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I. ÚVODEM – O ČINNOSTI ICOS V ROCE 2014 
 

Vážení přátelé, partneři, podporovatelé, 

rok 2014 byl prvním rokem, kdy ICOS fungoval v podobě obecně prospěšné společnosti, která přímo 

navazuje na třináctiletou historii občanského sdružení ICOS. Předkládaná výroční zpráva za rok 2014 

tedy mapuje po věcné i finanční stránce všechny důležité aspekty již čtrnáctého roku naší existence, 

přestože jde o první rok ICOSu jako obecně prospěšné společnosti. V průběhu roku 2014 se nám 

v souladu s naším dlouhodobým plánem podařilo zahájit novou službu „Podpora rodin a dětí 

v ohrožení“. Nová služba významně rozšiřuje naše již dříve realizované poradenské služby pro rodiny 

s dětmi, nově uvedla do chodu terénní práci přímo v rodinách, asistované kontakty a předávání. 

Postupně je a bude tento soubor služeb doplňován o mediaci a další návazné aktivity, s cílem 

poskytovat komplexní podporu a odbornou pomoc rodinám a dětem v ohrožení tak, aby rodina 

tvořila bezpečné zázemí pro „zdravý“ vývoj a rozvoj dětí a umožnila tak setrvání dítěte ve vlastní 

rodině nebo návrat z ústavní výchovy. Služba je postavena na úzké spolupráci s oddělením sociálně – 

právní ochrany dětí, ostatně i potřeby a poptávka tohoto oddělení byly jedním z impulzů pro její 

vznik, neboť region Českokrumlovsko je i dle ministerstva práce a sociálních věcí zařazen do kategorie 

s nejvyšší mírou náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany, respektive náročnosti řešení 

problematiky práce s rodinami z hlediska počtu rozvodovosti, neúplných rodin, apod. Zároveň okres 

Český Krumlov patří v Jihočeském kraji k oblastem s největším počtem živých případů SPOD - tzn. 

počtu aktuálních rodin, které potřebují pomoc, podporu, dohled. I díky podpoře města Český 

Krumlov, kraje či MPSV se nám podařilo službu v roce 2014 kompletně připravit a rozjet. Pro další rok 

jsme navíc získali pro tuto službu významnou podporu i z tzv. norských fondů. Z dalších milníků roku 

2014 v ICOS zmiňme například posun – přiblížení služby Osobní asistence dalším klientům, čemuž 

napomohla podpora při nákupu automobilu pro Osobní asistenci ze sbírkového fondu „Pomozte 

dětem“ ČT a NROS (známého pod pojmem Kuře). Osobní asistence, která pomáhá dětem, dospělým 

se zdravotním postižením i seniorům žít co nejběžnějším způsobem života, se tak daleko lépe od 

května dostává i do odlehlejších částí regionu. Již v předchozím roce přispělo na tuto aktivitu i Konto 

Bariéry Nadace Charty 77.  Všem ještě jednou i za naše klienty děkujeme. Obrovskou radost máme 

také z toho, že do dobrovolnických programů pro seniory, ohrožené děti ad. se v roce 2014 zapojil ve 

svém volném čase bez nároku na odměnu rekordní počet 49 dobrovolníků. Vedle obrovského 

poděkování jim všem patří náš obdiv. Přestože jsme na podporu naších hlavních obecně prospěšných 

činností získali v roce 2014 v otevřených soutěžích rekordních 25 grantů a dotací (ve výši více než 5 

milionů Kč), nestačily ani tyto prostředky na pokrytí nákladů na tyto služby. Díky naší doplňkové 

výdělečné činnosti, jejíž výtěžek je v souladu se zakládací smlouvou o.p.s. vkládán výhradně do 

podpory našich obecně prospěšných služeb, a díky zvyšující se (i když drobně) podpoře našich služeb 

z darů, však ani letos neskončilo hospodaření ICOS v červených číslech. Všem podporovatelům a 

přispěvatelům: Díky. A pro ty z vás, kteří si chcete udělat v letošním roce radost, neboť obdarovávat 

je radostné – nabízíme možný návod na straně 33 této výroční zprávy. Na závěr nám dovolte ještě 

poděkovat všem našim zaměstnancům, spolupracovníkům, dobrovolníkům, jejichž obětavá práce ve 

prospěch druhých, nám umožnila úspěšně vstoupit i do 15letého roku fungování ICOS.  

Tomáš Zunt, ředitel ICOS Český Krumlov, o.p.s. 

Ingrid Jílková, předsedkyně správní rady a výkonná ředitelka sociálních služeb 
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II. POSLÁNÍ a CÍLE ICOS Český Krumlov, o.p.s. 
 

Pomáháme zvyšovat kvalitu života obyvatel regionu. Zaměřujeme se na zajištění dostupnosti 

služeb a programů, které usnadňují důstojný a plnohodnotný život zejména ohroženým dětem a 

mladistvým, rodinám s  dětmi, seniorům, lidem se zdravotním postižením, a lidem 

v tíživé životní situaci, kterou nemohou řešit bez pomoci druhých.  

Poskytujeme a rozvíjíme služby a programy v oblasti sociálních služeb, a 

na ně navazující volnočasové a vzdělávací činnosti, které nejsou dostatečně 

pokryté či v regionu chybějí. Zároveň vyvíjíme aktivity, které napomáhají 

iniciovat a rozvíjet systémový rozvoj potřebných služeb v sociální oblasti 

prostřednictvím poradenských služeb a informačně vzdělávacích činností pro neziskové 

organizace, obce a další poskytovatele služeb.   

Ve své činnosti vycházíme z principů otevřené společnosti, kde jsou jednotlivci zodpovědní za svá 

rozhodnutí a činy, ale s vědomím, že někteří z nás nemohou bez pomoci druhých žít důstojným a 

plnohodnotným životem. Naším cílem je zajišťování co nejkvalitnějších a navzájem propojených 

služeb a programů, které odpovídají konkrétním potřebám regionu a jeho obyvatel a podporují 

soudržnost komunity a zapojování lidí do komunitního života. 

Prioritně se zaměřujeme na aktivity v regionu jižních Čech, s důrazem na českokrumlovský region.   

 

Hlavní předmět činnosti a dlouhodobé služby a aktivity společnosti: 

Poskytování a podpora rozvoje sociálních služeb a na ně navazujících služeb, programů a 

aktivit, a to především na území regionu jižních Čech, s důrazem na českokrumlovský region.  

Mezi dlouhodobé obecně prospěšné služby ICOS patří zejména: 

• Sociální služba Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory  

• Sociální služba Bezplatné právní poradenství pro osoby v krizi  

• Dobrovolnické centrum Český Krumlov – rozvoj a podpora dobrovolnictví  

• Služby pro rodiny s dětmi včetně ohrožených dětí – Rodinné centrum Krumlík a služba 

„Podpora rodin v ohrožení“ 

• Preventivní programy pro mladé lidi s rizikovým chováním 

• Vzdělávací aktivity pro cílové skupiny služeb, poskytovatele sociálních služeb ad. 

• Propagační aktivity s cílem zvyšování informovanosti o činnosti neziskových organizací 

s důrazem na sociální oblast a region působnosti 
 

Kromě obecně prospěšných služeb společnost vykonává i další doplňkovou činnost, jejímž 

účelem je podpora obecně prospěšných služeb a aktivit společnosti. Jedná se zejména o: 

• Zprostředkování práce pro osoby znevýhodněné na trhu práce, zejména invalidní 

zájemce  - Agentura práce 

• Poradenská a konzultační činnost (projektový management, strategické plánování,…) 

• Hlídání dětí v domácnostech 

• Provoz charitativního Bazárku s dětským zbožím 
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III. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ICOS A PRACOVNÍ TÝM V ROCE 2014 
 

 

Orgány obecně prospěšné společnosti ICOS Český Krumlov jsou: 

- Správní rada: v roce 2014 fungovala ve složení: Mgr. Ingrid Jílková, předsedkyně 

správní rady, Mgr. Vlastimil Kopeček, Mgr. Štěpán Bolf,  

- Dozorčí rada: v roce 2014 fungovala ve složení: Ing. Michaela Klementová (rozená 

Faltová), JUDr. Pavel Marťán, Mgr. Petra Valová. 

- Ředitel:  ředitelem společnosti a statutárním zástupcem je Tomáš Zunt 

 

 

ICOS Český Krumlov provozuje pracoviště, která jsou však nedílnou součástí ICOS: 
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Počet pracovníků ICOS v roce 2014: 

V roce 2014 měl ICOS Český Krumlov celkem 27 

zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. K 31. 12. 2014 

činil průměrný přepočtený evidenční počet stálých 

zaměstnanců na plné úvazky 14,17 (22 osob). 
 

Dalších 27 osob v průběhu roku 2014 pracovalo pro ICOS 

na dohody o provedení práce, případně dohody o 

pracovní činnosti (jedná se zejména o osobní asistentky 

doplňující základní tým na pracovní smlouvy; odborné 

pracovníky – poradce, terapeut; právníka, ad.)  
 

(pozn.: každá osoba je započítána pouze 1x, ačkoli se u někoho mohla 

vyskytnout kombinace HPP a dohody). 
 

Na činnosti ICOS dlouhodobě spolupracují i další externí 

právníci, odborní supervizoři, psycholog apod., a stále se 

rozrůstající tým dobrovolníků (v roce 2014 se zapojilo do 

programů Dobrovolnického centra 49 dobrovolníků 

v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby). 

 

Základní pracovní tým ICOS v roce 2014: 

• Tomáš Zunt, ředitel, statutární zástupce, 

koordinátor, PR manažer, projektový 

manažer 

• Mgr. Ingrid Jílková, výkonná ředitelka 

sociálních služeb ICOS, koordinátorka 

služeb a projektů, předsedkyně správní 

rady  

• Ing. Daniela Scherhauferová, finanční 

manažer, účetní 

• Ing. Michaela Faltová (na MD/RD), 

finanční manažer, účetní (předsedkyně 

dozorčí rady)  

• Bc. Tereza Lysoňková, vedoucí sociální 

pracovník právní poradny  

• Bc. Magdaléna Zronková, koordinátorka 

Dobrovolnického centra  

• Mgr. Jana Rošlapilová, vedoucí osobní 

asistence (od nového roku je na této pozici Mgr. Petra Dvořáková) 

• Petra Cajthamlová, DiS., vedoucí rodinného centra (v průběhu roku se stala vedoucí služby „Podpora rodin 

a dětí v ohrožení“…) 

• Bc. Květa Valčuhová, vedoucí rodinného centra  

• Mgr. Daniela Jíchová, terénní pracovník, fundraiser 

• JUDr. Jarmila Vernerová, právník bezplatné právní poradny 

• Bc. Otakar Leisch, sociální pracovník poradny 

• Jana Žahourová, administrativní pracovník, agentura práce 

• Dále základní pracovní tým tvořilo v roce 2014: 11 osobních asistentek na hlavní pracovní poměr (Čarková 

Klára, Sojková Lenka, Meisetschlägerová Dana, Prokůpková Lenka, Dvořáková Marie, Horynová Hanna, 

Kutláková Věra, Trösterová Pavlína, Podruhová Petra, Sosnová Eliška, Kupčíková Dita), 2 zaměstnankyně 

v přímé péči - hlídání dětí v Rodinném centru Krumlík (Hejnová Vendula a Bohoňková Veronika) a další 

desítky zde nejmenovaných dlouhodobých pracovníků na DPP a dalších spolupracovníků.  

 

IV. OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI ICOS 

V ROCE 2014 

 

• OSOBNÍ ASISTENCE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY 

• BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 

• DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 

• RODINNÉ CENTRUM KRUMLÍK 

• PODPORA RODIN A DĚTÍ V OHROŽENÍ 

• VZDĚLÁVÁNÍ 

• INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY 
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POSLÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE: Pomáhat uživateli s činnostmi, které nemůže vykonávat 

samostatně, rozvíjet jeho schopnosti a samostatnost a umožnit mu tak naplnit jeho životní 

potřeby a tím žít plnohodnotným způsobem života v přirozeném prostředí.  

Cílem služby je soběstačnost, samostatnost uživatele, jeho důstojný způsob života, udržování 

kontaktu s okolím. Do spolupráce je zahrnuto přirozené okolí uživatele, rodina a přátelé. Uživatel je 

podporován ve vzdělávání, zaměstnání… 

 

OSOBNÍ ASISTENCE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY 

registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách 

 

Sociální služba osobní asistence je 

poskytována osobám se zdravotním 

postižením od 1 roku věku a seniorům, 

kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu 

zdravotního postižení či věku.  

 

Službu Osobní asistence poskytujeme již od roku 2008. Kapacitu služby se postupně snažíme 

navyšovat, v roce 2014 byla, stejně jako v roce předešlém uzavřena smlouva s 33 klienty.   

Službu zajišťujeme v celém regionu Českokrumlovska, jsme tedy schopni za klientem dojet do obcí v 

ORP Český Krumlov i ORP Kaplice. 

 

Osobní asistence umožňuje dětem, dospělým lidem s 

mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením či 

seniorům žít stejným způsobem života, jakým žijí jejich 

vrstevníci. Díky osobním asistentkám mohou klienti navštěvovat 

školku či školu (pokud nelze využít institut asistenta pedagoga), 

chodit do práce, dojít si k lékaři, na nákup, navštěvovat 

volnočasové aktivity. Klient si sám určuje, jakou péči a v jakém 

rozsahu potřebuje. Bez služeb osobní asistence by klient v 

mnoha případech buď nemohl nastoupit do školky či školy, 

nebo by musel být umístěný do zařízení poskytující pobytovou 

sociální službou. 

 

Osobní asistence v roce 2014: Minulý rok bylo uzavřeno 33 

smluv na poskytování služby osobní asistence. Z toho bylo 13 

dětí (a mládeže) ve věku od 4 do 18 let, 3 dospělé osoby a 17 seniorů ve věku od 75 do 91 let. 

Služba byla skutečně poskytována 26 klientům v celkovém rozsahu 6639 hodin. 

Služba byla v roce 2014 zajišťována klientům z Českého Krumlova, Černé v Pošumaví, Kaplice, 

Křemže, Chvalšin, Velešína, Vyššího Brodu, Zlaté Koruny a Pohorské Vsi. 
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Od května 2014 jsme začali využívat automobil 

Peugeot Partner pro účely osobní asistence. 

Rozšířily se nám tak možnosti poskytovat službu 

k převozu dětí do škol, školek, do bazénu, klientů 

k lékařům, ale také například do Českých Budějovic 

na rehabilitaci, fyzioterapii, vyšetření ve Speciálně 

pedagogickém centru. Automobil je určen i pro 

asistentky, které dojíždějí do vzdálenějších lokalit, a 

kde by bez vozidla v mnoha případech nebylo 

možné pomoc zajišťovat. Jednou z jeho mnoha 

výhod je jeho zavazadlový prostor, který díky svým 

větším parametrům umožňuje převážet i invalidní 

vozík.  Pořízení automobilu bylo podpořeno v rámci 

sbírkového projektu České televize a Nadace 

rozvoje občanské společnosti. Významnou část 

financí na zakoupení automobilu pak přispělo i 

Konto bariéry Nadace Charty 77. 

 

V červnu pro nás organizace Pepíno uspořádala celodenní 

návštěvu střediska. Společně jsme si upekli buřty a klienti se 

povozili na koních.  

 

Službu bylo možné využívat v pracovních dnech od 

7.00 do 19.00 hodin, po dohodě také o víkendech. 

Zákon o sociálních službách vyžaduje finanční 

spoluúčast klientů (spoluúčast hradí uživatelé z tzv. 

příspěvku na péči). V roce 2014 byla cena za 1 

hodinu pro uživatele nad 18 let stanovena v rozmezí 

90 - 110 Kč, pro uživatele do 18 let byla díky 

příspěvku města cena snížena na rozmezí od 60 do 

80 Kč (ceny se mohou lišit v závislosti na skutečně 

čerpaných hodinách péče). 

 

Naše služba si zakládá na profesionalitě poskytování služeb a pravidelně školí své pracovníky. 

V roce 2014 absolvovaly asistentky několik kurzů, které rozšířily jejich znalosti a zkušenost. Jednalo se 

např. o základní i nadstavbový kurz bazální stimulace. V následujícím roce chceme tuto službu rozšířit 

a realizovat ji s využitím pomůcek určených přímo pro bazální stimulaci.   

 

Osobní asistentky nejčastěji zajišťují například tyto činnosti: 

• pomoc při hygieně, oblékání, při přípravě a podání jídla… 

• procvičování kognitivních funkcí nebo fyzických schopností… 

• doprovod při nákupech, procházkách, na rehabilitace… 

• asistence pro děti ve školkách či školách 

• pomoc při vyřizování starostí běžného života… 
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V roce 2014 službu osobní asistence zajišťovalo celkem 16 osobních asistentek (12 z nich na hlavní 

pracovní poměr, zbytek na dohody), dále vedoucí služby osobní asistence Mgr. Jana Rošlapilová a 

koordinátorka služby a výkonná ředitelka sociálních služeb Mgr. Ingrid Jílková. Všem asistentkám moc 

děkujeme, jmenovitě je pak naše poděkování uvedeno na str. 31. 

Přehled realizovaných významných projektů ICOS v roce 2014 souvisejících s Osobní asistencí: 

- Osobní asistence (I. až XII./2014) – registrovaná služba dle zákona o sociálních službách: zajištění 

základního chodu služby Osobní asistence. Podpořeno: dotace MPSV ČR, město Český Krumlov, 

Jihočeský kraj, obec Větřní. Nadací Charta 77, Nadace rozvoje občanské společnosti, ad. 

- Šance se zapojit (XI. 2013 až XII./2014) - Cílem projektu bylo zejména zkvalitnit službu Osobní 

asistence směrem k dětem se zdravotním postižením, respektive umožnit těmto dětem službu osobní 

asistence více využívat, a to zejména prostřednictvím nákupu a provozu automobilu pro službu Osobní 

asistence. Podpořeno: v rámci sbírkového projektu „Pomozte dětem“ České televize a Nadace rozvoje 

občanské společnosti. Významnou část financí na zakoupení automobilu pak přispělo i Konto bariéry 

Nadace Charty 77.  

.  

Seznam všech získaných dotací a grantů na službu Osobní asistence je uveden ve finanční zprávě na straně 

36. 

 

BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PRO LIDI V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI 

registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách 

 

Služba odborného sociálního poradenství - 

Bezplatné právní poradenství je poradenskou 

službou, kterou poskytuje ICOS již od roku 2005, 

od roku 2007 jako službu registrovanou dle zákona o sociálních službách. V roce 2014 fungovalo 5 

bezplatných poraden v regionu ORP Český Krumlov, ORP Kaplice a ORP Trhové Sviny (pobočky ve 

městě Český Krumlov, Kaplice, Trhové Sviny, Nové Hrady a v obci Větřní).   

Z ohlasů na službu Osobní asistence: 

Asistentkám firmy ICOS. 

Poděkování za sedmiletou pomoc při péči o mou těžce nemocnou maminku. Vždy mi Vaše 

organizace vyšla vstříc svou pomocí v potřebách i v dobách pro mne velice těžkých. Můj obdiv nad 

Vaší prací, před kterou se klaní, patří především asistentkám Daně Meisetschlägerové, Lence 

Prokůpkové a v popředí paní Čadové za nejen potřebnou pomoc při ošetření mé matky, ale i duševní 

podpory, která mi byla oporou po celých sedmi let. Děkuji také asistentce, paní Horynové, přestože 

mi byla přidělena až v několika posledních týdnech života maminky. 

Hluboce se skláním před Vaší prací, kterou by nemohl každý vykonávat. 

Za zesnulou paní Tvarohovou děkuje její dcera  

                                                                           Kaprasová Alena 
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POSLÁNÍM SLUŽBY je zvyšovat samostatnost, informovanost a schopnost řešit či předcházet 

problémům klientů, které by mohly vést k sociálnímu vyloučení. Cílem služby je napomoci lidem, 

kteří se ocitli v tíživé situaci, tuto situaci zvládnout nebo alespoň minimalizovat její dopady. 

 

 

Služba je převážně určena lidem v nepříznivé sociální situaci v regionu Českokrumlovsko (obce v 

ORP Český Krumlov a Kaplice) a Trhosvinensko (obce ORP Trhové Sviny).  

V rámci jednotlivých projektů pak poradna rozšiřuje své služby i na další cílové skupiny či o 

informačně vzdělávací akce. V roce 2014 takto nad rámec svých běžných služeb poradna (obdobně 

jako v minulých letech) zajišťovala poradenské služby díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu 

ČR směrem ke spotřebitelské a finanční problematice, tedy oblasti, které se v posledních letech 

dotýká největší části řešených případů. Blíže viz grafické znázornění struktury řešených případů. 

 

Celkový počet klientů Bezplatné právní poradny v roce 2014: 783 klientů, se kterými bylo vedeno 

1517 intervencí v celkovém souhrnu 719 hodin. Poradny na Českokrumlovsku (tj. v Českém Krumlově 

včetně poboček v Kaplici a Větřní) poskytly 1155 intervencí, poradny na Trhosvinensku (pobočka v 

Trhových Svinech a N. Hradech) pak 362 intervencí. Dalších 282 intervencí v oblasti dluhové a 

spotřebitelské problematiky bylo poskytnuto v prachatickém regionu v rámci projektu podpořeného 

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, v naší partnerské (občanské) poradně při obecně prospěšné 

společnosti KreBul. 

 

Nejčastějším způsobem kontaktu je osobní návštěva/jednání v poradně (téměř 82%), další 

poradenství probíhalo v roce 2014 formou terénní práce (7%) v ORP (regionu) Český Krumlov - v obci 

Větřní, zbytek intervencí tvořili písemné, elektronické či telefonické konzultace.  Průměrná délka 

jedné intervence činila cca 30 minut, zejména v oblasti dluhů či osobního bankrotu se však jedná o 

konzultace/intervence delší. 
 

Graf – statistika Bezplatné právní poradny dle řešených oblastí v roce 2014 
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Služba zahrnuje jak odborné sociální poradenství, tak právní poradenství, a to především v 

následujících oblastech:  

• dluhy, finanční gramotnost, spotřebitelská problematika - např. odstoupení od smlouvy, 

reklamace, exekuce, rodinný rozpočet 

• občanské právo - ostatní: např. sousedské vztahy, společné jmění manželů,…),   

• pracovní právo - např. pracovní smlouvy, ukončení pracovního vztahu),  

• rodinné právo - např. rozvod, úprava styků k dítěti, výživné,  

• správní právo rozhodování úřadů,  

• sociální systém a lidsko-právní oblast,… 

 

Poradna měla v roce 2014 tradičně vyhrazenu otevírací dobu jak pro objednané, tak neobjednané 

klienty, část služeb zajišťovala poradna formou terénní práce. 
 

Provozní doba Bezplatné právní poradny v roce 2014 (převážnou část roku fungovala poradna 

takto): 

• Český Krumlov (Náměstí Svornosti 2). Poradna byla otevřena pro klienty v pondělí 8.00-12.00 

a 13.00-16.00, v úterý od 10.00-12.00 a 13.00-16.00, ve čtvrtek od 8.00-12.00 a 13.00-16.00, 

v pátek 8.00-12.00 a 13.00-16.00. 

• Trhové Sviny (Žižkovo náměstí 40) a Nové Hrady (Náměstí 43). Středa 8.00-11.30 a 12.00-

15.00 (3x v měsíci v T. Svinech, 1x v N. Hradech).  

• Kaplice (Náměstí 70) - čtvrtek od 8.00-12.00. 

• Větřní - poradna fungovala v pondělí od 8.00-14.00. Služba je realizovaná jako terénní služba 

se zázemím na adrese Šumavská 1. 

 

Webové stránky: původní stránky na www.css.krumlov.cz (sekce „Právní poradna zdarma“) byly 

v průběhu roku nahrazeny novými stránkami na www.icos.krumlov.cz. V roce 2014 byla opět na 

webových stránkách v provozu i webová poradna zaměřená na spotřebitelskou a finanční/dluhovou 

problematiku, která slouží pouze jako doplněk k běžným poradenským službám poradny. 
 

V roce 2014 poradna realizovala také projekt 

„Bezplatné spotřebitelské poradenství…“, 

který finančně podpořilo Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR. Projekt, realizovaný 

již třetím rokem, byl zaměřen na 

spotřebitelskou a dluhovou/fananční 

problematiku v několika regionech jižních Čech 

(Českokrumlovsko, Trhosvinensko a 

Prachaticko). Vedle poradenských služeb v 

poradnách v Č. Krumlově, Kaplici, Větřní, T. 

Svinech, Nových Hradech a Prachaticích (ve spolupráci s občanskou poradnou při KreBul,o.p.s.) jsme 

mj. v rámci projektu uskutečnili dalších 13 informačně vzdělávacích akcí na aktuální témata pro různé 

cílové skupiny, kterých se zúčastnilo 329 osob (viz blíže v kapitole Vzdělávání). V rámci samotného 

projektu bylo v poradnách zodpovězeno/řešeno 704 dotazů/intervencí, zejména z oblasti 

dluhové/finanční a spotřebitelské problematiky.  
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Z ohlasů na službu: 
 

„Moc děkuju za pomoc a info, i to jsem ráda, že také byla někdy pravda na mé straně. Děkuji a jsem 

moc ráda, že tu pro lidi takhle někdo pracuje.“ K.N.  
 

„Chtěla jsem vám touto cestou po dlouhé době poděkovat za Vaši právní pomoc na pobočce 

v Trhových Svinech. Velké díky za vaši ochotum vstřícnost a příjemné jednání. Taktéž zřizovateli 

bezplatného právního poradenství za tuto službu a možnost pro lidi, kteří si nemohou dovolit 

placeného poradenství. Spoustu dalších spokojených klientů, úspěch ve Vaší práci i osobním životě 

přeje,“ Jana Mullerová  
 

„Je velmi dobře, že v našem městě taková poradna existuje a pomůže lidem v podobné situaci, jako 

jsem já.“ R.M.  

 
 

Všechny základní služby poradny jsou poskytovány bezplatně. V roce 2014 jsme však na základě 

poptávky našich klientů zahájili službu sepisování, respektive vyplňování návrhů na povolení 

oddlužení, která je částečně zpoplatněna. Jedná se o doplňkovou činnost, která jde nad rámec 

registrované služby odborného sociálního – bezplatného právního poradenství, kde je bezplatně 

poskytováno poradenství k dané problematice. Návrhy na povolení oddlužení poskytujeme tedy 

klientům, kteří si nechtějí návrh sestavit samostatně, pouze s naší poradenskou pomocí. Celkem 

v roce 2014 využilo tuto službu 21 klientů (20 bylo v rámci podání návrhu u Krajského soudu 

úspěšných).  

 

V roce 2014 zajišťovali službu 3 sociální pracovníci (Bc. Tereza Lysoňková, vedoucí sociální pracovník, 

JUDr. Jarmila Vernerová a Bc. Otakar Leisch), kteří ve složitějších případech spolupracují s externími 

spolupracujícími právníky.  

 

Významné projekty ICOS v roce 2014 související s Bezplatnou právní poradnou: 

• Bezplatné právní poradenství (I. až XII./2014) - registrovaná služba dle zákona o sociálních službách: 

zajištění odborného sociálního poradenství - tj. základního chodu poraden. Podpořeno: dotace MPSV 

ČR, město Český Krumlov, Sdružení Růže, obec Větřní, město Kaplice,... 

• Bezplatné spotřebitelské poradenství v roce 2014 (I. až XII./2014) - cílem projektu bylo zajistit 

komplexní poradenské i právní služby v oblasti ochrany spotřebitele a finanční gramotnosti a zároveň 

zvýšit právní povědomí o těchto oblastech výchovně vzdělávacími a info aktivitami v regionu 

Českokrumlovsko, Trhosvinensko a Prachaticko (blíže k výstupům projektu výše v této sekci). 

Podpořeno: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 

 

 

Seznam všech získaných dotací a grantů na službu Bezplatné právní poradenství je uveden ve finanční zprávě 

na straně 36. 
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NA DOBROVOLNICKÝCH PROGRAMECH SE V ROCE 2014 PODÍLELO PĚT DESÍTEK DOBROVOLNÍKŮ 
 

V roce 2014 byla navázaná spolupráce s celkem 10 přijímajícími organizacemi v regionu. 

Dobrovolnické centrum dále úspěšně realizovalo i dva vlastní dobrovolnické programy (program v 

Rodinném centru Krumlík a Informační centrum pro seniory). Aktivně se zapojilo do akreditovaných 

dobrovolnických programů celkem 49 dobrovolníků ve věku od 16 do 74 let, z toho 45 žen a 4 

muži. V roce 2014 bylo zapojeno celkem 23 nových dobrovolníků.  

Pozn.: Jedná se o dobrovolníky na tzv. dlouhodobou dobrovolnickou činnost, tj. ty, kteří 

dobrovolnicky pomáhají pravidelně v akreditovaných programech, nikoli jednorázově. Další osoby 

se dobrovolnicky, tj. bez nároku na odměnu, podílely na programech Dobrovolnického centra jako 

přednášející, vedením kurzů, apod.  

 

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV 

 

akreditované programy Ministerstvem vnitra ČR dle 

zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě 

 

Dobrovolnické centrum (DC) podporuje a rozvíjí 

dobrovolnictví pod organizací ICOS Český 

Krumlov již od roku 2009. Dobrovolnické centrum 

zajišťuje a rozvíjí různorodé dobrovolnické 

příležitosti, dobrovolníci pomáhají například v domovech pro seniory, rodinném centru, dětském 

domově, specifickém programu pro děti ze střediska výchovné péče, nebo zajišťují chod 

Informačního centra pro seniory. 

 

 

 

 

 

 

CO POSKYTUJEME?  

Zajišťujeme zájemcům o dobrovolnictví, dobrovolníkům i přijímajícím organizacím: 

-  pomoc při výběru vhodné dobrovolnické činnosti,  

- úvodní proškolení dobrovolníků, průběžnou pomoc a komunikaci při výkonu dobrovolnické 

činnosti (odbornou supervizi, poradenství, metodickou podporu ad.),  

- hradíme pojištění odpovědnosti dobrovolníků,  

- vydáváme osvědčení o dobrovolnické činnosti ad.  

Součástí činnosti Dobrovolnického centra je i propagace činnosti dobrovolníků a DC za účelem 

podpory a osvěty v oblasti dobrovolnictví (články v tisku, besedy na školách, letáky, …).  

 

 

 

 

 

JAKÉ JE NAŠE POSLÁNÍ? Podporujeme rozvoj dobrovolnictví a zajišťujeme konkrétní 

dobrovolnické programy v českokrumlovském regionu. Zajišťujeme dobrovolnickou pomoc a 

podporu tam, kde je potřeba, zejména v oblasti pomoci seniorům, zdravotně postiženým, dětem a 

mládeži či sociálně znevýhodněným.  
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Jen v roce 2014 zorganizovali a zajistili 

dobrovolníci v programu „Informační centrum 

pro seniory“ 11 exkurzí a výletů, 12 

přednášek, 57 vzdělávacích setkání 

(počítačové kurzy, angličtiny, ruční práce ad.), 

54 pohybových akcí, kterých se dohromady 

zúčastnilo více jak 1000 návštěvníků. 

 

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY V ROCE 2014 

• Program „Kamarád v životě“: 

program zajišťuje 

Dobrovolnické centrum 

společně se Střediskem 

výchovné péče Spirála (SVP) 

od roku 2009. Klienti Spirály 

jsou především děti a mládež 

do 15ti let s rizikem či s 

projevy poruch chování, 

komunikace či dalších 

negativních jevů v sociálním 

vývoji. Právě těmto dětem je určen dobrovolnický program Kamarád v životě. Hlavním 

smyslem je navázání kontaktu mezi klientem SVP Spirála a vybraným dobrovolníkem. Ti po 

přípravě utvářejí dvojici a společně tráví volný čas. Do programu bylo v roce 2014 zapojeno 

celkem 10 dobrovolníků (v režimu dlouhodobé dobrovolnické činnosti). 

• Programy v domovech pro seniory: Dobrovolníci v domovech pro seniory zpestřují volný čas 

klientům různými aktivitami (výtvarné a rukodělné činnosti, doprovázení na procházky, četba 

ad.). Celkem se v roce 2014 zapojilo do činnosti Domova pro seniory Kaplice (detašované 

pracoviště Český Krumlov) a Domova důchodců v Horní Plané 12 dobrovolníků.   

• Informační centrum pro seniory - 

program „Senioři seniorům“: V roce 

2014 zabezpečovalo chod 

Informačního centra pro seniory 7 

dobrovolníků pod vedením Františky 

Kuncové. To bylo veřejnosti otevřené 

pravidelně v úterý a čtvrtek od 9:00 do 

11:00 hodin na adrese T. G. Masaryka 

114 (Špičák) v Českém Krumlově. 

Dobrovolníci v rámci centra 

vyhledávají a zprostředkovávají 

informace zájemcům z různých oblastí 

(sociální služby, volnočasové aktivity 

ad.), zejména pak ale připravují každý 

měsíc bohatou nabídku nejrůznějších 

akcí (přednášky, kurzy, poznávací 

výlety, exkurze, pohybové aktivity). 

Mezi pořádané akce patřila například 

tzv. poradna „Výživa ve zdraví a 

nemoci“- informace o zdravém 

životním stylu pod vedením dietní sestry, počítačové kurzy, country tance, kondiční 

cvičení, přednáška o spotřebitelské tematice a novém občanském zákoníku, exkurze, kurz 

angličtiny, kurz paličkování ad. V průběhu celého roku pak měli senioři na programu 
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„historické povídání“ s panem Jiřím Veselým o Českokrumlovsku. Měsíční program 

Informačního centra pro seniory je uveřejňován na webových stránkách 

www.icos.krumlov.cz.  

• Dětský domov a Základní škola Horní Planá. V roce 2014 se podařilo zapojit do tohoto 

programu 3 dobrovolníky (přičemž jedna dobrovolnice se věnuje dobrovolnictví i v Domově 

pro seniory). Ti navštěvují Dětský domov a ve spolupráci s vychovateli vymýšlejí aktivity pro 

klienty domova (výtvarné činnosti, výlety, ad.).  

• Program v Rodinném centru Krumlík:  Zde dobrovolníci v roce 2014 pomáhali během tzv. 

volné herny a kavárničky, spolupracovali při organizaci široké škály aktivit pro rodiče s dětmi, 

v charitativním Bazárku. Do programu se zapojilo 17 dobrovolníků.  

• Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.: Jeden dobrovolník pomáhal v roce 2014 v této 

neziskové organizaci, kde společně s terénním pracovníkem navštěvoval lokality ohrožené 

sociálním vyloučením a připravoval volnočasový program pro místní děti a mládež. 

• Dobrovolníci se dále mohli zapojit například do programů neziskových organizací, s nimiž 

máme navázána spolupráci: KoCeRo - Komunitního centra rovnost, o.p.s., „I MY“ Společnost 

pro podporu lidí s postižením, o.p.s., Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory 

o.p.s. - pracoviště Český Krumlov ad. 
 

Agendu Dobrovolnického centra v roce 2014 zajišťovala zejména koordinátorka dobrovolnictví, od 

ledna 2014 je to Bc. Magdalena Zronková (absolvent kurz management dobrovolnictví). 

Koordinátorka zajišťuje mj. chod kanceláře, výběr, proškolování dobrovolníků, spolupráci a podporu 

dobrovolníků, spolupráci s organizacemi, organizuje supervize, hodnocení činnosti, zprostředkovává 

pojištění dobrovolníků atd.  

 

Kancelář Dobrovolnického centra sídlí na adrese T. 

G. Masaryka 114 (Špičák), Český Krumlov, ta byla v 

roce 2014 otevřena pravidelně v pondělí a čtvrtek 

od 15.00 do 16.30 hodin (pro objednané zájemce i 

v další časy).  
 

Všem dobrovolníkům patří velké poděkování, 

jmenovitě uvádíme dobrovolníky na straně 30. 
 

Významné projekty ICOS v roce 2014 související s Dobrovolnickým centrem: 

- Dobrovolnické centrum Český Krumlov (I. až XII./2014) – akreditovaný program dle zákona o 

dobrovolnické službě - tj. zajištění programů dobrovolnického centra. Podpořeno: dotace MV ČR, 

město Český Krumlov, dary fyzických osob, … 

- Kamarád v životě (I. až XII./2014) - akreditovaný program dle zákona o dobrovolnické službě - tj. 

zajištění základního chodu programu pro klienty střediska výchovné péče Spirála. Podpořeno: dotace 

MV ČR, město Český Krumlov, Jihočeský kraj, dary fyzických osob,… 

- Podpora činnosti pro neorganizované děti v regionu Českokrumlovska (I. až XII./2014) – projekt 

zahrnující část dobrovolnických programů zaměřených na děti, část aktivit rodinného centra – 

příměstské tábory. Podpořeno: dotace MŠMT ČR 
 

Seznam všech získaných dotací a grantů je uveden ve finanční zprávě – viz strana 36. 
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RODINNÉ CENTRUM KRUMLÍK 

Rodinné centrum Krumlík funguje 

v Českém Krumlově od roku 2011 

(Urbinská 184, sídliště Mír). RC poskytuje 

komplexní spektrum služeb pro rodiny 

s dětmi, posiluje kompetence rodičů i dětí a 

zajišťuje programy, které v regionu chybí. 

RC nabízí bezpečný prostor pro sdílení 

zkušeností rodičů, učí děti rané socializaci a 

pomáhá rodičům s návratem na trh práce. 

Jeho hlavním cílem je tak podpora a 

zkvalitňování života rodin. 

 

Stěžejní aktivitou rodinného centra je hlídání dětí a to jak v prostorách rodinného centra, tak 

v domácnostech. Dále rodinné centrum nabízí zájmové kroužky pro děti či vzdělávací a odborné 

kurzy pro rodiče, poskytuje poradenské služby a volnočasové aktivity (volná herna, celodenní akce 

pro děti). Od roku 2014 organizuje rodinné centrum také příměstské tábory. Od roku 2013 funguje 

v přízemí rodinného centra dobročinný Bazárek. 

 

SLUŽBA PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU – HLÍDÁNÍ DĚTÍ DO 6 LET VĚKU 

Služba hlídání dětí byla v roce 2014 

poskytována čtyři dny v týdnu (o letních 

prázdninách pět dní v týdnu): pondělí: 

8:00 – 15:00, středa 8:00 – 15:00, čtvrtek 

8:00 – 13:00, pátek 8:00 – 13:00. 

(Maximální počet dětí v jeden okamžik je 

10, péči o ně zajišťuje kvalifikovaný 

personál mající zkušenostmi s dětmi). 

• V roce 2014 bylo poskytnuto 2257 

hodin hlídání při 859 hlídáních. 

Služby využily desítky rodin. 

• Cena služby se v roce 2014 

pohybovala mezi 55 Kč a 75 Kč/hodinu dle typu permanentky. 

• Služba je poskytována dle zák. c. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, jako volná živnost 

Poskytování služeb pro rodinu a domácnost 

 

SLUŽBA HLÍDÁNÍ DĚTÍ V DOMÁCNOSTECH 

Tuto službu začalo rodinné centrum poskytovat nově v roce 2014. Služba kromě hlídání dětí 

v domácnosti zahrnuje i vodění dětí do školy nebo na zájmové kroužky. Věk dětí při hlídání 

v domácnosti je neomezen, stejně jako časové rozpětí služby (služba je poskytována ve všední dny, o 

víkendech i svátcích, v nabídce je i noční hlídání). Cena hlídání je 105 Kč/hod., 95 Kč/hod. při hlídání 

více jako 10 hodin týdně. Cena nočního hlídání je 800 Kč/noc. V roce 2014 bylo poskytnuto 48 hodin 

hlídání v domácnosti při 12 hlídáních (jedná se o doplňkovou činnost ICOS/Rodinného centra). 
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VZDĚLÁVACÍ A ODBORNÉ AKTIVITY 

Rodinné centrum nabízí pravidelné 

zájmové a vzdělávací aktivity pro 

rodiče i děti. Každý týden probíhá 

cvičení Pilates pro maminky po 

porodu, cvičeníčka pro rodiče s dětmi 

od 2 měsíců věku, tvořivý kurz pro děti 

ad. Od roku 2014 nabízíme pravidelné 

setkávání s odborníky z různých 

oblastí, kterého rodiče mohou využít 

zdarma v rámci vstupu do Volné herny. 

V roce 2014 to bylo například 

poradenství od fyzioterapeutky 

ohledně správného vývoje dítěte, poradenství od pediatra a homeopata na téma očkování ad. Dále 

pořádáme mnoho vzdělávacích kurzů a seminářů (Efektivní rodičovství, Jak vybudovat a udržet 

kvalitní vztah, Finanční gramotnost ad.). Těchto aktivit se v roce 2014 zúčastnilo více než 150 rodičů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Volná herna s kavárničkou“ – nabízí rodičům s dětmi plně využít prostor a vybavení RC Krumlík. 

Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi předškolního věku. Program zde není nijak organizován, rodiče 

si tedy s dětmi mohou pohrát zcela podle svých představ. Hračky a vybavení RC stále rozšiřujeme, 

aby se i děti, které navštěvují hernu pravidelně, mohly stále těšit na něco nového. V loňském roce 

volnou hernu navštívilo více než 340 rodičů s dětmi. 

Příklady vzdělávacích a odborných aktivit RC:  

JAZYKOVÉ KURZY – ANGLIČTINA PRO DĚTI, ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ – pravidelně, hodinová 

dotace kurzů: 16 a 16 hodin, lektoři: Aj pro děti: Ing. Lenka Králová, Aj pro dospělé: Mgr. Anna 

Maria Šedivá. 

CVIČENÍČKA PRO RODIČE S DĚTMI – pravidelně, několik skupin dle věku dětí, celkem 54 lekcí, 

Lektor: Mgr. Tereza Pšeničková, Bc. Iva Husárová. 

ŠIKOVNÉ RUČIČKY – výtvarný kurz pro děti, pravidelně, 1 hodina týdně 

Lektor: Adéla Fenclová 

KURZ RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN – duben a květen 2014 

Lektor: Občanské sdružení Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání, Bc. Hana Čechová, 

Lenka Králová 

KURZ EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ – říjen 2014 

Lektor: Asociace center pro rodinu – Mgr. Eliška Vondráčková a Mgr. Gabriela Vybíralová 

KURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY A DÍVKY OD 15 LET – listopad 2014 

Lektor: Mgr. Miroslav Mráz 
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Mateřské centrum Míša - S MC Míša 

spolupracujeme již od roku 2011 a 

nabídka jejich programů pro děti se 

stále zlepšuje. Každé úterý od 9 do 11 

hod. nabízí v rámci RC Krumlík 

program zaměřený na různá témata 

rozvíjející dovednosti dětí (zpívání, 

tancování, cvičení, tvoření a vyrábění 

ad.). Zároveň jednou za měsíc pořádají 

větší tematické akce jako karneval, 

divadelní představení, oslava 

Halloweenu či Mikuláše. V roce 2014 

se aktivit MC Míša zúčastnilo více než 

450 (opakujících se) rodičů. 

 

Doprovodné akce – v roce 2014 jsme opět připravili naše pravidelné volnočasové akce: „Táta dneska 

frčí“ v rámci celorepublikové kampaně Sítě mateřských center a Ligy otevřených mužů, „Pohádkový 

les“ na Dubíku i Mikulášskou besídku. Novou akcí byl Den otevřených dveří s jarmarkem domácích 

výrobků a tvořivými aktivitami pro děti. Těchto akcí se zúčastnilo více než 100 rodin se 150 dětmi. 

 

PŘÍMĚSTSKÉ POBYTY 

Novou aktivitou rodinného centra jsou od roku 

2014 příměstské pobyty pro děti do 10 let z 

regionu Českokrumlovska. V loňském roce se 

uskutečnily dva týdenní turnusy, kterých se 

zúčastnilo 20 dětí z celého regionu. Dětem zde 

bylo nabídnuto smysluplné trávení prázdnin, 

byly jim zprostředkovány zajímavé zážitky, 

mohly se naučit novým dovednostem či získat 

nové koníčky (ježdění na koni, střelba z luku, 

pletení vlněných náramků apod.). Realizovány 

byly s podporou MŠMT ČR. 
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DOBROČINNÝ BAZÁREK 

Od září 2013 je čtyři dny týdnu v prostorách RC 

Krumlík otevřený Bazárek s dětským oblečením 

a hračkami. Výtěžek z prodeje je použit na 

podporu aktivit rodinného centra (jedná se o 

doplňkovou činnosti ICOS/RC). 

 

FAMILY POINT 

V prostorách RC funguje již třetím rokem Family Point – místo 

pro rodinu, kde mohou rodiče zdarma přebalit, nakojit či 

nakrmit své děti ve vybaveném dětském koutku v přízemí 

centra. Family Point je přístupný v otvírací době centra, rodiče 

zde tedy také vždy najdou někoho, kdo jim může poskytnout 

informace o službách a programech RC. 
 

PORADENSTVÍ 

Již v roce 2013 byl součástí Rodinného centra Krumlík komplex poradenských aktivit – základní, 

psychologické, rodinné a právní poradenství. Vzhledem k tomu, že tyto specifické poradenské aktivity 

byly v roce 2014 rozšířeny o další činnost terénní práce v rodinách a asistované kontakty a předávání, 

došlo k postupnému oddělení této části aktivit ve službu samostatnou s názvem „Podpora rodin a 

dětí v ohrožení“ (viz dále). Základní poradenství pro klienty RC Krumlík zůstává zachováno i do dalších 

let. Pokud následně klient potřebuje další již specifickou pomoc, je odkázán právě na službu Podpora 

rodin a dětí, která úzce na činnost RC Krumlík navazuje. 
 

Významné projekty ICOS v roce 2014 související s Rodinným centrem: 

• Rodinné centrum (I. 2014 až XII./2014) – vznik a provoz rodinného centra byl v letech 2011 až 2013 

financován z prostředků Evropského sociálního fondu, v roce 2014 byl projekt a aktivity  RC podpořen 

zejména z: MPSV ČR, město ČK, Jihočeský kraj, ESF OPLZZ 

• Volnočasové aktivity RC (I. až XII./2014) – podpora a rozšíření činnosti RC směrem k volnočasovým 

činnostem. Podpořeno: město Český Krumlov, Jihočeský kraj  
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- Podpora činnosti pro neorganizované děti v regionu Českokrumlovska (I. až XII./2014) – projekt 

zahrnující část dobrovolnických programů zaměřených na děti, část aktivit rodinného centra – 

příměstské tábory. Podpořeno: dotace MŠMT ČR 
 

Seznam všech získaných dotací a grantů je uveden ve finanční zprávě – viz strana 36. 

 

PODPORA RODIN A DĚTÍ V OHROŽENÍ 

 

 

 

 

 

 

PODPORA RODIN V REGIONU ČESKOKRUMLOVSKO PROSTŘEDNICTVÍM KOMPLEXNÍCH 

ODBORNÝCH SLUŽEB  

V roce 2014 se jednalo o nově zaváděnou službu, která navazuje na dřívější soubor poradenských 

aktivit v rámci činnosti Rodinného centra Krumlík a tyto výrazně rozšiřuje o terénní práci v rodinách, 

asistované kontakty a předávání.  

 

 

Celkovým cílem služby je zajistit a poskytovat podporu a odbornou pomoc rodinám a dětem v 

ohrožení, tak aby rodina tvořila bezpečné zázemí pro „zdravý“ vývoj a rozvoj dětí a umožnila tak 

setrvání dítěte ve vlastní rodině nebo návrat z ústavní výchovy. 
 

Cíle:  

• ZNOVUOBNOVENÍ FUNGOVÁNÍ RODINY JAKO CELKU - sociální stabilizace rodiny (ukotvení, 

nalezení místa, postavení ve společnosti) 

•  ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA DĚTÍ  - optimalizace péče rodičů o dítě (nalezení takových forem 

chování k dítěti a péče o   dítě, která jsou podporující pro žádoucí vývoj dítěte) 

•  ZMÍRNIT NEBO ELIMINOVAT PŘÍČINY OHROŽENÍ DÍTĚ a tím zabránit případnému umístění 

dítěte mimo rodinu, případně zachovat vztahy při situaci, kdy jsou děti umístěny mimo 

rodinu  

• SNIŽOVAT RIZIKA OPAKOVANÉHO SELHÁVÁNÍ RODINY - zkompetentnění rodiny (naučit ji 

řešit si problémy samostatně, problémům předcházet, pojmenovat je, říci si o pomoc) 
 

Činnosti: 

� Komplexní poradenství  

� Terénní práce v rodinách 

� Asistované předávání, kontakty 

� a další podpůrné aktivity 

„ŠŤASTNÝ JE TEN, KDO NAŠEL ŠTĚSTÍ V RODINĚ.“  LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ 
 

„RODINA JE JEDNOU Z NEVYHNUTELNÝCH PODMÍNEK ŠTĚSTÍ.“ LEV NIKOLAJEVIČ 

TOLSTOJ 
  

„OŽENIT SE, ZALOŽIT RODINU, PŘIJMOUT VŠECHNY DĚTI, JEŽ PŘIJDOU, 

ZACHOVAT JE NA TOMTO NEJISTÉM SVĚTĚ A DOKONCE, BUDE-LI TO MOŽNÉ, JE 

TROCHU VÉST, TO JE PODLE MÉHO PŘESVĚDČENÍ NEJZAZŠÍ META, JÍŽ MŮŽE 

ČLOVĚK DOSÁHNOUT.“ LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ 

 

 

POSLÁNÍ: PODPORA RODIN S DĚTMI Z ČESKOKRUMLOVSKA PŘI ŘEŠENÍ NÁROČNÝCH ČI PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ 
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V průběhu roku 2014 byla tato 

nová služba v regionu zaváděna. 

Komplexní poradenství fungovalo 

od samotného počátku, navázalo 

na činnost z roku 2013, jen 

v rozšířené kapacitě. Následně 

jsme začali zavádět další části 

služby – terénní práci přímo 

v rodinách a asistované 

kontakty/předávání. Zavádění 

služby zahrnovalo také nastavení 

úzké spolupráce s oddělením 

sociálně právní ochrany dětí 

(dále jen OSPOD). Většina klientů 

přichází právě na doporučení OSPOD. Část klientů (rodin v ohrožení) přichází sama s potřebou řešit 

svou situaci. Služba se skládá z několika navzájem provázaných činností (komplexní poradenství, 

terénní práce v rodinách, asistované předávání, kontakty). Služba je vykonávána na základě pověření 

k výkonu sociálně-právní ochrany dětí vydaného krajským úřadem Jihočeského kraje.  

 

Proč také vznikla tato služba? Region Českokrumlovsko je i dle Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) 

zařazen do kategorie s nejvyšší mírou náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany, respektive náročnosti řešení 

problematiky práce s rodinami z hlediska počtu rozvodovosti, neúplných rodin, případů evidovaných rodin 

OSPOD apod. Zároveň ze statistických údajů SPOD vyplývá, že okres (ORP) Český Krumlov patří v Jihočeském 

kraji k oblastem s největším počtem živých případů (tzn. počtu aktuálních rodin, které potřebují pomoc, 

podporu, dohled). 

 

Celkem jsme v rámci služby spolupracovali/pomohli 106 jedinečným rodinám (původním 

předpokladem byla v roce 2014 spolupráce s 30 – 40 rodinami). 
 

� KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ – individuální, psychologické, rodinné, včetně rodinné terapie a 

právní poradenství. Tato část služby částečně navázala na aktivity z roku 2013, kdy jsme 

s poskytováním části poradenství začali. Tento komplex poradenství zajišťuje pomoc rodinám 

v různých oblastech jejich života, resp. v různých problematikách, se kterými se rodiny 

potýkají. Nejčastěji jsou to případy rozvedených, rozvrácených vztahů, následné kontakty 

dětí a rodiči, problémy s výživným. 

o Základní individuální poradenství se zaměřuje především na prvotní kontakt 

s klientem. Obvykle stanovíme priority a plán možných řešení, klient tak získává větší 

přehled o postupech, popřípadě povinnostech, které jsou v daném případě 

zapotřebí. V roce 2014 poskytnuto 23 setkání pro 13 jedinečných klientů/rodin.  

o Psychologické poradenství - poskytuje komplexní podporu v osobním rozvoji, a to 

prostřednictvím odborných metod a přístupů. A pomáhá tak klientovi identifikovat 

schopnosti, dovednosti a předpoklady, stejně jako naučené vzorce chování a řešení; 

popř. ukazuje jiné způsoby řešení. V roce 2014 poskytnuto 124 setkání pro 57 

jedinečných rodin.  
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o Rodinné poradenství – je poskytováno rodinám, které neplní některé ze svých 

základních funkcí pro „bezproblémový“ život všech členů rodiny, a to především dětí. 

Cílem poradenství je nabídnou bezpečnou a otevřenou pomoc těm rodinám, kde ať 

už rodina jako celek nebo někteří její členové cítí rizika, nejistoty, obavy či prožívají-li 

konkrétní těžkosti. V roce 2014 poskytnuto 71 setkání pro 22 jedinečných rodin 

o Právní poradenství – cílem tohoto poradenství je pomoci řešit klientovi/rodině 

tíživou sociální situace z pohledu právního. Záměrem je poskytnout klientovi/rodině 

dostatek adekvátních informací, tak aby se klient mohl v dané situaci co nejlépe 

rozhodnout. Právního poradenství využilo 24 rodin a bylo poskytnuto 49 intervencí. 
 

� TERÉNNÍ PRÁCE V RODINÁCH - zahrnuje jak podporu rodičovských kompetencí zaměřených 

na optimální péči o dítě a jeho vývoj, tak doprovázení při řešení dlouhodobějších problémů 

rodiny -  jedná se o zcela novou aktivitu. Rodiny, které potřebují tuto službu, vytipovává 

OSPOD. Zkušený terénní pracovník dochází přímo do rodiny a mapuje situaci a potřeby 

jednotlivých členů. Rodinu podporuje a doprovází, navazuje důvěru a pomalými krůčky 

stabilizuje situaci tak, aby mohli děti i rodiče žít ve společné domácnosti. V průběhu roku 

2014 jsme spolupracovali celkem se 13 rodinami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ASISTOVANÉ PŘEDÁVÁNÍ A ASISTOVANÉ KONTAKTY - podporované setkávání rodičů s dětmi 

za přítomnosti odborného pracovníka zařízení - sociální pracovnice. Jedná se o službu, kterou 

oddělení sociálně právní ochrany a soud velmi v regionu uvítali. Průběžně se na nás obrací 

soudci, kteří naší službu ukládají do rozhodnutí o stycích rozvedených rodičů s dětmi. Za rok 

2014 jsme poskytli 34 setkání pro 5 různých klientů (rodin), a z toho 4 kontakty byly 

upraveny soudem a 1 se poskytoval na základě domluvy rodičů.    
 

Ke konci roku 2014 jsme také započali spolupráci s OSPOD na přípravě a zavádění případových 

konferencí. V roce 2014 jsme realizovali (respektive vedli) ve spolupráci s OSPOD celkem 3 případové 

konference. Případové konference: „účinný nástroj multidisciplinární spolupráce při řešení případu 

ohroženého dítěte, který umožňuje zapojení dalších pomáhajících a zúčastněných subjektů a osob“. 

Konkrétní zkušenosti nám ukázali, že tato metoda sociální práce je jistě jednou z přínosných 

budoucích cest ve spolupráci s rodinou. I tuto činnost hodláme v budoucnu v součinnosti s OSPOD 

Do rodiny „D“ jsme přišli v květnu 2014. Rodina se bohužel již rozpadala, matka nezvládla rodinu 

uživit, i když měla velkou podporu sociální pracovnice i radnice. Nakonec dostala výpověď z bytu. Obě 

děti skončily v dětském domově. Naše práce se zaměřila především na matku, aby našla práci (nikdy 

nepracovala) a mohla si obě děti opět vzít zpátky do své péče. Vše vypadalo velmi nadějně, ale matka 

nevydržela a rozhodla se odejít k bývalému partnerovi do nezdravého vztahu a nejisté budoucnosti. 

Dále však pracujeme s jejím starším synem, který neměl lehké dětství a již od svých 15 let pracoval a 

pomáhal matce, často i více než s polovinou rozpočtu rodiny. Někdy doma nebylo žádné jídlo, nikdo ho 

nenaučil hospodařit a ještě pomáhal matce se svým malým bratrem. S matkou měli časté hádky kvůli 

penězům. Dnes společně pracujeme na osamostatnění. Tento mladý muž má také štěstí, od města má 

slíben malý byt, do kterého se může nastěhovat, až dovrší 18 let. Díky dobré spolupráci si umí sestavit 

svůj životopis, snaží se hospodařit s penězi, které si vydělá občas na brigádě a chodí na pracovní 

pohovory. Jeho snem, je mít řidičský průkaz a auto, když ne svoje, tak alespoň pracovní. Dokáže to? 
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Cílem projektu „I menší organizace se mohou kvalitně 

vzdělávat“ je zvyšovat a rozvíjet kompetence pracovníků 

ICOS Český Krumlov, o.p.s., CPDM, o.p.s., Hospic sv. Jana 

N. Neumanna, KoCeRo, o.p.s., KREBUL, o.p.s. a Charity 

Kaplice (poskytující v několika regionech Jihočeského 

kraje šestnáct registrovaných sociálních služeb) a tím 

podporovat jejich profesionalitu v širokém spektru 

dovedností. Vzdělávací kurzy jsou zaměřeny jak na 

vzdělávání v aspektu posílení specifických dovedností ve 

způsobech práce s klienty, na rozvoj psychosociálních 

dovedností, na rozvoj znalostí standardů kvality, tak na 

podporu a zkvalitnění manažerských dovedností. 

Záměrem projektu je tak přispět k udržení a zvyšování 

kvality poskytovaných sociálních služeb. 

rozšiřovat, stejně tak chceme od roku 2015 škálu služeb rozšířit o možnost Mediace - metodu 

rychlého a efektivního řešení sporů za pomocí třetí strany - mediátora. Jde o neformální, dobrovolný, 

strukturovaný a důvěrný proces řešení konfliktů. Umožní stranám se aktivně podílet na řešení 

konfliktu. Výsledkem by pak měla být jasně zformulovaná, pro obě strany srozumitelná, 

uskutečnitelná a akceptovatelná dohoda. 

 

Služba Podpory rodin také úzce propojuje služby rodinného centra Krumlík, naší snahou je působit na 

celou komunitu, spolupracovat s ostatními službami, které spolu s námi vstupují do života našich 

klientů. 

 

Významné projekty ICOS v roce 2014 související se službou „Podpora rodin a dětí v ohrožení“: 

• Podpora rodin ve spolupráci s OSPOD (I. až XII./2014) – podpořeno MPSV ČR, Nadace Agrofert, 

Jihočeský kraj, město Český Krumlov. 

Seznam všech získaných dotací a grantů je uveden ve finanční zprávě – viz strana 36. 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávací aktivity pro odbornou i širší veřejnost jsou dlouhodobou součástí činnosti ICOS 

prostřednictvím nichž se snažíme přispívat ke zkvalitňování rozvoje regionu, sociálních a návazných 

služeb, v posledních letech gró našich vzdělávacích aktivit směřujeme do oblasti vzdělávání 

poskytovatelů sociálních služeb s cílem přispět k jejich zkvalitňování. Dlouhodobě se věnujeme ale i 

vzdělávacím akcím pro širší veřejnost a cílové skupiny našich služeb.  

 

VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2014 
 

V roce 2013 jsme úspěšně připravili 

projekt „I menší organizace se 

mohou kvalitně vzdělávat“, který pod 

naším vedením umožňuje zrealizovat 

v průběhu roku 2014 a 2015 (do 

června) přes tři desítky na míru 

ušitých akreditovaných kurzů pro šest 

poskytovatelů sociálních služeb 

jihočeském regionu. Vzdělávací akce 

jsou připravovány a realizovány ve 

spolupráci se vzdělávacími institucemi 

a organizacemi pro více než šest 

desítek pracovníků 6ti poskytovatelů 

sociálních služeb. Celkem bude 

v rámci projektu realizováno 33 kurzů. 
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Z uskutečněných kurzů v roce 2014: 
 

KURZY BAZÁLNÍ STIMULACE ZÁKLADNÍ KURZ (24 HODIN A 16 HODIN) 

Spolupracující organizace - dodavatel/lektor: INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o./Ing. Jitka Richterová/ MUDr. 

Zdeněk Novotný 

Termíny realizace: 22.- 23. 5. 2014 a 16. - 17. 12.2014 

Počet účastníků/absolventů kurzu: 12 a 12 
 

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, ROZHOVORY 

S KLIENTY (16 HODIN) 

Dodavatel/lektor: Sociální agentura, 

o.p.s./ Mgr. Dagmar Francová 

Termíny realizace: 27. 11. 2014  

Místo konání: Seminární místnost ICOS 

Český Krumlov, o.p.s., Radniční 28, Český 

Krumlov 

Počet účastníků/absolventů kurzu: 8 
 

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ S KLIENTEM- 

SQSS Č. 5 (CELKEM 12 HODIN)  

Spolupracující organizace - 

dodavatel/lektor:  bfz, o.p.s./ Bc. Martin 

Holub 

Termín realizace: 13. 11. 2014 

Místo konání: .Hospic sv. Jana N.Neumanna, Neumannova 144, Prachatice 

Počet účastníků/absolventů kurzu: 11 
 

OCHRANA PRÁV UŽIVATELŮ- SQSS Č. 2 (8 HODIN) 

Spolupracující organizace - dodavatel/lektor: bfz, o.p.s./ Bc. Martin Holub 

Termín realizace: 8. 10. 2014 

Místo konání: Seminární místnost ICOS Český Krumlov, o.p.s., Radniční 28, Český Krumlov 

Počet účastníků/absolventů kurzu: 9 
 

ASERTIVNÍ KOMUNIKACE V POMÁHACÍCH PROFESÍCH (CELKEM 8 HODIN) 

Spolupracující organizace - dodavatel/lektor:  Společnost Podané ruce, o.p.s./ Bc. Jana Vávrová 

Termín realizace: 15. 1. 2015 

Místo konání: Seminární místnost ICOS Český Krumlov, o.p.s., Radniční 28, Český Krumlov 

Počet účastníků/absolventů kurzu: 12 
 

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (CELKEM 200 HODIN) 

Spolupracující organizace - dodavatel/lektor: Partners Czech, o.p.s./ PhDr. Dana Rabiňáková, Marie Kotrbová  

Termíny realizace: 1) 14. - 15. 7., 2) 30.- 31.10., 3) 4.-5.12. 2014 

Místo konání: Seminární místnost ICOS Český Krumlov, o.p.s., Radniční 28, Český Krumlov 

Počet účastníků kurzů: 9 (dlouhodobý kurz bude pokračovat v roce 2015) 

V roce 2014 (od dubna 2014) bylo uskutečněno a ukončeno celkem 16 ucelených kurzů (dva z nich 

se navíc skládaly ze dvou akreditovaných kurzů, jeden ze 4 akreditovaných kurzů), a byly zahájeny 

další tři dlouhodobé kurzy (například dvousethodinový manažerský kurz pro vedoucí pracovníky). 

Celkem získalo v těchto kurzech osvědčení (tj. certifikát dle zákona o sociálních službách) 216 

absolventů z řad sociálních a vedoucích pracovníků 6ti partnerů a bylo realizováno 417 výukových 

hodin.  
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VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO ŠIRŠÍ VEŘEJNOST A CÍLOVÉ SKUPINY SLUŽEB   
 

V roce 2014 zajistila naše Bezplatná právní poradna dalších 13 informačně-vzdělávacích akcí pro 329 

účastníků v oblasti finanční gramotnosti a spotřebitelské tématiky. V regionu Českokrumlovsko a 

Prachaticko (zde ve spolupráci s partnerskou organizací Krebul, o.p.s.) jsme realizovali akce pro 

účastníky z nejohroženějších cílových skupin: 3 akce pro seniory a širší veřejnost, 8 akcí pro studenty 

středních školy, vyšších odborných i základních škol, 2 akce pro pacienty psychiatrické léčebny 

v Červeném Dvoře. Tématem akcí byly zejména spotřebitelská problematika, předváděcí akce a 

osobní rozpočet. Tyto akce byly uskutečněny v rámci projektu „Bezplatné spotřebitelské poradenství“, 

který podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 
 

Další řadu vzdělávacích akcí, kurzů, či přednášek pro destíky účastníků ICOS uspořádal v rámci svého 

Rodinného centra Krumlík (blíže viz v kapitole Rodinné centrum), 57 akcí, kurzů, přednášek (např. 

počítačové kurzy, kurzy angličtiny, k sociálním službám, ad.) pro více než stovky účastníků z řad 

seniorské i širší veřejnosti pak dále připravili v roce 2014 dobrovolníci v rámci činnosti Informačního 

centra pro seniory (více v kapitole Dobrovolnické centrum).  

 

Významné projekty ICOS v roce 2014 související se Vzděláváním: 

• I Menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat (XI.2013 – XI.2015). Projekt je spolufinancován 

z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00165. 

 

 

 

Seznam všech získaných dotací a grantů je uveden ve finanční zprávě – viz strana 36. 

 

 

 

 

INFORMAČNÍ - PROPAGAČNÍ AKTIVITY  

I v roce 2014 jsme se snažily prostřednictvím nejrůznějších propagačních aktivit zviditelňovat aktivity 

neziskového sektoru v regionu s důrazem na ty oblasti, které souvisejí s činností ICOS, tj. zejména 

v oblasti sociálních a návazných služeb. V roce 2014 jsme z těchto aktivit realizovali například:   
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• Vydávání regionálního periodika 

Zpravodaj.krumlov.cz - periodikum vydává ICOS od 

roku 2003 v tištěné (6200 ks) i PDF podobě. Zpravodaj 

je zdarma distribuován českokrumlovských 

domácností a dalších vybraných organizací v regionu. 

V roce 2014 jsme vydali dvě rozšířená tištěná 

dvojčísla: č. 1-2 – září 2014, č. 3-4 – prosinec 2014. 

Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s Centrem pro 

pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Periodikum je 

registrováno u Ministerstva kultury pod č.: MK ČR E 

14469. V PDF podobě dostupné např. na 

www.icos.krumlov.cz.  
 

• Knihovna ICOS a informační koutky v regionu – od 

roku 2005 provozujeme tematicky zaměřenou 

veřejnou knihovnu s rozšířenou internetovou databází (problematika NNO, EU, dotace a 

granty, sociální služby, rodinná politika). On-line databázi knihovny s množstvím na internetu 

přístupných materiálů provozujeme na adrese www.knihovna.latran.cz (od konce roku 2014 

však prochází celkovou rekonstrukcí). Knihovna je evidována na Ministerstvu kultury ČR pod 

ev. č.: 6196/2005 a pro zájemce je přístupna dva dny v týdnu v sídle ICOS. Obdobně jako 

v minulých letech jsme v roce 2014 provozovali a aktualizovali řadu informačních koutků v 

regionu, které obsahují na veřejně přístupných místech (knihovny, sídla NNO ad.) materiály o 

aktivitách neziskových organizací v regionu.  
 

• Provozované webové stránky: V roce 2014 jsme dokončili změnu našich stávajících 

webových stránek na www.icos.krumlov.cz. Ty nově zahrnují všechny na naše aktivity na 

jednom místě a nahrazují několik původních stránek a jejich součástí jsou i stránky rodinného 

centra – www.krumlik.kurmlov.cz, www.infosenior.krumlov.cz. Rodinné i Dobrovolnické 

centrum je i na facebooku. 
 

• Vedle uvedených informačních a propagačních aktivit jsme i v roce 2014 dále pokračovali 

v pravidelném informování laické i odborné veřejnosti o aktivitách NNO v regionu vydáváním 

řady letáků, tiskových zpráv, dalších informačních materiálů či realizací řady nejrůznějších 

propagačních a informačních akcí včetně například informačně vzdělávacích akcí ke zvyšování 

právního povědomí občanů, besed k tématům dobrovolnictví ad. (tyto jsou uvedeny 

v jednotlivých kapitolách ke službám výše), 

ICOS a jeho služby byly dále propagovány 

například na reprezentačním plese vysoké 

školy CEVRO v zámecké jízdárně v Č. 

Krumlově, v rámci prezentace 

českokrumlovských neziskových institucí, 

souborů, spolků, akcí, projekt na veletrhu 

„Kouzelný Krumlov“, atd. 
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V. DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ICOS V ROCE 2014: 

 

Kromě obecně prospěšných služeb společnost vykonává i další doplňkovou činnost, která taktéž 

vychází z cílů společnosti, a jejímž účelem je podpora obecně prospěšných služeb a aktivit 

společnosti. Jedná se zejména o: 

• Zprostředkování práce pro osoby znevýhodněné na trhu práce, zejména invalidní 

zájemce  - Agentura práce. 

• Poradenská a konzultační činnost (projektový management, strategické plánování,…) 

• Hlídání dětí v domácnostech/individuální 

• Provoz charitativního Bazárku s dětským zbožím 

 

AGENTURA PRÁCE 

Činnost agentury práce pod ICOS Český Krumlov je zaměřena na zprostředkování práce zejména 

znevýhodněným lidem, invalidním zájemcům, a to již osmým rokem. V roce 2014 jsme nadále úzce 

spolupracovali s firmou BLAŽEK PRAHA a. s., která za naší asistence zaměstnávala 37 pracovníků 

v regionu Českokrumlovska, z toho bylo v roce 2014 10 nově přijatých pracovníků. 

 

PORADENSKÉ A KONZULTAČNÍ AKTIVITY  

Poradenské a konzultační činnosti v oblastech souvisejících s hlavní činností ICOS (podpora 

strategického rozvoje regionu, NNO, projektová podpora dalších subjektů, ad.)  se prolíná činností 

ICOS od počátku jeho existence. Přestože se v posledních letech jedná pouze o doplňkovou činnost 

ICOS, za jedenáct let činnosti přípravy partnerských projektů, které uvádějí v život strategické 

koncepce regionu, jsme připravili na osm desítek úspěšných projektů, které do regionu přinesly více 

než 100 milionů korun - většina z projektů se týkala neinvestičních akcí v sociální oblasti a byla 

financována zejména ze zahraničních (evropských, norských aj.) zdrojů.  V roce 2014 jsme se vyjma 

dílčích poradenských služeb a nadstavbové aktivity v rámci Bezplatné právní poradny (sepsání návrhu 

na oddlužení nad rámec vlastních služeb poradny – blíže viz kapitola k Bezplatnému právnímu 

poradenství), věnovali v oblasti poradenských služeb podporující strategický rozvoj v regionu 

spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR, která započala již v roce 2011. 

Do konce června ICOS, obdobně jako v předešlých letech ICOS pomáhal na základě smlouvy s Úřadem 

vlády v obci Větřní na Českokrumlovsku nastavit postupně opatření a strategické koncepce a nástroje 

pro začleňování obyvatel sociálně vyloučené lokality a zlepšení situace obyvatel v této obci. V roce 

2014 spočívala činnost ICOS zejména v 

konzultační podpoře a pomoci Agentuře a 

lokálnímu konzultantovi s monitoringem a 

implementací vybraných opatření v obci a 

evaluací dosavadní činnosti v obci. 

Spolupráce byla ukončena ke konci června 

2014, tj. k původně nastavenému termínu, 

k němuž také končila přímá podpora Agentury v obci Větřní. Nicméně ještě před ukončením 
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spolupráce se ICOS podílel připomínkami i na tvorbě memoranda o vzdálené podpoře mezi obcí 

Větřní a Úřadem vlády, které nastiňuje mechanismy pro další možné pokračování činnosti a 

naplňování stanovených priorit strategického plánu sociálního začleňování v obci Větřní.   

 

HLÍDÁNÍ DĚTÍ V DOMÁCNOSTECH 

 

Tuto doplňkovou službu začalo rodinné centrum poskytovat nově v roce 2014. Jedná se o doplněk 

k již od roku 2011 poskytované službě hlídání dětí v Rodinném centru Krumlík. Více v kapitole 

Rodinné centrum.  

 

CHARITATIVNÍ BAZÁREK V RC KRUMLÍK 

 

Od září 2013 je čtyři dny týdnu v prostorách RC Krumlík (Urbinská 184) otevřený Bazárek s dětským 

oblečením a hračkami. Výtěžek z prodeje je použit na podporu aktivit rodinného centra.   

 

 

VI. PLÁN ČINNOSTI ICOS V ROCE 2015 

Vedle pokračování v poskytování všech stěžejních sociálních a návazných 

služeb obecně prospěšné společnosti ICOS Český krumlov, o.p.s., bude 

i v roce 2015 pokračovat naše úsilí o zvyšování a zkvalitňování služeb a 

programů v sociální a návazné oblasti. Cílem je v roce 2015 postupně 

navyšovat kapacitu Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory 

včetně pokračování v roce 2014 započatého zpřístupňování služby klientům i z odlehlejších 

částí regionu (mj. zajištěním dalšího vozidla pro službu), hodláme se snažit postupně navyšovat 

kapacity našich poboček Bezplatné právní poradny, kterých je již 5 ve třech regionech Jihočeského 

kraje. Nadále se budeme snažit zkvalitňovat stávající a zajišťovat i další dobrovolnické programy, 

které usnadňují mnoha organizacím jejich činnosti, ale zároveň občanům - dobrovolníkům umožňují 

aktivní a smysluplnou účast na dění ve svém okolí. Vedle dnes už stabilní široké nabídky Rodinného 

centra Krumlík v Českém Krumlově, se budeme v roce 2015 věnovat rozvoji v minulém roce nově 

zavedené služby Podpora rodin a dětí v ohrožení, například prostřednictvím nabídky dalších 

doprovodných služeb jako je mediace. V oblasti vzdělávání bude i v roce 2015 pokračovat projekt 

zaměřený na míru ušité vzdělávací akce pro několik poskytovatelů sociálních služeb v jihočeském 

kraji.  Tyto stěžejní činnosti a jejich financování hodláme podpořit i rozvojem našich doplňkových 

výdělečných činností (poradenské, konzultační aktivity, ad.) a rozvojem systémového fundrasingu – 

dárcovství, bez níž se do budoucna, tak jak je to běžné v drtivé většině vyspělých zemí, kde podpora 

dárců tvoří významnou část rozpočtu potřebných služeb, veřejně prospěšné služby v sociální oblasti 

stěží obejdou. Pokračovat budeme i v činnosti Agentury práce, která ročně napomáhá v regionu 

zaměstnávat několik desítek invalidních spoluobčanů. A V roce 2015 také oslavíme 15 let 

fungování☺. 
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VII. PARTNEŘI ICOS A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE, ČLENSTVÍ V 

ASOCIACÍCH 
 

Vzhledem k rozsáhlým aktivitám ICOS zde uvádíme jen naše stěžejní partnery a organizace, s nimiž 
jsme úzce spolupracovali i v roce 2014. K nim patří zejména:  
 

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov Hospic sv. Jana Neumanna 
Město Český Krumlov  Psychiatrická léčebna Červený Dvůr 
Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR O.s. Spirála 
SVP Spirála MC Míša 
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí MU Č. Krumlov Krebul, o.p.s. 
Město Trhové Sviny KoCeRo, o.p.s. 
Město Kaplice Charita Kaplice 
Město Nové Hrady Blažek Praha, a.s 
Probační a mediační služba ČR Úřad práce Český Krumlov 
Obec Větřní Dětský domov Horní Planá 
Partners Czech, o.p.s. Domov pro seniory Kaplice 
Hestia, o.s. Domov důchodců Horní Planá 

ICOS je členem například následujících asociací:  

� Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO), 

která sdružuje neziskovky, které fungují a chtějí 

fungovat zcela transparentně. 

� Asociace nestátních neziskových organizací 

Jihočeského kraje (ANNO): ICOS je zakládajícím 

členem Asociace, která byla založena v roce 2010 k podpoře a síťování neziskového sektoru v 

kraji.  

Ředitel ICOS byl od roku 2010 členem výkonného výboru Asociace NNO Jčk. 

� Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) - největší profesní organizace sdružující  

poskytovatele sociálních služeb. 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Děkujeme všem pracovníkům, spolupracovníkům, podporovatelům, dárcům, partnerům i 

poskytovatelům dotací a grantů za podporu činnosti ICOS Český Krumlov v roce 2014. 

 

Zvláštní poděkování patří zejména: 

• Všem dobrovolníkům, kteří působili pod českokrumlovským Dobrovolnickým centrem v roce 

2014 a věnovali tak svůj čas a energii ve prospěch druhých. Jmenovitě děkujeme Tomáši 

Dvořákovi, Janě Dvořákové, Martině Dvořákové, Adéle Fenclové, Naděždě Fučíkové, Anně 

Hampelové, Jarmile Hanákové, Haně Hrdličkové, Romanu Chybíkovi, Janě Jandové, Bohumíře 
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Janouškové, Ladislavu Jungovi, Barboře Kalkušové, Lence Karasové, Andree Kintzlové, Haně 

Klikové, Marcele Kočkové, Kateřině Kortusové, Šárce Kozlerové, Kateřině Králové, Lence 

Králové, Martinu Kročkovi, Haně Kroneislové, Františce Kuncové, Evě Kusové, Lence 

Lapšanské, Darině Lišaníkové, Adéle Maliňákové, Heleně Matějčkové, Elišce Moravčíkové, 

Janě Nachlingerové, Jitce Novotné, Martině Petráškové, Simoně Přibylové, Aleně Rezkové, 

Anetě Salzerové, Vlastě Slípkové, Aleně Staré, Bohuslavě Stifterové, Lucii Stupkové, Haně 

Šenkýřové, Kateřině Šímové, Anitě Štěpánkové, Petře Štikové, Miroslavě Thonové, Kláře 

Vaclíkové, Heleně Vlčkové, Kláře Weinlichové, Vladimíru Zuntovi. Zvláštní poděkování patří 

Františce Kuncové, která dobrovolně vede Informační centrum pro seniory v Českém 

Krumlově. Díky patří i žákům z 8. a 9. tříd Základní školy Plešivec, kteří společně s 

dobrovolníky Jitkou Novotnou a Tomášem Dvořákem navštěvují ve svém volném čase Domov 

pro seniory Kaplice. Dále děkujeme všem, kteří spolupracují s Informačním centrem pro 

seniory a dobrovolně se podílí na jeho programu, jmenovitě to v roce 2014 byli zejména: 

Anna Marie Šedivá, Dáša Vondrovicová, Pavlína Trősterová, Jiří Veselý, Jiří Muk, Ludmila 

Kitzlerová, Alžběta Trősterová, Jindřiška Fousková. Díky patří i supervizorce Petře Valkony a 

všem spolupracujícím organizacím.  

• Dárcům a podporovatelům ICOS, v roce 2013 pak zejména našim pravidelným přispěvatelům 

mezi českokrumlovskými lékaři: Jiřímu Klosse, Haně Klosse, Pavlu Valtrovi a řadě dalších 

dárců, dále pak těm, kteří nejrůznější formou podpořili či podporují naše aktivity či jednotlivé 

akce: Prosportu, o.p.s., pivovaru Eggenberg, TranSoft, a.s. , Lesy ČR, Konto bariéry Nadace 77, 

Nadaci Agrofert. V neposlední řadě děkujeme také těm, kteří nám nezištně nosí oblečení a 

další potřebné dětské věci do našeho dobročinného Bazárku v Rodinném centru a řadě 

dalším zde neuvedeným. 

• Našim spolupracujícím právníkům, zejména Pavlu a Radce Marťánovým, kteří se podíleli na 

činnosti naší bezplatné právní poradny, za konzultace pak také Mirkovi Krutinovi a Ondřeji 

Múkovi z Advokátní kanceláře Mgr. Krutiny. 

• Všem lektorům a přednášejícím, kteří pro nás zajišťovali vzdělávací akce v rámci činnosti 

Rodinného centra, Informačního centra pro seniory probačního programu. 

• Našim supervizorům, Petru Hrdinovi, Kamile Bobysudové, Petře Valkony, kteří nejen nám 

pomáhají udržet energii do další práce. 

• Všem partnerským organizacím, jejichž seznam najdete na str. 30. 

• Všem našim zaměstnancům a pracovníkům, bez jejichž obětavé práce by nebyl chod ICOSu 

možný, zvláštní poděkování patří za rok 2014 našim osobním asistentkám a pracovnicím v 

péči o děti v Rodinném centru Krumlík za jejich snahu, odhodlání a laskavý přístup ke 

klientům, děkujeme  

Benešové Lence, Čarkové 

Kláře, Sojkové Lence, 

Meisetschlägerové Daně, 

Prokůpkové Lence, Dvořákové 

Marii, Horynové Hanně, 

Kutlákové Věře, Trösterové 

Pavlíně, Podruhové Petře,  

Sosnové Elišce, Kupčíkové 

Ditě, Hejnové Vendule, 

Bohoňkové Veronice, Čadové Haně ,Šubrové Jaroslavě, Tolarové Jaroslavě, Zelinkové 
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Dagmar, Murgošové Ludmile, Selucké Ivaně. Zvláštní poděkování patří také Janu Tůmovi a 

Petře Tiché za rodinné poradenství, Jarmile Vernerové za pomoc v Bezplatné právní poradně 

a Janě Žahourové za pomoc s běžným chodem ICOsu. Velké poděkování patří také vedoucím 

jednotlivých služeb ICOS, Tereze Lysoňkové za vedení Bezplatné právní poradny, Květe 

Valčuhové a Petře Cajthamlové za vedení Rodinného centra, Daniele respektive služby 

Podpora rodin, Daniele Jíchové za rozvíjející se fundraiserskou činnost a terénní práci v 

rodinách, Michaele Klemteové a Daniele Scherhauferové za ekonomické vedení organizace a 

Ingrid Jílkové za nedocenitelný spolupodíl na vedení organizace a řízení sociálních služeb.  

• Zvláštní poděkování patří také členům správní a dozorčí rady ICOSu neuvedeným jinde na 

této stránce, tj. Vlastimilu Kopečkovi, Štěpánu Bolfovi a Petře Valové. 

• Děkujeme také všem poskytovatelům dotací a grantů za finanční podporu našich služeb a 

programů, zejména Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvu školství a mládeže 

ČR, Ministerstvu vnitra ČR, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, městu Český Krumlov, 

Sdružení Růže a městu Trhové Sviny a Nové Hrady, městu Kaplice, obci Větřní, Jihočeskému 

kraji, Nadaci Lesy ČR, Nadaci Agrofert, Nadaci rozvoje občanské společnosti za podporu 

projektu v rámci sbírkového programu NROS a ČT „Pomozte dětem“. 
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VIII. DARUJTE RADOST 

 
POMÁHÁME TAM, KDE JE POTŘEBA. 

POMOZTE I VY! 

 
 

Chcete pomoci některé z prospěšných aktivit ve vašem okolí? Možností jak přispět je celá řada. Je 

to jen na vás!  

Finančním darem: 

• NA NÁŠ ÚČET PRO VEŘEJNOU SBÍRKU: 3077304399/0800 (speciální účet je spravován Českou 

spořitelnou a.s.) 

• PLATBY ON-LINE -  díky portálu darujme.cz nás 

můžete podpořit online platebními možnostmi 

jednoduše přímo ze stránek www.icos.krumlov.cz. 

Stačí jen kliknout a otevře se zabezpečený platební 

portál.  

• Uzavřít můžete i běžnou darovací smlouvu - můžete si 

samozřejmě vybrat, na jakou konkrétní službu a kolik 

chcete přispět.  

• Přispět na některou z činností můžete i v hotovosti v 

pokladně ICOS na Náměstí Svornosti 2. 

• Finančním darem můžete také například přispět do pokladniček ICOS, které máme registrovanou 

dle zákona o veřejných sbírkách, na některé z našich akcí, v bezplatné právní poradně i na dalších 

místech…  

• Přispět na dobrou věc můžete i věcným darem (či naopak nákupem) v dobročinném Bazárku 

v Rodinném centru Krumlík (Urbinská 184, Český Krumlov). Výtěžek je taktéž určen výhradně na 

podporu veřejně prospěšných činností. 

• Přispět se dá ale i mnoha jinými způsoby. Máte trochu volného času a jste ochotni jej věnovat 

druhým? Naše Dobrovolnické centrum vám pomůže najít takovou činnost, která vám bude 

vyhovovat. 
 

Daňové zvýhodnění dárců. Dle zákona o dani z příjmu si dárci (zaměstnanci, OSVČ i právnické 

osoby) mohou odečíst hodnotu daru ze základu daně. Pro tyto účely vám vystavíme potvrzení o 

daru.* Za každý (byť i drobný) dar děkujeme jménem našim i jménem našich klientů. Každý dar 

přispěje ke zkvalitnění potřebných služeb. 

 

Více informací nejdete také na www.icos.krumlov.cz. Pokud máte dotazy, potřebujete více 

informací, kontaktujte nás: Mgr. Daniela Jíchová, jichova@latran.cz, tel.: 739 630 333.  

Vaše dotazy vám rádi zodpovíme.  

 

*Potvrzení o daru nelze zajistit při přímé platbě na účet pro veřejnou sbírku a příspěvkem do pokladničky pro 

veřejnou sbírku, kdy se z podstaty jedná o anonymní příspěvky.
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IX. HOSPODAŘENÍ ICOS V ROCE 2014 – FINANČNÍ ZPRÁVA 
 

Vybrané zásadní údaje o hospodaření v roce 2014: 

Krátký komentář:  

Celkové náklady na zajištění služeb a chodu obecně prospěšné společnosti ICOS Český Krumlov, o.p.s. 

se pohybovaly v o něco nižší výši než v roce předešlém, v roce 2014 to bylo 6,776 milionů Kč (v roce 

2013 to bylo 7 milionů), přestože dlouhodobé stěžejní služby ICOS byly zachovány a realizovány i 

v roce 2014. Meziroční rozdíl je dán zejména tím, že v roce 2013 byly ukončeny dva evropské 

projekty (na podporu rodinného centra a realizaci probačního programu) a právě probační program 

v roce 2014 nebyl realizován, navíc nebylo v roce 2014 nutné vynakládat některé z nákladů na 

povinné administrativní záležitosti spojené s těmito evropskými dotacemi.  Náklady na obecně 

prospěšné služby činily 6,467 milionů Kč, na doplňkové/výdělečné činnosti pak 238 tisíc Kč. Zbytek ve 

výši 71 tisíc tvořily náklady na správu společnosti.  

Většinu výnosů ICOS (v celkové výši 6,802 mil Kč) tvořily, obdobně jako v minulých letech, i v roce 

2014 grantové a dotační prostředky získané v otevřených soutěžích a výběrových řízeních (ty činily 

téměř 5,2 mil. Kč, tj. 76% z celkových výnosů ICOS – pozn. tento údaj zahrnuje i získané nadační 

příspěvky ve výběrových řízeních, které jsou však v účetnictví evidovány jako dary a také příspěvky 

města Č. Krumlov z rozpočtu města na podporu zajištění sociální služby Osobní asistence pro děti se 

zdravotním postižením v Č. Krumlově, případně na podporu rozjetí nové služby rodinného 

poradenství). Obdobně jako v minulých letech pak více než pětinu výnosů (v roce 2014 cca 23%) 

tvořily příjmy z tržeb (např. poradenství/konzultace, agentura práce či úhrady klientů,…). Díky 

doplňkové činnosti, která skončila v zisku (a jejiž vítězek je určen výhradně na podporu obecně 

prospěšných služeb), a drobně se zvyšujícím darům, skončilo v roce 2014 celkové hospodaření ICOS 

v drobném zisku, přestože náklady na obecně prospěšné služby (a správu společnosti) v roce 2014 

převyšovaly výnosy na tyto. Plánovaný rozpočet společnosti pro rok 2015 na zajištění 

předpokládaných služeb a programů činní pak cca 7 milionů Kč. Podrobné informace o hospodaření 

v roce 2014 však najdete dále v této finanční části výroční zprávy.  

 

Poznámka k výnosům společnosti: U grantů, dotací a darů se jedná o prostředky v daném roce využité. Společnost ICOS 

účtuje dle závazné metodiky o těchto prostředcích fondově, případně je časově rozlišuje, což znamená, že přijaté prostředky 

jsou do výnosů přeúčtovány až v okamžiku jejich použití (čerpání) v daném roce. Prostředky ponechané ve fondu či na 

účtech časového rozlišení pro použití v dalších letech se proto ve výnosech aktuálního roku neobjeví. Naopak se v tabulce 

(viz např. tabulka – přijaté granty a dotace) objeví prostředky, získané v předchozích letech, k jejichž čerpání došlo v 

aktuálním roce. 
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Graf – celkové výnosy - struktura 

 

 

Graf – celkové náklady - struktura 
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Přijaté neinvestiční dotace/granty/příspěvky na provozní účely v roce 2014 v tis Kč.: 5 003 

Použité zkratky: OA – osobní asistence, BPP – bezplatná právní poradna, RC – rodinné centrum Krumlík, DC – dobrovolnické 

centrum, VZD – vzdělávací aktivity, PR - Podpora rodin a dětí v ohrožení 

Poskytovatel dotace/ 
grantu/ příspěvku 

Zkrácený název projektu  Činnost Částka 
v tis. Kč 

MPSV/dotace  Poskytování soc. služby Osobní asistence  OA 1459 

Město Č. Krumlov/dotace Zajištění soc. služby "Osobní asistence" dětí s handicapem v Č. Krumlově  OA 250 

Město Č. Krumlov/dotace Os. asistence v Č. Krumlově pro osoby se zdrav. postižením nad 18 let věku a 
seniory 

OA 57 

Jihočeský kraj/grant Osobní asistence Český Krumlov OA 70 

ÚP ČR/příspěvek Příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa OA 50 

MPSV/dotace  Poskytování soc. služby Bezplatná právní poradna BPP 481 

MPO/dotace Bezplatné spotřebitelské poradenství BPP 202 

Město Č. Krumlov/dotace Bezplatné právní poradenství pro osoby v krizi v roce 2014   BPP 53 

Město Kaplice/příspěvek Bezplatné právní poradenství pro občany  ORP Kaplice BPP 42 

MPSV/dotace  Rodinné centrum Krumlík RC 164 

Město Č. Krumlov/dotace Podpora rodinného centra Krumlík v roce 2014   RC 50 

Město Č. Krumlov/dotace Volnočasové aktivity Rodinného centra    RC 19 

Jihočeský kraj/grant Podpora činnosti rodinného centra Krumlík RC 20 

ESF-OPLZZ Rodinné centrum Krumlík RC 56 

ESF-OPLZZ Zřízení pracovního místa pro občany s handicapem - Neslyším, přesto pracuji RC 20 

MŠMT/dotace Podpora činnosti pro neorganizované děti a mládež v regionu Českokrumlovska RC 38 

Jihočeský kraj/grant Podpora zájmové činnosti dětí a mládeže prostř. RC a dobrovol. programu Kamarád 
v životě 

RC 11 

Jihočeský kraj/grant Podpora zájmové činnosti dětí a mládeže prostř. RC a dobrovol. programu Kamarád 
v životě 

DC 9 

MŠMT/dotace Podpora činnosti pro neorganizované děti a mládež v regionu Českokrumlovska DC 22 

MV ČR/dotace Dobrovolnické centrum Český Krumlov DC 53 

MV ČR/dotace Kamarád v životě - dobrovolnické centrum Český Krumlov DC 28 

Město Č. Krumlov/dotace Kamarád v životě DC 16 

Město Č. Krumlov/dotace Udržení a rozvoj dobrovolnických programu v sociální oblasti  DC 50 

Město Č. Krumlov/dotace Rodinná poradna PR 200 

MPSV/dotace  Podpora rodin ve spolupráci s OSPOD PR 240 

Jihočeský kraj/grant Práce s rodinami ve spolupráci s OSPOD v regionu Českokrumlovska PR 181 

ESF-OPLZZ I menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat VZD 1162 

Celkem přijaté neinvest. dotace/granty/příspěvky na provozní účely v roce 2014  5003 

Pozn.: Tato tabulka nezahrnuje nadační příspěvky, které jsou účtovány jako dary. 
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Přehled výnosů a nákladů za jednotlivé činnosti ICOS:  

D
ru

h
 

či
n

n
o

st
i 

Název činnosti 
Náklady 
v tis. Kč  

Výnosy 
v tis. 
Kč 

o
b

ec
n

ě 
p

ro
sp

ěš
n

é 
či

n
n

o
st

i 

Sociální služba bezplatná právní poradna 875 874 

Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory 2497 2605 

Dobrovolnické centrum Český Krumlov 296 245 

Rodinné centrum Krumlík – včetně Podpory rodin a dětí v ohrožení 1620 1573 

Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb – I menší organizace se mohou kvalitně 
vzdělávat 

1167 1162 

Propagační aktivity* 12 10 

Celkem za obecně prospěšnou činnost 6467 6469 

správa Správa celkem 71 17 

doplňková 
činnost 

Celkem za doplňkovou činnost 238 316 

 Celkem 6776 6802 

*Propagační aktivity zahrnují pouze neprojektové činnosti. 

Veřejná sbírka: celkem stav čistého výtěžku na účtu 911001 fondy – veřejná sbírka k 31. 12. 2014 v tis. Kč: 6. 

(realizováno na základě povolení – osvědčení KÚ JčK dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách) 

 

Náklady na vlastní správu v tis. Kč: 71 (zahrnuje zejména náklady na fundrasing, veřejnou sbírku, a náklady na 

ostatní správu – materiál, členské příspěvky, …). Odměny ředitele a členů správní a dozorčí rady činily v roce 

2014: 0,- Kč. 
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Stav majetku a závazků o.p.s. k rozvahovému dni: 

Stav majetku a závazků o.p.s. k rozvahovému dni a jeho struktura v tis. Kč 

položka 
stav k 1. dni účetního 

období 
stav k poslednímu dni 

účetního období 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem vč. oprávek   314 

Zboží na skladě a v prodejnách   12 

Pohledávky za odběrateli 215 249 

Poskytnuté provozní zálohy 346 162 

Ostatní pohledávky   7 

Pohledávky za zaměstnanci   3 

Ostatní přímé daně   12 

Ostatní daně a poplatky   4 

Nároky na dotace  95   

Dohadné účty aktivní 31 124 

Pokladna 117 87 

Ceniny 2   

Bankovní účty 1639 346 

Náklady příštích období 8 7 

Příjmy příštích období   41 

Aktiva celkem 2453 1368 

Vlastní jmění   188 

Fondy 1 11 

Výsledek hospodaření celkem 879 905 

Dodavatelé 44 83 

Přijaté zálohy 7 1 

Ostatní závazky 3   

Zaměstnanci 354 -2 

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 15 6 

Závazky k soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 154 

Ostatní přímé daně 29   

Závazky ke státnímu rozpočtu   12 

Závazky k orgánům územ. samospráv 95 5 

Jiné závazky 10 10 

Dohadné účty pasivní 22 102 

Výnosy příštích období 840 47 

Pasiva celkem 2453 1368 
 

Pozn.: Stav drobného dlouhodobého majetku neobsaženého v rozvaze je: 1230 tis. Kč v pořizovací ceně, 654 tis. 

Kč v ceně zohledňující opotřebení majetku.  

 

Způsob vypořádání výsledku hospodaření v tis. Kč: 26. Hospodářský výsledek (26.329,66) z roku 2014 

převeden na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 
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Výkaz zisku a ztráty 
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Rozvaha v plném rozsahu 
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Příloha k účetní závěrce 
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Zpráva nezávislého auditora 
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