

 

V ROCE 2014 SE NÁM PODAŘILO 
• Získat finanční příspěvek od Karlovarského kraje. 

• Transformovat se podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 

• Podporovat a rozvíjet činnost členských organizací. 

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

• Rozvinout  spolupráci s ANNO ČR. 

• Uspořádat Valnou hromadu. 

• Spolupodílet se na přípravě celokrajské Konference na téma Nový Občanský 
zákoník. 

• Aktivně a aktuálně informovat NNO o připravovaných změnách v legislativě 
NNO. 
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• Pravidelně informovat členy o dění v neziskovém sektoru prostřednictvím  
Týdne v ANNA KK. 

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

• Vytvořit a udržovat webové 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.    

• Stát se funkčním partnerem Karlovarského kraje. 

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014 
 

Přehled nákladů 2014 
 celkem 

Kancelářské potřeby 28 226 
Občerstvení na seminářích 5 588 
Drobný majetek 89 381 
Ostatní spotřebovaný materiál 4 718 
Materiál celkem: 127 913 

  
Ostatní služby 196 509 
Cestovné 

18 763 
Telefonní poplatky a internet 19 320 
Poštovné 2 325 
Nájemné 2 174 
Ostatní služby celkem: 239 091 

 
Bankovní poplatky 557 
Ostatní daně a poplatky 1 130 
Ostatní poplatky celkem: 1 687 

 

Provozní náklady celkem: 368 691 
 

Hrubé mzdy - pracovní poměr 128 412 
Dohody o provedení práce 184 000 
Dohody o pracovní činnosti 164 876 
Odvody na zdravotní a 
sociální pojištění 95 052 
Proplacené neschopenky 0 
Zákonné pojištění Kooperativa 1 187 
Mzdové náklady celkem: 573 527 

 Náklady roku 2014 celkem: 942 218 
 



ASOCIACE NEVLÁDNÍCH NEZISKOVÝCH AKTIVIT KARLOVARSKÉHO KRAJE 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 

ANNA KK 
2014 

 

Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje je podporována Karlovarským krajem 
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Přehled příjmů 2014 
 

Tržby z vlastní činnosti 32 200 
Tržby za služby celkem: 32 200 

  
Bankovní úroky 44 
Bankovní úroky celkem: 44 

  
  

Přijaté členské příspěvky 7 200 
Přijaté členské příspěvky 
celkem  

7 200 

 dotace KÚKK 300 000 
dotace ESF projekty 610 000 
Dotace celkem: 910 000 

  
  
  

Příjmy za rok 2014 celkem: 949 444 

 

Výsledek hospodaření:  zisk 7 226 Kč 

 

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 2015 se ANNA KK zaměří na rozvoj členské základny a posílení značky 
ANNA KK. Prioritou pro rok 2015 bude pak podpora členů při transformaci 
neziskového sektoru v souvislosti s legislativními změnami a novým občanským 
zákoníkem. 
Neméně důležitou součástí života ANNA KK bude realizace krajských projektů 
zaměstnanosti tak, abychom ukázali, že neziskové organizace jsou věrohodnými a 
schopnými partnery. 
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, ale i s komerční sférou ve všech jejích odvětvích. 
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Vycházíme přitom ze zkušeností, že při společném postupu a s podporou těchto 
partnerů dosáhne neziskový sektor snáze vytyčených cílů.  
 
Závěrem této výroční zprávy bychom Vás chtěli ujistit, že se i nadále budeme aktivně 
snažit o rozvoj neziskového sektoru v Karlovarském kraji. Dále bychom chtěli na 
tomto místě poděkovat všem, kteří k rozvoji tohoto sektoru přispívají a popřát jim 
mnoho sil v jejich další činnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 


