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SLOVO PŘEDSEDKYNĚ 

 
Vážení čtenáři,  
 
dostáváte do rukou Výroční zprávu Asociace nevládních neziskových aktivit 
Karlovarského kraje za rok 2017, která dokládá činnost naší organizace.  
Asociace nevládních neziskových aktivit se se změnou vedení kraje přestala těšit 
podpoře a její činnost byla během tři čtvrtě roku v úsporném režimu. Nabídky 
vzdělávání a některé další členské výhody byly omezeny ne činnosti, které bylo 
možné realizovat z projektů partnerů či svépomocně.  
ANNA KK už také oficiálně nemá k dispozici kancelář na Krajském úřadě 
Karlovarského kraje. Její provoz byl v současné době omezen na projektovou 
kancelář. Ta je v současné době zajištěna, ale její provoz je omezen délkou trvání 
realizace projektu Nestůj a pojď II., který pro Karlovarský kraj spolurealizujeme a 
který končí v říjnu 2018. Dohoda o partnerství s Karlovarským krajem je stále platná, 
bohužel však musím konstatovat, že její plnění ze strany Karlovarského kraje je 
minimální.  
 
Přes všechny problémy vyplívající ze spolupráce s KK jsme v roce 2017, za kterým 
se nyní ohlížím, jsme dokázali udržet mnohé služby neziskovému sektoru. Neziskový 
sektor pro mne stále více a více důležitý. Věřím, že se nám všem společně podaří 
znovu začít od začátku a přesvědčit novou reprezentaci KK o tom, že neziskový 
sektor je nejen právoplatnou a nutnou součástí občanského života, ale především 
sektorem, který je občanům nejblíž. Přesto, že jsme v roce 2017 neměli možnost 
slavnostně vyhlásit cenu Osobnost neziskového sektoru, osobnosti máme, všímáme 
si jich a jejich práci oceňujeme. 
  
 
Děkuji členům Rady ANNA KK, kteří mi vždy byli oporou.  Stejně jako v minulých 
letech se ukázalo, že jsme velmi dobrý tým, který dokáže tvořit harmonické prostředí 
nejen pro sebe navzájem, ale také pro naše členy, partnery a veřejnost. 
 
Zároveň děkuji všem našim příznivcům a podporovatelům a přeji nám všem, aby 
nám rok 2018 přinesl mnoho nových příležitostí, radostí a úspěchů jak v pracovním, 
tak i v osobním životě. 
 

Hana Šnajdrová 
předsedkyně ANNA KK, z. s. 
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ÚVODEM 

 
Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, zapsaný spolek (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. V roce 2014 byla transformována podle nového Občanského 
zákoníku (zákon č. 89/2012 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 naplňuje 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:  
 
Otevřená organizace sdružující právnické osoby, neziskové organizace, které svojí 
činností podporují rozvoj Karlovarského kraje. 

 
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, z. s. 
 
Hana Šnajdrová – předsedkyně, statutární zástupce 
Božena Vávrová – místopředsedkyně 
Pavlína Taran – místopředsedkyně 
Martina Paboučková – místopředsedkyně 
Stanislav Kříž - místopředseda 
 

Revizní komise: 
 
Pavlína Lišková 
Dagmar Fišerová 
Marie Kupcová 
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NAŠI ČLENOVÉ 

 
K 1. 1. 2017 měla  ANNA KK 38 členů, kterými jsou:  
 
23/02 ZO ČSOP Berkut p. s. 

ALTER MELES  

Asociace Záchranný kruh 

BEST DANCE z.s 

Bludiště 

BOS ARCHA 

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s.  

Centrum pro mládež a alternativní sporty 

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

Český západ o.p.s. 

Farní charita Karlovy Vary  

Hana Šnajdrová (individuální člen)  

Hartenberg, o. s . 

Hospodářští junioři KK 

Chráněné bydlení Sokolov, z. s. 

Klubíčko Cheb, z. s. 

Kolegium karlovarských lázeňských lékařů (KKLL) 

KONVALINKY, spolek  

Krajská organizace ČSŽ Karlovarský kraj p. s.  

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska z. s.  

Mariánskolázeňsko o.p.s. 

Mariasorg, o. s. 

Mateřské centrum Karlovy Vary z. s.  

Náhradním rodinám, o.p.s. 

NEJSTE SAMI  

Občanské sdružení Za záchranu kostela sv. Jiljí  

Paintball klub Karlovy Vary 

Pod střechou z. s. 

Res vitae, z.s. 

Rodinné centrum Ostrůvek, z.s.  

Rošťáci z. s. 

Rudolf Chlad (individuální člen)  

Sdružení zdravotně postižených Karlovy Vary - Stará role 

Sokolská župa Karlovarska 

Společnost Dolmen, z.ú. 

Tyflocentrum, o. p. s.  

Útočiště, o.p.s. 

Železniční spolek Klub M 131.1 

 

 

 
 

 

http://www.annakk.cz/cz/clenove/23-02-zo-csop-berkut-p-s-844
http://www.annakk.cz/cz/clenove/alter-meles-854
http://www.annakk.cz/cz/clenove/asociace-zachranny-kruh-989
http://www.annakk.cz/cz/clenove/best-dance-z-s-1242
http://www.annakk.cz/cz/clenove/bludiste-23745
http://www.annakk.cz/cz/clenove/bos-archa-1162
http://www.annakk.cz/cz/clenove/centrum-dennich-sluzeb-marianske-lazne-o-p-s-1284
http://www.annakk.cz/cz/clenove/centrum-pro-mladez-a-alternativni-sporty-734
http://www.annakk.cz/cz/clenove/centrum-pro-zdravotne-postizene-karlovarskeho-kraje-o-p-s-124
http://www.annakk.cz/cz/clenove/cesky-zapad-o-p-s-961
http://www.annakk.cz/cz/clenove/farni-charita-karlovy-vary-127
http://www.annakk.cz/cz/clenove/hana-snajdrova-individualni-clen-1273
http://www.annakk.cz/cz/clenove/hartenberg-o-s-799
http://www.annakk.cz/cz/clenove/hospodarsti-juniori-kk-1248
http://www.annakk.cz/cz/clenove/chranene-bydleni-sokolov-z-s-121
http://www.annakk.cz/cz/clenove/klubicko-cheb-z-s-676
http://www.annakk.cz/cz/clenove/kolegium-karlovarskych-lazenskych-lekaru-kkll-1154
http://www.annakk.cz/cz/clenove/konvalinky-spolek-916
http://www.annakk.cz/cz/clenove/krajska-organizace-csz-karlovarsky-kraj-p-s-994
http://www.annakk.cz/cz/clenove/krajska-rada-deti-a-mladeze-karlovarska-z-s-980
http://www.annakk.cz/cz/clenove/marianskolazensko-o-p-s-1247
http://www.annakk.cz/cz/clenove/mariasorg-o-s-1405
http://www.annakk.cz/cz/clenove/materske-centrum-karlovy-vary-z-s-680
http://www.annakk.cz/cz/clenove/nahradnim-rodinam-o-p-s-1249
http://www.annakk.cz/cz/clenove/nejste-sami-735
http://www.annakk.cz/cz/clenove/obcanske-sdruzeni-za-zachranu-kostela-sv-jilji-1412
http://www.annakk.cz/cz/clenove/paintball-klub-karlovy-vary-499
http://www.annakk.cz/cz/clenove/pod-strechou-z-s-1277
http://www.annakk.cz/cz/clenove/res-vitae-z-s-940
http://www.annakk.cz/cz/clenove/rodinne-centrum-ostruvek-z-s-1291
http://www.annakk.cz/cz/clenove/rostaci-z-s-1267
http://www.annakk.cz/cz/clenove/rudolf-chlad-individualni-clen-1274
http://www.annakk.cz/cz/clenove/sdruzeni-zdravotne-postizenych-karlovy-vary-stara-role-1295
http://www.annakk.cz/cz/clenove/sokolska-zupa-karlovarska-1303
http://www.annakk.cz/cz/clenove/spolecnost-dolmen-z-u-23748
http://www.annakk.cz/cz/clenove/tyflocentrum-o-p-s-1245
http://www.annakk.cz/cz/clenove/utociste-o-p-s-732
http://www.annakk.cz/cz/clenove/zeleznicni-spolek-klub-m-131-1-1082
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  

 
Z finančních důvodů omezila v roce 2017 ANNA KK činnost na základní, tedy 
takovou, kterou bylo možné realizovat za minimální náklady, dobrovolnicky anebo ve 
spolupráci s dalšími organizacemi. ANNA KK poskytovala servis svým organizacím a 
podporovala je v jejich činnosti, pracovala v regionech, provozovala svoji webovou 
stránku a komunikovala se svými členy. 

  

Dále se ANNA KK podílela na realizaci krajského projektů zaměstnanosti, kde měla 
možnost představit neziskové organizace jako platné a velmi schopné partnery. Dále 
se ANNA KK věnovala podpoře a rozvoji členské základny a stála u vzniku nových 
organizací. 

 

Propagace neziskového sektoru 
 

Internetová prezentace 
Aktivní webové stránky jsou neodmyslitelnou součástí komunikace a prezentace 
všech subjektů, které chtějí být vnímáni profesionálně. 
V roce 2017 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 

912  

Newsletter  počet vydání 
38 (news) + 32 

(pozvánek na akce)  

Adresáře 
newsletterů 

 567 uživatelů ve 23 
kategoriích 

553 uživatelů 
z 450 organizací 

Upoutávky na akce   na žádost člena 39 

Upoutávky na 
vlastní akce  

8 

Pozvánky na 
semináře  

2 

Články  články o NNO 41 

Ke stažení  nově vytvořených souborů 38 

Návštěvnost webu 

 průměrná měsíční 
návštěvnost – unikátní 
adresy 

803 
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Návštěvnost webu 
Ze strategického plánu (dále je“ SP) vyplývá, že ANNA KK chce do budoucna 
spolupracovat s podnikatelskými subjekty. 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. 
 
 

Strategické plánování 
Rada ANNA KK v roce 2013 revidovala svůj SP, se kterým pravidelně pracuje a 
naplňuje jednotlivé kroky, které si předsevzala. Cíle byly naplněny a strategický plán 
byl znovu revidován. Cíle byly aktualizovány. Jejich naplňování bude průběžně 
vyhodnocováno. Dosažení cílů je plánováno na rok 2019.  
 
Strategickými cíli jsou:  
• Strategický cíl 1: Rozvoj členské základny  
• Strategický cíl 2: Posílení značky ANNA KK  
• Strategický cíl 3: Rozvoj spolupráce se zaměstnavateli  
• 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, je funkční 
• Sokolov- zřízeno, je funkční 
• Ostrov - zřízeno, je funkční 
• Karlovy Vary - zřízeno, je funkční 
• Mariánské Lázně - plánováno 
 
Úkol č. 2: 
Členské organizace ANNA KK navrhly vedoucí pracovních skupin do vybraných 
regionů. Vedoucí stále chybí v Mariánských Lázních a v Karlových Varech. 
Vedoucí regionálních pracovních skupin: 
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• 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 1 x čtvrtletně  
 
Cílem vedoucích regionálních pracovních skupin v roce 2017 bylo: 
• Oslovit stávající členy ANNA KK, nové organizace k prvnímu společnému setkání        

případně zajišťovat jejich další setkání, analyzovat potřeby území a na tyto 
potřeby reagovat.   

• Oslovit zástupce veřejné sektoru (obce, města) ke společnému setkání, představení 
Asociace a nabídnutí spolupráce. Zajistit další komunikaci s těmi to zástupci.  

 
 

Platforma pro NNO 
 

ANNA KK  je členem Platformy NNO, která je celorepublikovou 
platformou pro podporu především v legislativních tématech. Tato 
platforma vytváří systém celorepublikové sítě poradenských 
legislativních center. Síť je obohacována o vzájemně sdílenou 
praxi. Získané znalosti pak prostřednictvím členů šíří v prostředí 
NNO svých regionů a v prostředí klíčových partnerů NNO. Dalším 
cílem platformy je propojování informací a zkušeností s NOZ a 
informací o jeho dopadech na NNO. Nově se Platforma věnuje 
aktuálnímu tématu GDPR. 

 
 

 

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. Účast v celorepublikové 
Tematické platformě NNO k nové legislativě již byla popsána. Zástupce ANNA KK 
zastupuje své členy na jednáních Asociace NNO ČR (ANNO ČR) a v jejich 
pracovních skupinách.    

 

Spolupráce s Karlovarským krajem 
ANNA KK se v roce 2014 podařilo získat zastoupení v Komisích a Výborech 
zastupitelstva Karlovarského kraje. V současné době je tato spolupráce, omezena, 
neziskový sektor respektive jeho zástupci nejsou zváni komisí a výborů. Změna 
souvisí se změnou ve vedení kraje, nikoliv s aktivitou zástupců neziskových 
organizací. Ti mají stále stejný zájem podílet se na směrování a rozvoji kraje přesto, 
že jejich účast na pravidelných setkáních těchto orgánů nebyla nikdy honorována. 
 

Projekty 
ANNA KK získala finanční podporu na celoroční činnost v roce 2017 až ve třetím 
čtvrtletí, prakticky až v listopadu roku 2017. Finanční podpora byla omezena ne 
čerpání v roce 2017, což prakticky znamenalo realizaci projektu během 2 měsíců. 
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Z tohoto důvodu nebylo prakticky možné realizovat vzdělávací akce v rozsahu, 
v jakém byli členové doposud zvyklí. 

 

ANNA KK byla i v roce 2017 strategickým partnerem při realizaci  projektu Nestůj a 
pojď II.  

 

 

Cílem projektu je podpořit mladé lidi do 29 let při hledání zaměstnání. Partnery 
projektu mimo ANNA KK, z. s. jsou KRDMK, z. s. a KHK KK 
 

Monitorovací indikátory: 

NÁZEV INDIKÁTORU  PLÁN 
(počet 
osob) 

VÝSLEDEK 
(počet osob) 

Počet podpořených osob  210 224 

Počet úspěšných absolventů 
rekvalifikačních kurzů 

 40 39 

Počet získaných profesních 
kvalifikací 

 20 15 

Počet nově vytvořených pracovních 
míst 

 73 57 

Počet získaných živnostenských 
listů 

 15 3 
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Dalším projekt realizuje ANNA KK 
ve spolupráci se vzdělávacím 
centrem bfz. 

Projekt se jmenuje Začni znovu a je 
realizován pro cílovou skupinu 
nezaměstnaní ve věku nad 50 let  

 

Monitorovací indikátory: 

NÁZEV INDIKÁTORU PLÁN 
(počet osob) 

VÝSLEDEK 
(počet osob) 

Počet podpořených osob 100 144 

Počet úspěšných absolventů kurzů 80 118 

Počet úspěšných absolventů rekvalifikací 40 49 

Počet dotovaných pracovních míst 15 11 

 

 

Rada ANNA KK 
Rada ANNA KK zvolená členskou základnou pečlivě a pravidelně 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 2017 SE NÁM PODAŘILO 

 Získat finanční příspěvek od Karlovarského kraje. 

 Podporovat a rozvíjet činnost členských organizací. 

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

 Rozvinout spolupráci s ANNO ČR. 

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

 Pravidelně informovat členy o dění v neziskovém sektoru prostřednictvím 
Týdne v ANNA KK. 
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 Realizovat základní kroky ve strategickém plánování rozvoje organizace. 

 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.  

 Být platným a uznávaných členem v platformách Karlovarského kraje jako je 
např. Stálá regionální konference. 

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017 
 

 

Přehled nákladů 2017 
 

 

celkem 
Kancelářské potřeby 13 262 
Občerstvení 1 239 
Ostatní spotřebovaný materiál 36 945 

Materiál celkem : 51 446 

   

 Ostatní služby 13 051 
Cestovné 3 193 
Telefonní poplatky, internet, poštovné 46 221 
Nájemné 87 600 
Vzdělávání 38 000 
Podpořená pracovní místa 563 671 

Ostatní služby celkem : 751 736 
 

 Daně a poplatky 438 

Daně a poplatky celkem : 438 
 

 Provozní náklady celkem: 803 620 

 

 Hrubé mzdy - pracovní poměr 2 662 352 
Dohody o provedení práce 783 580 
Dohody o pracovní činnosti 885 460 
Odvody na zdravotní a sociální pojištění 1 204 562 
Zákonné pojištění Kooperativa 14 883 

Mzdové náklady celkem : 5 550 837 

Náklady roku 2017 celkem: 6 354 457 
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Přehled příjmů 2017 
 

 Tržby z vlastní činnosti 14 100 

Tržby za služby celkem : 14 100 

 

 Bankovní úroky 122 

Bankovní úroky celkem: 122 

 

 Přijaté členské příspěvky 19 000 

Přijaté členské příspěvky celkem : 19 000 

 

 dotace KÚKK 150 000 

dotace ESF projekty 6 204 457 

Dotace celkem : 6 354 457 

 

 Příjmy za rok 2017 celkem : 6 387 679 

 

 Hospodářský výsledek roku 2016: 
zisk 33 222 

 

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 2018 se ANNA KK dále bude zabývat podporou a budováním kapacit 
jednotlivých členů a bude vyvíjet aktivity vedoucí k posílení značky ANNA KK. 
Prioritou pro rok 2018 bude pak podpora členů při zavádění GDPR v souvislosti 
s legislativními změnami a novým nařízením EU, respektive podpora při úpravách 
vnitřních dokumentů spolků. 
Neméně důležitou součástí života ANNA KK bude realizace dalších projektů 
zaměstnanosti. Máme velkou radost, že se nám podařilo ukázat, že naše práce má 
pro společnost význam a že jakákoliv podpora neziskového sektoru je dobrou 
investicí do občanské společnosti.  
 
Závěrem této výroční zprávy bychom Vás chtěli ujistit, že se i nadále budeme aktivně 
snažit o rozvoj neziskového sektoru v Karlovarském kraji.  
Na tomto místě děkujeme všem, kteří k rozvoji tohoto sektoru přispívají, a přejeme 
jim mnoho sil v jejich další činnosti.  
 


