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I. ÚVODEM – ICOS V ROCE 2015 
 

 

Vážení přátelé, partneři, podporovatelé, 

 

předkládáme vám výroční zprávu obecně prospěšné společnosti ICOS Český Krumlov za rok 2015. 

V polovině tohoto roku oslavil ICOS 15 let svého působení a tak mi dovolte uvést pár čísel. Ta jsme 

spočítali k červnu roku 2015, kdy jsme uspořádali drobnou výstavku, kterážto byla součástí zahradní 

slavnosti v pivovarské zahradě. Osobní asistence poskytla od roku 2008 50.178 hodin přímé pomoci 

dětem, dospělým se zdravotním 

postižením i seniorům, kteří potřebují 

pomoc druhé osoby.  Služby osobní 

asistence využilo k polovině roku 2015 

90 klientů. 6.071 klientů využilo při více 

než 12 tisících schůzkách do poloviny 

roku 2015 služeb Bezplatné právní 

poradny, která poskytuje své služby od 

roku 2006. 3.800 hodin hlídání dětí 

zajistilo naše Rodinné centrum Krumlík, 

které funguje v Českém Krumlově od 

roku 2011. 8.253 hodin věnovali od 

konce roku 2009 dobrovolníci druhým v našich dobrovolnických programech, které pomáhají 

seniorům, dětem či lidem se zdravotním postižením a doplňují a rozšiřují tak naše základní služby.  

Naše nejmladší služba Podpora rodin a dětí v ohrožení poskytla jen za první rok pomoc 123 rodinám 

při 1233 schůzkách, které zahrnují zejména poradenství a terénní práci v rodinách. Tolik tedy alespoň 

pár shrnujících údajů k našim hlavním obecně prospěšným službám.  
 

V roce 2015 se nám podařilo všechna tato čísla výrazně navýšit. Osobní asistence zajistila v roce 2015 

8.355 hodin služby pro své klienty, Bezplatná právní poradna evidovala v roce 2015 1.417 intervencí a 

838 klientů, 50 dobrovolníků věnovalo druhým dalších 1500 hodin svého času, 2.200 hodin hlídání 

zajistilo Rodinné centrum Krumlík, v rámci služby Podpora rodin a dětí v ohrožení jsme spolupracovali 

se 124 rodinami.  Více se ale dočtete ve výroční zprávě.  

 

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

prospěch druhých, nám umožnila úspěšně završit i 15tý rok fungování ICOS. Jmenovitě je naše 

poděkování uvedeno na straně 30 této výroční zprávy. Dík patří samozřejmě i všem podporovatelům 

našich služeb a v neposlední řadě rozrůstajícími se počtu našich dárců.  

 

Tomáš Zunt, ředitel ICOS Český Krumlov, o.p.s. 
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II. POSLÁNÍ a CÍLE ICOS Český Krumlov, o.p.s. 
 

Poslání ICOS  

Zvyšovat kvalitu života obyvatel regionu a dostupnost sociálních a návazných služeb… 

 

Cíle ICOS 

Zajišťujeme služby a programy, které USNADŇUJÍ DŮSTOJNÝ a PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT ohroženým 

dětem a mladistvým, rodinám s  dětmi, seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem v tíživé 

životní situaci, kterou nemohou řešit bez pomoci druhých.  

Zároveň se věnujeme podpoře systémového rozvoje regionu se zaměřením na rozvoj sociálních 

služeb a neziskových organizací, a to především na území regionu jižních Čech s důrazem na 

českokrumlovský region.  

POMÁHÁME TAM, KDE JE POTŘEBA 

 

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 a dětí 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, 

případové konference,….) 

• Hlídání dětí v domácnostech/individuální 

• Provoz charitativního Bazárku s dětským zbožím 
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III. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ICOS A PRACOVNÍ TÝM V ROCE 2015 
 

 

Orgány obecně prospěšné společnosti ICOS Český Krumlov jsou: 

- Správní rada: Mgr. Ingrid Jílková, předsedkyně správní rady, Mgr. Vlastimil Kopeček, 

Mgr. Štěpán Bolf  

- Dozorčí rada: Ing. Daniela Scherhauferová, předsedkyně dozorčí rady (nahradila 

v průběhu roku Ing. Michaelu Klementovou), JUDr. Pavel Marťán, Mgr. Petra Valová 

- Ředitel a a statutární zástupce: Tomáš Zunt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní pracovní tým ICOS v roce 2015:                                     Foto: Vedení a vedoucí pracovníci ICOS 

• 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. Michaela Klementová, ekonom, účetní   

• Ing. Daniela Scherhauferová, účetní, 

ekonom 

• Bc. Tereza Valachová, vedoucí sociální 

pracovník právní poradny  

• Bc. Magdaléna Zronková, koordinátorka 

Dobrovolnického centra  

• Mgr. Petra Dvořáková, vedoucí Osobní asistence  



ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2015 

 

 7 

 

Počet pracovníků ICOS v roce 2015: 

V roce 2015 měl ICOS Český Krumlov celkem 28 

zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. K 31. 12. 2015 činil 

průměrný přepočtený evidenční počet stálých zaměstnanců 

na plné úvazky 16,35 (28 osob). 
 

Dalších 36 osob v průběhu roku 2015 pracovalo pro ICOS 

na dohody o provedení práce, případně dohody o pracovní 

činnosti - jedná se zejména o osobní asistentky doplňující 

základní tým; odborné pracovníky – poradce, terapeut; 

právník, 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 odborní 

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

rozrůstající tým dobrovolníků (v roce 2015 se zapojilo do 

programů Dobrovolnického centra 50 dobrovolníků v rámci 

dlouhodobé dobrovolnické služby). 

 

• Petra Cajthamlová, DiS., vedoucí služby 

Podpora rodin a dětí v ohrožení 

• Bc. Květa Valčuhová, vedoucí Rodinného 

centra  

• Mgr. Daniela Jíchová, sociální a terénní 

pracovník, fundraiser 

• JUDr. Jarmila Vernerová, sociální 

pracovník/právník bezplatné právní 

poradny 

• Bc. Irena Šimečková, sociální pracovnice 

poradny 

• Bc. Petra Štiková, terénní pracovnice 

• Dále základní pracovní tým tvořilo 

v roce 2015: 9 osobních asistentek na 

hlavní pracovní poměr (Bílková Zdeňka, 

Čarková Klára, Sojková Lenka, 

Meisetschlägerová Dana, Dvořáková 

Marie, Horynová Hanna, Kutláková 

Věra, Trösterová Pavlína, Sosnová 

Eliška), administrativní pracovník (Jana Žahourová), 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. Většinu z nich jsme se snažili uvést 

v poděkování na straně 30 této výroční zprávy.  

 

 

IV. OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI ICOS 

V ROCE 2015 

 

• 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 potřeby a 

zájmy. Snažíme se vytvářet podmínky pro zachování důstojného života, udržení kontaktu s rodinou 

a začlenění do společenského a pracovního života. Spolupracujeme s rodinou, přáteli a okolím 

klienta.  

OSOBNÍ ASISTENCE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  

A SENIORY 
 

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

sociálních službách  

 

Osobní asistence pomáhá od roku 2008 osobám se 

zdravotním postižením a seniorům zvládat činnosti, které 

nemohou vykonávat samostatně.  

 

  

Naši klienti jsou děti (od 1 věku roku), dospělí a senioři se sníženou soběstačností (z důvodů 

zdravotního postižení či věku). Osobní asistence je zajišťována v regionu Českokrumlovska a 

Kaplicka (ORP Český Krumlov a ORP Kaplice). Služba je poskytována všude tam, kde je potřeba: ve 

školkách, školách a dalších zařízeních, v domácnosti, zaměstnání a jiných místech na základě 

konkrétních potřeb klienta.  

Službu bylo a je možné využívat v pracovních dnech od 7.00 do 19.00 hodin, po dohodě také o 

víkendech. 
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V roce 2015 jsme uzavřeli smlouvy s 35 klienty. Z toho bylo 9 dětí (a mládeže) ve věku od 4 do 18 let, 

4 dospělé osoby a 22 seniorů ve věku od 65 do 96 let. Z původně nasmlouvaných 11 659 hodin 

klienti skutečně využili 8 355 hodin služby asistence.  

 

Osobní asistentky se staraly o klienty s různými diagnózami: Parkinsonova choroba, mozková obrna, 

Alzheimerova choroba, hyperkinetický syndrom, autismus, roztroušená skleróza, stavy po mozkové 

mrtvici, nedoslýchavost, epilepsie, diabetes, imobilní pacient, mentální postižení, onkologický 

pacient, atd. 

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… 

 

Vedle základních činností zajišťujeme i služby fakultativní: dovoz nákupu, obědu, převoz klienta,  

dohled nad užíváním připravených léků.  
 
Opět jsme mohli nabídnout našim klientům zvýhodněné sazby při vyšším čerpání služeb. Cena za 1 
hodinu pro klienta nad 18 let byla stanovena v rozmezí 100 – 120,- Kč, pro klienty do 18 let byla díky 
příspěvku města Český Krumlov cena snížena na rozmezí od 70 – 90,- Kč. Zákon o sociálních službách 
vyžaduje finanční spoluúčast klientů (spoluúčast hradí uživatelé z tzv. příspěvku na péči).  

 

Foto: (Neúplný) tým Osobní asistence.  

V roce 2015 službu osobní asistence 

zajišťovalo celkem 14 osobních 

asistentek (9 z nich na hlavní pracovní 

poměr, zbytek na dohody), dále pak 

nová vedoucí služby osobní asistence 

Mgr. Petra Dvořáková a koordinátorka 

služby a výkonná ředitelka sociálních 

služeb Mgr. Ingrid Jílková. Všem 

asistentkám moc děkujeme, jmenovitě 

je pak naše poděkování uvedeno na 

straně 30. 
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Z novinek roku 2015: Od dubna jsme začali využívat druhé služební vozidlo. Mohli jsme se tak 

postarat o více klientů ve vzdálenějších lokalitách. Zároveň jsme mohli nabídnout odvoz klientům, 

kteří potřebovali doprovodit například k lékaři. Počet najetých kilometrů při doprovodu klientů činil 

1480 km. Významným pomocníkem se nám stalo zvedací zařízení, které jsme si nechali nainstalovat 

do služebního vozu s finanční podporou Konta Bariéry Nadace Charty 77. Umožňuje nám daleko lepší 

přesun imobilních klientů. V září jsme přestěhovali naši kancelář do nových (větších) prostor 

v Urbinské ul. 187. 

 
 
 
             
 

 

 

 

 

 

 

Přehled realizovaných významných projektů ICOS v roce 2015 souvisejících s Osobní asistencí: 

- Osobní asistence (I. až XII./2016) – registrovaná služba dle zákona o sociálních službách: zajištění 

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

obec Větřní, Nadace Agrofert ad. Na zvedací zařízení do automobilu pro imobilní klienty přispělo Konto 

Bariéry Nadace Charty 77. Seznam všech získaných dotací a grantů na službu Osobní asistence je 

uveden ve finanční zprávě na straně 36. 

Z ohlasů na službu Osobní asistence: 

Chtěla bych vám touto cestou poděkovat za vaši obětavou a prospěšnou službu lidem, kteří potřebují pomoc 

druhé osoby. Já sama již využívám vašich služeb téměř 5 let a jsem velice spokojená. Osobní asistentka Marie 

Dvořáková se za ta léta, dá se říci, stala členem naší domácnosti. Stará se o mne, doprovází mne na téměř 

všechny mé aktivity, pomáhá se vším, co je třeba - vždy s ochotou a úsměvem. Se vším si dovede poradit. V 

současné době jsem si rozšířila službu o večerní a víkendovou asistenci. Dochází k nám usměvavá a šikovná 

Pavlína Trösterová. 

Přeji vám hodně stávajících i nových spokojených klientů a stále tak dobrý kolektiv šikovných asistentek. 

Děkuji.    

Eliška Vochozková 
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POSLÁNÍ SLUŽBY: zvyšovat samostatnost, informovanost a schopnost řešit či předcházet 

problémům klientů, které by mohly vést k sociálnímu vyloučení. Cílem služby je podpořit osoby, 

v tíživé životní situaci tak, aby mohly tuto situaci zvládnout sami za pomoci odborného poradce.  

 

BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PRO LIDI V NEPŘÍZNIVÉ 

SOCIÁLNÍ SITUACI 

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

službách (odborné sociální poradenství) 

 

Službu odborného sociálního poradenství - Bezplatné právní 

poradenství poskytuje ICOS od roku 2005, od r. 2007 jako službu 

registrovanou dle zákona o sociálních službách. V roce 2015 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).   

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).  
 

Celkový počet klientů Bezplatné právní poradny v roce 2014: 838 klientů, se kterými bylo vedeno 

1417 intervencí v celkovém souhrnu 581 hodin (z toho 1365 intervencí v ambulantní formě 

v souhrnu 553 hodin a 52 intervencí v terénní formě v souhrnu 28 h). Poradny na Českokrumlovsku a 

Kaplicku (tj. v Českém Krumlově, v Kaplici a ve Větřní) poskytly 1090 intervencí, poradny na 

Trhosvinensku (pobočka v Trhových Svinech a N. Hradech) pak 327 intervencí. (Dalších 273 intervencí 

v oblasti finanční/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.   

 

Graf – statistika Bezplatné právní poradny dle řešených oblastí v roce 2015 
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Služba zahrnuje jak základní a odborné sociální poradenství, tak základní právní poradenství, a to 

především v následujících oblastech:  

• problémy v rodině (rozvody, svěření nezl. dětí do péče, úprava styku s dítětem, dlužné 

výživné…) 

• problémy v práci (pracovní úrazy, nemoci z povolání, ukončování pracovního poměru…) 

• dluhy v rodině nebo u jednotlivců (finanční rozpočty, exekuce, osobní bankrot…) 

• spotřebitelství (reklamace, odstoupení od smlouvy, nekalé praktiky obchodníků) 

• bydlení (ukončování nájemních smluv, práva a povinnosti pronajímatele a nájemce…) 

• a další jako sociální systém, správní právo, lidská práva a základní trestní právo  

 

Nejčastějším způsobem kontaktu je osobní konzultace/jednání v poradně (82%), z toho bylo 

v ambulantní formě vedeno 1114 osobních intervencí. Část poradenství probíhala v roce 2015 

formou terénní práce (necelé 4%), 

zejména v obci Větřní (terénní forma 

byla zajišťována pouze do konce srpna, 

od září jsou veškeré služby 

poskytovány ambulantně), zbytek 

intervencí pak tvoří písemné, 

elektronické či telefonické konzultace.  

Průměrná délka intervence činila cca 

40 minut, zejména v oblasti dluhů se 

však jedná o konzultace/intervence 

delší (60 a více min). 

 

Poradna měla v roce 2015 tradičně vyhrazenu otevírací dobu jak pro objednané, tak neobjednané 

klienty, část služeb zajišťovala poradna (do srpna roku 2015) formou terénní práce. 
 

Provozní doba Bezplatné právní poradny v roce 2015 (převážnou část roku fungovala poradna 

takto): 

• Český Krumlov (Náměstí Svornosti 2): pondělí: 8.00-12.00 a 13.00-16.00, úterý od 8.00-12.00 

a 13.00-16.00, čtvrtek od 8.00-12.00 a 13.00-16.00, 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, od září 4x měsíčně, 1x měsíčně v N. Hradech).  

• Kaplice (Náměstí 70) - čtvrtek od 8.00-12.00, od září navíc  13.00 – 16 h. 

• Větřní (Šumavská 1) - pondělí od 8.00-14.00, od září pak od 13-16 hodin. Služba je 

realizovaná jako terénní služba se zázemím na adrese. 

 

Průměrně byla v roce 2015 otevřena poradna cca 40 hodin týdně. Od září je stabilně kapacita 

otevírací doby 47 hodin týdně.  
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Z ohlasů na službu: 

„Dobrý den, velice Vám děkuji za poskytnuté služby. Vážím 

si toho, že jsem mohla využít služby bezplatné právní 

poradny a hlavně velmi děkuji za Vaše rady a ochotu. S 

pozdravem NH“ 
 

 „Včera nám bylo schváleno oddlužení. Moc vám děkujeme. 

Trvalo to déle, než jsme čekali, ale povedlo se. Spadl mi 

kámen ze srdce. Ještě jednou děkuji.“ V+K Š 
 

„Já Vám moc děkuji, vyčkám na vyjádření policie, a 

kdybych potřeboval Vaši poradu či pomoc, tak se s Vaším 

dovolením na Vás obrátím. Děkuji.“  S pozdravem SS 

 

V rámci jednotlivých projektů pak 

poradna rozšiřuje své služby i na další 

cílové skupiny či o informačně vzdělávací 

akce. V roce 2015 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 nemalá část řešených případů. 

Projekt „Bezplatné spotřebitelské 

poradenství v roce 2015“ byl zaměřen na spotřebitelskou a dluhovou/finanční 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 (zde ve spolupráci s občanskou poradnou při KreBul,o.p.s.) jsme mj. v rámci projektu 

uskutečnili dalších 10 informačně vzdělávacích akcí na aktuální témata pro různé cílové skupiny, 

kterých se zúčastnilo 312 osob (viz blíže v kapitole Vzdělávání). V rámci samotného projektu bylo v 

poradnách zodpovězeno/řešeno 652 dotazů/intervencí, zejména z oblasti spotřebitelské 

problematiky a související dluhové/finanční. Koncem projektu byla vydána evaluace - souhrnná 

evaluační zpráva k projektu, shrnující základní výstupy a statistiku projektu v roce 2015 (dostupná na 

http://icos.krumlov.cz). 
 

Webové stránky: V roce 2015 byla opět na webových stránkách (icos.krumlov.cz) v provozu i webová 

poradna zaměřená na spotřebitelskou a finanční/dluhovou problematiku (v rámci výše uvedeného 

projektu), která však slouží pouze jako doplněk k běžným poradenským službám poradny.  
 

Všechny základní služby poradny jsou poskytovány bezplatně. V roce 2015 jsme však navíc již 

druhým rokem poskytovali službu vyplňování Návrhů na oddlužení,  která je částečně zpoplatněna. 

Jedná se o doplňkovou činnost ICOS/poradny, která jde nad rámec registrované sociální 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. V roce 2015 využilo tuto 

službu 15 klientů (jednotlivců i manželských párů), všechny návrhy byly úspěšně povoleny u 

Krajského soudu v Č. Budějovicích).  
 

V roce 2015 zajišťovali službu 4 sociální pracovníci (Bc. Tereza Valachová, vedoucí sociální pracovník, 

JUDr. Jarmila Vernerová a Bc. Irena Šimečková, Mgr. Daniela Jíchová), kteří ve složitějších případech 

spolupracují s externími spolupracujícími právníky.  
 

Významné projekty ICOS v roce 2015 související s Bezplatnou právní poradnou: 

• Bezplatné právní poradenství (I. až XII./2015) - registrovaná služba dle zákona o sociálních službách: 

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

ČR, Jihočeský kraj, město Český Krumlov, Sdružení Růže, obec Větřní, město Kaplice. 
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• Bezplatné spotřebitelské poradenství v roce 2015 (I. až XII./2015) - cílem projektu bylo zajistit 

komplexní poradenské služby v oblasti ochrany spotřebitele a zároveň zvýšit právní povědomí o 

ochraně spotřebitele a finanční gramotnosti 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. 

 

 

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 různorodou dobrovolnickou pomoc s důrazem na programy doplňujíc sociální a 

návazné služby v regionu Českokrumlovsko.  

 

 

 

 

 

 

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY V ROCE 2015 

• Program „Kamarád v životě“ 

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. 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 2015 zapojeno celkem 13 dobrovolníků. 

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

aktivitami (výtvarné a rukodělné činnosti, doprovázení na procházky, četba ad.). V roce 2015 

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.  



ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2015 

 

 15

Dobrovolníci v Informačním centrum pro seniory 

zorganizovali v průběhu roku celkem 217 akcí pro 

více než 1.000 návštěvníků.  

se jich zapojilo do činnosti Domova pro seniory Kaplice (detašované pracoviště Český 

Krumlov) a Domova důchodců v Horní Plané 9.   

• Informační centrum pro seniory - 

program „Senioři seniorům“: 

V roce 2015 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) s pomocí 

dalších dobrovolných lektorů. Jednou z nich je i Anna Šedivá, která vede kurz angličtiny. V 

říjnu pak se svými „svěřenkyněmi“, osmi seniorkami, odleťela vstříc novým zážitkům na 

exkurzi do Londýna. Měsíční program Informačního centra pro seniory je uveřejňován na 

webových stránkách www.icos.krumlov.cz.  

• Dětský domov Horní Planá. V roce 2015 se podařilo zapojit do tohoto programu 2 

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

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

• Do programu s názvem Doplněk k osobní asistenci se zapojili 3 dobrovolníci. Ti utvořili dvojici 

s osobami se zdravotním postižením a společně pak trávili část svého volného času – 

procházky, kulturní aktivity ad. 

• V Rodinném centru Krumlík vypomáhalo 16 dobrovolnic během tzv. volné herny a 

kavárničky, při organizaci 

široké škály aktivit pro rodiče 

s dětmi, s organizačními 

záležitostmi při charitativním 

Bazárku.  

• V Centru pro pomoc dětem a 

mládeži, o.p.s. vypomáhaly s 

přípravou do školy 2 

dobrovolnice dětem a 

mládeži v rámci 

volnočasového klubu a 

Informačního centra pro 

mládež.    
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NA PROGRAMECH SE V ROCE 2015 PODÍLELO VÍCE NEŽ PĚT DESÍTEK DOBROVOLNÍKŮ 
 

V roce 2015 mělo dobrovolnické centrum uzavřené dohody o spolupráci s 10 přijímajícími 

organizacemi v regionu. Dobrovolnické centrum dále úspěšně realizovalo i 3 vlastní dobrovolnické 

programy (program Informační centrum pro seniory, v Rodinném centru Krumlík a program na 

podporu osob se zdravotním postižením a seniorů – doplněk k osobní asistenci). Aktivně se zapojilo 

do akreditovaných dobrovolnických programů celkem 50 dlouhodobě/pravidelně spolupracujících 

dobrovolníků, z toho 43 žen a 7 mužů, kteří věnovali druhým více než 1500 hodin svého času. 

V roce 2015 bylo zapojeno celkem 13 nových dobrovolníků.  

Pozn.: Počty uvádějí pouze 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, jednorázovou pomocí apod.  

Jak vidí svou činnost dobrovolníci? 

„Dobrovolnictví mě vždy oslovovalo. Nemám ráda větu: 'A co za to?'. Vím, že dobrovolnictvím více dostávám, 

než dávám. Pracuji již 4 roky v Domově pro seniory a klienti jsou úžasní, mají za sebou vysokou školu života a ten 

život tak přijímají, s pokorou, láskou a vděčností,“ dobrovolnice Helena Matějčková, Domov pro seniory Kaplice, 

pracoviště v Českém Krumlově.  

„Dobrovolnictví je příjemný způsob, jak se realizovat i mimo vystudovaný/pracovní obor, získat dobrý pocit z 

pomoci druhým a je nevšední příležitostí k poznání nových lidí/kamarádů. Velmi mě těší, že i já mohu alespoň 

nějak a trochu přispět k tomu, že může v Krumlově fungovat tolik moc potřebný a především inspirativní prostor 

pro maminky a jejich děti - Rodinné centrum Krumlík“, dobrovolnice Lenka Lapšanská, RC Krumlík. 

„Již šestým rokem vedu s dalšími dobrovolníky Informační centrum pro seniory: zde mohu uplatnit své 

zkušenosti z dřívějšího zaměstnání a realizovat své nápady. Jako velký přínos dobrovolnictví vnímám začlenění 

seniorů do komunitního života – pomáháme jim se zaplněním volného času smysluplnou činností, bojujeme proti 

jejich osamělosti a nabízíme prostor pro předávání zkušeností a dovedností“, vedoucí dobrovolnice 

Informačního centra pro seniory Františka Kuncová.      

 

 

Agendu Dobrovolnického centra v roce 2015 zajišťovala zejména koordinátorka dobrovolnictví,Bc. 

Magdalena Zronková (absolvent kurzů management dobrovolnictví). Ta 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 sídlila v r. 2015 na adrese T. G. Masaryka 114 (Špičák), Český 

Krumlov a byla otevřena pravidelně v pondělí a čtvrtek od 15.00 do 16.30 hodin (pro objednané 

zájemce i v další časy). Od roku 2016 je kancelář na nové adrese v sídle ICOS (5. května 251, Plešivec). 
 

 

Všem dobrovolníkům patří obrovské poděkování, jmenovitě uvádíme dobrovolníky na straně 30. 
 

Významné projekty ICOS v roce 2015 související s Dobrovolnickým centrem: 

- Dobrovolnické centrum Český Krumlov (I. až XII./2015) – akreditovaný program dle zákona o 

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

Krumlov, dary fyzických osob, … 
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- Kamarád v životě (I. až XII./2015) - 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./2015) – projekt 

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

příměstské tábory. V rámci dobrovolnických aktivit celkem 19 dobrovolníků napomáhalo desítkám 

dětem (13 dětem ve středisku výchovné péče, desítkám dětí v programech CPDM a dětského domova, 

v rámci zájmového kroužku v rodinném centru).  Podpořeno: dotace MŠMT ČR. 
 

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

 

 

RODINNÉ CENTRUM KRUMLÍK 

Rodinné centrum Krumlík bylo založeno ICOS v Českém 

Krumlově v roce 2011 (se sídlem v Urbinské ul. 184, sídliště 

Mír). Od té doby poskytuje širokou nabídku služeb pro rodiny 

s dětmi. Cílem centra je především pomoci rodičům s návratem 

do zaměstnání prostřednictvím služby hlídání dětí, ale také 

posilování rodičovských kompetencí a vytváření bezpečného 

prostoru pro setkávání rodičů i dětí.  

 

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

v domácnostech a hotelech v Českém Krumlově a okolí. Rodinné centrum nabízí také 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 také letní i zimní 

příměstské tábory. Od roku 

2013 funguje v přízemí 

rodinného centra 

dobročinný Bazárek 

s dětským oblečením. 

 

SLUŽBA PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU – HLÍDÁNÍ DĚTÍ OD 18 MĚSÍCŮ DO 6 LET VĚKU 

Služba hlídání dětí byla v roce 2015 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 2015 jsme poskytli více než 2200 hodin hlídání. Služby využily desítky rodin. 
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• Cena služby se v roce 2015 pohybovala mezi 45 Kč a 75 Kč/hod. dle typu permanentky. 

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

Poskytování služeb pro rodinu a domácnost 

 

SLUŽBA HLÍDÁNÍ DĚTÍ V DOMÁCNOSTECH A HOTELECH  

Hlídání v domácnostech nabízí rodinné centrum od roku 2014, v hotelech pak od r. 2015. Obě služby 

se setkávají s čím dál větším zájmem. Služba kromě hlídání zahrnuje i vodění dětí do školy nebo na 

zájmové kroužky. Věk dětí při tomto hlídání není nijak omezený, 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. 

Cena hlídání v hotelech se pohybuje od 120 Kč/hod. do 160 Kč/hod. v závislosti na denní době a 

nutnosti komunikace v cizím jazyce. V roce 2015 bylo poskytnuto 175 hodin hlídání v domácnosti při 

49 hlídáních a 58 hodin hlídání v hotelech při 9 hlídáních. Službu hlídání v hotelech využívali čeští i 

zahraniční turisté. Jedná 

se o doplňkovou činnost 

ICOS, rodinného centra).  

 

VZDĚLÁVACÍ A ODBORNÉ 

AKTIVITY 

I v roce 2015 probíhalo 

v Rodinném centru 

mnoho různých 

zájmových a vzdělávacích 

aktivit pro děti i rodiče. 

Stejně jako v loňském 

roce byl největší zájem o 

besedy s odborníky, 

obzvláště s psychology, 

pedagogy a lékaři. Hodně 

navštěvované byly i 

přednášky a poradenství 

cílené především na ženy 

(prevence pro maminky, 

samovyšetření prsu) – 

návštěvnost těchto 

seminářů zvýšila i 

možnost nechat si během 

nich zdarma pohlídat děti. 

V roce 2015 jsme se také 

více zaměřili na společné 

semináře pro rodiče a děti 

(kurz první pomoci pro 

rodiče s dětmi, seminář 

kyberšikana a šikana pro 
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„Nádherný!!! týden, Kubík na žádný jiný 

tábor nechce, děkujeme „tetám“ za 

spoustu zážitků a 100% péči o děti.“ Petra 

Dítková 

„Děti byly nadšené, program byl velmi 

nabitý, vedoucí příměstského tábora 

odvedly skvělou práci, byly vstřícné, 

ochotné a velmi operativní. Byla jsem ráda 

i za velice lidský a kamarádský přístup 

k dětem. Děkujeme i celému Krumlíku…“ 

Jaroslava Rosická 

rodiče s dětmi), což mělo velký ohlas jak u rodičů, tak u samotných dětí, které měly možnost se 

zábavnou formou naučit nové dovednosti a zároveň trávit čas v kolektivu vrstevníků. Cílovou skupinu 

jsme rozšířili také o maminky z azylových domů a klienty OSPOD (oddělení sociálně-právní ochrany 

dětí), kteří navštěvovali především semináře zaměřené na prevenci a řešení finančních a rodinných 

problémů (rodinný rozpočet, domácí násilí). Vzdělávacích aktivit se v roce 2015 zúčastnilo více než 

200 osob. 

 

VOLNOČASOVÉ AKTVITY 

„Volná herna s kavárničkou“ – Volná herna je otevřena 3 dny v týdnu a rodiče s dětmi během ní 

mohou plně využít prostor a vybavení RC Krumlík. Program zde není nijak organizován, rodiče si tedy 

s dětmi mohou pohrát zcela podle svých představ, součástí vstupného je i možnost uvařit si čaj, kávu 

či kakao pro děti. Hračky a vybavení RC se snažíme stále rozšiřovat, aby se i děti, které navštěvují 

hernu pravidelně, mohly stále těšit na něco nového.  
 

MC Míša - S MC Míša spolupracujeme již od roku 2011. 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). Zároveň jednou za měsíc pořádají větší tematické akce jako karneval, čertovský 

rej, pyžámková diskotéka a další.  

V roce 2015 se Volné herny a 

herny s MC Míša zúčastnilo více 

než 600 (opakujících se) rodičů. 
 

Doprovodné akce – v roce 2015 

jsme opět připravili naše 

pravidelné volnočasové akce: 

Táta dneska frčí, Pohádkový les 

na Dubíku, Mikulášskou 

besídku, Den otevřených dveří 

s jarmarkem domácích výrobků 

a Vánoční jarmark. Těchto akcí 

se zúčastnilo více než 100 rodin 

se 150 dětmi. 

 

PŘÍMĚSTSKÉ POBYTY 

Od roku 2014 pořádáme příměstské pobyty pro děti do 

10 let, které se setkávají s velkou spokojeností u dětí i 

rodičů. V roce 2015 se uskutečnily čtyři týdenní turnusy 

(1 zimní a 3 letní), kterých se zúčastnilo 43 dětí z celého 

regionu. Tábory byly v loňském roce zaměřeny hlavně 

na prohlubování vztahu k přírodě a turistice, velká část 

programu probíhala venku. Na pobyty se přihlásila velká 

část dětí, které se účastnily našich táborů i v předchozím 

roce, došlo tak tedy k mnoha hezkým shledáním se 

starými kamarády. Tři z turnusů byly realizovány 

s podporou MŠMT ČR. 



ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2015 

 

 20

 

DOBROČINNÝ BAZÁREK 

Bazárek se nachází 

v přízemí RC a můžete 

v něm za symbolické ceny 

nakoupit dětské oblečení, 

hračky a další vybavení 

pro děti (autosedačky, 

židličky apod.). Bazárek 

byl v roce 2015 otevřen 

pět dní v týdnu. Výtěžek 

z prodeje je použit na 

podporu aktivit 

Rodinného centra. (jedná 

se o doplňkovou činnosti 

ICOS/RC). 

 

S volnočasovými aktivitami a příměstskými tábory nám tradičně pomáhá mnoho dobrovolníků a 

spolupracovníků, kterým děkujeme za jejich nadšení a podporu, jmenovitě pak na straně 30. 

 
 

Významné projekty ICOS v roce 2015 související s Rodinným centrem: 

• Rodinné centrum (I. 2015 až XII./2015) – podpora základních aktivit rodinného centra zejména ze 

zdrojů MPSV ČR, město ČK, Jihočeský kraj 

• Volnočasové aktivity RC (I. až XII./2015) – podpora činnosti RC směrem k volnočasovým činnostem. 

Podpořeno: město Český Krumlov, Jihočeský kraj, Nadace Barokního divadla  

• Podpora činnosti pro neorganizované děti v regionu Českokrumlovska (I. až XII./2015) – projekt 

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

příměstské pobyty. Těch se v rámci projektu zúčastnilo 30 dětí v období jarních: 16. - 20. 2. 2015 a 

v období letních prázdnin: 20. – 24. 7., 10. – 14. 8. 2015). Pobyty byly nabídnuty dětem z běžných 

rodin, ze sociálně znevýhodněného prostředí i dětem se zdravotním postižením/znevýhodněním. 

Podpořeno: dotace MŠMT ČR. 
 

Seznam všech získaných dotací a grantů je uveden ve finanční zprávě – viz strana 36. 
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PODPORA RODIN A DĚTÍ V OHROŽENÍ 

Podpora rodin a dětí v ohrožení je naší nejmladší službou, která od 

roku 2014 navazuje na naše dřívější poradenské aktivity, ale tyto 

výrazně rozšiřuje a zajišťuje komplexní odborné služby, jejichž 

cílem je podpora rodin s dětmi, které se ocitají v ohrožení 

nejrůznějšího charakteru (výchovné, partnerské, dluhové, bytové, 

rozvodové ad.).  

 

 

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. Konkrétní 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 – podpora kompetencíí rodiny (naučit ji řešit si 

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

 

Činnosti služby: 

� Komplexní poradenství – rodinné vč. terapie, psychologické, právní,… 

� Terénní práce v rodinách 

� Asistované předávání, kontakty 

� Mediace 

� Případové konference 

� a další podpůrné aktivity 

 

Většinu klientů služby doporučuje 

OSPOD, případně další organizace, část 

klientů přichází sama. V případě terénní 

práce přímo v rodině se vždy jedná o 

rodiny, které vytipovává a doporučuje 

OSPOD a kde spolupracujeme na 

naplňování individuálního plánu rodiny. 

Služba je vykonávána na základě pověření 

k výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

vydaného krajským úřadem Jihočeského 

kraje.  

V roce 2015 jsme v rámci služby spolupracovali se 124 jedinečnými rodinami.  

 

POSLÁNÍ: PODPORA RODIN S DĚTMI Z ČESKOKRUMLOVSKA PŘI ŘEŠENÍ NÁROČNÝCH ČI PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ 

 



ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2015 

 

 22

Příklady z praxe 

Rodina s dvěma dcerami, kde starší dcera matky je v DD. Matka 

v dětství citově deprivovaná, výchovu dcer nezvládala. 

S partnerem vychovává mladší dceru. V rodině je dcera citově 

navázána především na otce. Zaměřili jsme se na podporu 

vztahu matky a dcery. Během běžných situací, hledáme vždy ty 

pozitivní vztahové výměny. Na začátku jich bylo velmi málo, 

zdálo se, že spolupráce nikam nevede. V současnosti cca po 

ročním setkávání, začíná matka při hře s dcerou projevovat 

emoce, dceru před námi poprvé objala, je schopna ji pochválit. 

To se zdálo na začátku spolupráce skoro nemožné. 

Mezi nejnáročnější situace, které jsme během služby řešili, jsou 

rodiny, kde se vyskytuje domácí násilí.  

Dvě matky jsme podpořili a doprovázeli na polici při oznámení o 

páchání násilí na jejich osobách. Rodina, kde probíhalo domácí 

násilí a kde hrozilo odebrání dětí, jsme v rámci spolupráce 

podpořili matku v nastavení podmínek a pravidel pro soužití 

s dětmi. V současnosti žije otec, který byl příčinou této situace, 

mimo rodinu. Matka se o děti za podpory babičky stará sama. 

 

 

KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ: 

� 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 2015 

proběhlo 47 setkání pro 23 jedinečných klientů/rodin.  

� 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 2015 proběhlo 115 setkání pro 52 jedinečných rodin.  

� 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 nabídnout 

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 2015 se uskutečnilo 80 setkání pro 27 jedinečných rodin 

� Právního poradenství v rámci služby využily 3 rodiny. Bylo poskytnuto 6 intervencí. 

TERÉNNÍ PRÁCE V RODINÁCH - V roce 

2015 jsme v rámci terénní práce 

spolupracovali s 23 rodinami (původní 

předpoklad byl 12 - 15 rodin), ze 7 

z nich pracujeme již přes rok. V 

rodinách bylo realizováno 383 setkání, 

z celkového počtu 88 klientů v rodinách 

bylo 47 dětí, četnost návštěv v rodinách 

byla v průměru 1 x týdně.  Celkem bylo 

poskytnuto přes 900 intervencí (přímá 

práce s uživateli služby, tel./email. 

konzultace, schůzky s odborníky).  

ASISTOVANÉ KONTAKTY - podporované 

setkávání rodičů s dětmi za přítomnosti 

odborného pracovníka zařízení - sociální 

pracovnice. V roce 2015 proběhlo 14 

setkání pro 3 jedinečné rodiny. 
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MEDIACE – tuto službu jsme začali nabízet od června 2015. Využita byla 3 rodinami. Vždy se jednalo o 

situaci pro rozchodu/rozvodu partnerství a následnou péče o děti.  Průměrná délka počtu sezení je na 

jednu rodinu cca 3 setkání (přičemž každé sezení trvá cca 3 hod.). V jednom případě dosáhli rodiče 

písemné dohody, v dalších dvou případech se jednalo o částečnou dohodu. V roce 2015 bylo 

poskytnuto 8 setkání pro 3 jedinečné rodiny. Jedná se o doplňkovou službu ICOS.  
 

PŘÍPADOVÉ KONFERENCE - Jedná se o domluvené a řízené setkání všech, kteří se podílejí či se 

mohou podílet na pomoci a podpoře dítěti a jeho rodině. Cílem je výměna informací, zhodnocení 

situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který 

povede k naplňování potřeb dítěte. Setkání vede nezávislý facilitátor - moderátor diskuse. Případové 

konference jsou realizovány na základě zakázky a úzké spolupráce s OSPOD, jak u rodin, které 

využívají našich služeb, tak u dalších rodin, kde je tato metoda vhodná.  V roce 2015 bylo realizováno 

celkem 27 případových konferencí pro 18 rodin. Jedná se o doplňkovou službu ICOS. 
 

Poděkování za spolupráci patří Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Městského úřadu Český Krumlov, jehož pracovníci se službou úzce 

spolupracují. Další nemalý dík patří místním a regionálním institucím 

a odborníkům, kteří se službou Podpora rodin spolupracují (Středisko 

výchovné péče, Pedagogicko-psychologická poradna, Úřad práce, 

městské a obecní úřady, školy, psychologové, lékaři, ad.). 

V roce 2015 byla služba a její rozvoj podpořen grantem z 

Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Tento 

projekt pokračoval/pokračuje i v roce 2016. V jeho rámci byl 

také jako doplňková aktivita připravován „Průvodce obtížnými 

situacemi v rodině“, který bude mj. od roku 2016 dostupný 

například na http://icos.krumlov.cz. 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP 

fondů. Více na www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. 

 

 

Významné projekty ICOS v roce 2015 související se službou Podpora rodin a dětí v ohrožení: 

• Podpora rodin a dětí, poradenské ad. služby (I. až XII./2015) – podpořeno, město Český Krumlov, 

Nadace Agrofert, Jihočeský kraj, Nadace Táta a máma. 

• SPOLU - Podpora rodin a dětí v ohrožení v regionu Českokrumlovsko (IV.2015 – III.2016) – projekt na 

rozvoj služby Podpora rodin a dětí v ohrožení včetně zavedení nových aktivit, např. mediace. 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
 

Seznam všech získaných dotací a grantů je uveden ve finanční zprávě – viz strana 36. 
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Cílem projektu „I menší organizace se mohou kvalitně 

vzdělávat“ bylo 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.  

V rámci projektu bylo uskutečněno 33 

akreditovaných kurzů, z toho 30 v Č. Krumlově, 

případně v Prachaticích, na 3 další (otevřené) kurzy 

bylo 22 pracovníků partnerů vysláno. V kurzech 

v celkové souhrnné časové dotaci 963 vyučovacích 

hodin bylo v rámci projektu proškoleno 85 pracovníků 

uvedených organizací (jednalo se jak o pracovníky 

v sociálních službách, sociální pracovníky, tak vedoucí 

pracovníky vč. ředitelů). Úspěšně dokončilo kurzy 354 

absolventů (mnozí pracovníci absolvovali více kurzů). 

VZDĚLÁVÁNÍ A INFORMAČNĚ - PROPAGAČNÍ AKTIVITY  

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

v posledních letech gró našich vzdělávacích aktivit směřujeme do oblasti vzdělávání poskytovatelů 

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

vzdělávacím akcím pro širší veřejnost a cílové skupiny našich služeb.  

 

VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015 
 

V roce 2015 jsme úspěšně dokončili 

projekt „I menší organizace se mohou 

kvalitně vzdělávat“, který pod naším 

vedením umožnil zrealizovat v průběhu 

roku 2014 a 2015 (do června) přes tři 

desítky na míru ušitých akreditovaných 

kurzů pro šest poskytovatelů sociálních 

služeb jihočeském regionu (podrobněji 

v rámečku na této straně). Vzdělávací 

kurzy byly 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. Vzdělávací akce byly 

připravovány a realizovány ve spolupráci 

se vzdělávacími institucemi a 

organizacemi. 

 

 

 

 
 

 

Z uskutečněných kurzů v roce 2015: 
 

JAK ZVLÁDAT PRÁCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (CELKEM 16 HODIN) 

Spolupracující organizace-dodavatel/lektor: Proutek o.s./Jan Kostečka,Tomáš Masopust 

Termíny realizace: 10. - 11. 2. 2015 

Počet účastníků/absolventů: 12/12 

 

BIOGRAFICKÝ MODEL PÉČE (CELKEM 40 HODIN) 

Spolupracující organizace-dodavatel/lektor: PhDr. Eva Procházková 

Termíny realizace: 1) 5.- 6.3.; 2) 28. 3., 30. 3.; 3) 29. - 30. 6. 2015  

Jen v roce 2015 bylo uskutečněno či dokončeno 18 ucelených vzdělávacích kurzů (včetně ročního 

dvousethodinového dlouhodobého manažerského kurzu). Dokončeny také byly v roce 2015 dva 

dlouhodobé otevřené kurzy, které byly zahájeny již v roce 2014 (krizová intervence a kurz mediace). 
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Počet účastníků/absolventů: 10/8 
 

JEDNÁNÍ S PSYCHIATRICKÝMI KLIENTY 

(CELKEM 8 HODIN) 

Spolupracující organizace-dodavatel/lektor: 

D-občanské sdružení/ MUDr. Gabriela 

Šivicová 

Termín realizace: 24. 3. 2015 

Počet účastníků/absolventů: 7/7 
 

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ MANAGEMENTU 

V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (CELKEM 28 

HODIN)  

Spolupracující organizace-dodavatel/lektor: Proutek o.s./ Jan Kostečka, Jan Kroupa 

Termíny realizace: 12. - 14. 5. 2015, počet účastníků/absolventů: 11/11 

 

SEXUALITA SENIORŮ (CELKEM 8 HODIN)  

Spolupracující organizace-dodavatel/lektor: Bazální stimulace s.r.o./ PhDr.Karolína Friedlová 

Termín realizace: 25. 5. 2015, počet účastníků/absolventů: 11/11 

 

SPECIÁLNÍ SEBEOBRANA PRO PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (24 HODIN) 

Spolupracující organizace-dodavatel/lektor: Společnost Podané ruce o.p.s./Aleš Blažej, David Krčmář 

Termíny realizace: 16. - 18. 3. 2015, počet účastníků/absolventů: 11/8  

 

DLOUHODOBÝ MANAŽERSKÝ KURZ PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (CELKEM 

200 HODIN) 

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

Termíny realizace v roce 2015: 1) 26. - 27.2.2015; 2) 13.3.; 3)19.-20.3.; 4) 8.- 9.4.; 5) 22. - 23.4.; 6) 6.-7. 5.; 7) 

20.- 21.5.; 8) 3.- 4.6.; 9) 17.- 18.6.; 10) 29. - 30.6. 2015  

Počet účastníků/absolventů: 11/9 

 

Na závěr projektu byla dokončena brožura „Evaluace projektu – I 

menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat“, která shrnuje 

komplexní vyhodnocení vzdělávacích akcí a zjištěné poznatky. 

Zkušenosti z projektu, na němž úzce spolupracovaly větší i menší 

organizace, a závěry a doporučení vyplývající z evaluace, jsou 

využitelné i jako podklad k další strategii vzdělávání nejen 

v daných organizacích.  

Základní údaje k evaluační brožuře: 

Název: „I menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat - 

Evaluace projektu“  

Formát: PDF, Kol. autorů, stran: 44 

Vydal: ICOS Český Krumlov, o.p.s. 

Dostupná je na http://icos.krumlov.cz. 
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VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO ŠIRŠÍ VEŘEJNOST A CÍLOVÉ SKUPINY SLUŽEB   
 

V roce 2015 uspořádala naše Bezplatná právní poradna 10 informačně - vzdělávacích akcí pro 312 

účastníků z oblasti spotřebitelství, ochrany spotřebitele (např. před domovními obchodníky) a 

finanční a rozpočtové odpovědnosti jednotlivců a domácností. V regionu Českokrumlovsko a 

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

vybrané cílové skupiny, a to: 4 akce pro seniory a širokou veřejnost, 4 akce pro základní a střední 

školy a 2 akce pro pacienty Psychiatrické léčebny v Červeném Dvoře. Tyto akce byly uskutečněny 

v rámci projektu „Bezplatné spotřebitelské poradenství v roce 2015“, který podpořilo Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR.  

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

Rodinného centra Krumlík pro rodiče s dětmi (blíže viz v kapitole Rodinné centrum), pro stovky 

návštěvníků z řad seniorské i širší veřejnosti pak připravili nejrůznější vzdělávací akce (např. 

počítačové kurzy, kurzy angličtiny) dobrovolníci v rámci činnosti našeho Informačního centra pro 

seniory (více v kapitole Dobrovolnické centrum).  

 

Významné projekty ICOS v roce 2015 související se vzděláváním: 

• I Menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat (XI. 2013 – VI. 2015). Projekt byl 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 str. 36. 

 

INFORMAČNÍ - PROPAGAČNÍ AKTIVITY  

I v roce 2015 jsme se snažili 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 2015 jsme z těchto aktivit realizovali například:   

• Vydávání regionálního periodika Zpravodaj.krumlov.cz - 

periodikum vydává ICOS od roku 2003 v tištěné (6200 ks) 

i v PDF podobě. Zpravodaj je zdarma distribuován 

českokrumlovských domácností a dalších vybraných 

organizací v regionu. V roce 2015 jsme vydali rozšířené 

tištěné vydání: č. 1-4  prosinec 2015, 12 stran, v červenci 

ještě speciální nulté číslo pouze v PDF. Zpravodaj je 

vydáván ve spolupráci s Centrem pro pomoc dětem a 

mládeži, o.p.s., od roku 2015 nově v barevném 
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provedení. Periodikum je registrováno u Ministerstva kultury pod č.: MK ČR E 14469. V PDF 

podobě dostupné např. na http://icos.krumlov.cz.  
 

• Provozované webové stránky: V roce 2014 a počátkem roku 2015 jsme dokončili změnu našich 

stávajících webových stránek na http://icos.krumlov.cz. Ty zahrnují všechny na naše aktivity na 

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

centra – http://www.krumlik.kurmlov.cz, Osobní asistence – http://asistence.krumlov.cz, 

Bezplatné právní poradny - http://poradna.krumlov.cz, služby Podpora rodin: 

http://podporarodin.krumlov.cz. Speciální stránky k hlídání dětí v Českém Krumlově najdete také 

na http://www.hlidanidetikrumlov.cz/. Rodinné i Dobrovolnické centrum je i na facebooku.  

 

• Vedle uvedených 

informačních a propagačních 

aktivit jsme i v roce 2015 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 

v rámci prezentace českokrumlovských neziskových institucí, souborů, spolků, akcí, projektů na 

veletrhu „Kouzelný Krumlov“, v červnu 2015 na výstavce u příležitosti oslavy 15ti let ICOS 

v Pivovarské zahradě (na fotografii momentka z oslavy) a na řadě dalších akcích. 

 

 

 

V. DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ICOS V ROCE 2015: 

 

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

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

společnosti. Případný zisk z těchto aktivit je užíván výhradně na podporu základních (obecně 

prospěšných činností) ICOS. Jedná se zejména o: 
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AGENTURA PRÁCE  

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

znevýhodněným lidem, invalidním zájemcům, a to již devátým rokem. V roce 2015 jsme nadále úzce 

spolupracovali s firmou BONA ASSISTENTIA s.r.o., jako odštěpenou společností od firmy BLAŽEK 

PRAHA a.s., která za naší asistence v chráněné pracovní dílničce zaměstnávala 32 pracovníků 

z regionu Českokrumlovska, z toho byli 3 pracovníci v roce 2015 nově přijatí. 
 

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 prolínají činností 

ICOS od počátku jeho existence. V posledních letech se jedná pouze o naši doplňkovou činnost, 

nicméně za dobu naší existence jsme např. připravili na osm desítek úspěšných projektů, které do 

regionu přinesly více než 105 milionů korun (většinou na neinvestiční akce v sociální oblasti a byla 

financována zejména ze zahraničních - evropských, norských aj. zdrojů).  V roce 2015 jsme se však 

vzhledem k vytíženosti, poradenství v aspektu strategického rozvoje a projektového poradenství 

nevěnovali, vyjma dílčích poradenských služeb pro naše partnery.  Naše poradenské, facilitační služby 

nad rámec našich obecně prospěšných poradenských služeb v rámci této doplňkové činnosti 

zahrnovaly v roce 2015 zejména následující činnosti.  

• Návrhy na oddlužení jako nadstavbová činnost registrované sociální služby Bezplatné právní 

poradenství pro předlužené klienty (v roce 2015 využilo 15 klientů). Blíže viz stranu 13 této 

výroční zprávy. 

• Mediace: tj. hledání řešení u kulatého stolu za pomoci nestranného odborníka – mediátora. 

Je určena lidem v konfliktu či sporu, kteří chtějí obtížnou situaci řešit efektivně a předejít tak 

např. zdlouhavému soudnímu řízení či neřešení situace. V r. 2015 poskytnuto 8 setkání třem 

rodinám (více na straně 23 této výroční zprávy). 

• Případové konference: tj. řízené setkání všech, kteří se podílejí či se mohou podílet na 

pomoci a podpoře dítěti a jeho rodině v řešení obtížné situace. Případové konference jsou 

realizovány na základě zakázky a úzké spolupráce s OSPOD. Setkání vede nezávislý 

poradce/facilitátor - moderátor diskuse. Pod naším vedením bylo uskutečněno 27 

případových konferencí pro 18 rodin rodinám (více na straně 23 této výroční zprávy). 
 

HLÍDÁNÍ DĚTÍ V DOMÁCNOSTECH A HOTELECH - INDIVIDUÁLNÍ HLÍDÁNÍ 

 

Tuto doplňkovou službu začalo rodinné centrum poskytovat v roce 2014, v roce 2015 byla rozšířena i 

na hlídání v hotelech. Více v kapitole Rodinné centrum na straně 18 této výroční zprávy.  

 

CHARITATIVNÍ BAZÁREK V RC KRUMLÍK 

 

Pět dnů v týdnu je v prostorách RC Krumlík (Urbinská 184) otevřený Bazárek s dětským oblečením a 

hračkami. Výtěžek z prodeje je použit na podporu aktivit rodinného centra.  Více na straně 20. 
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VI.  PLÁN ČINNOSTI ICOS V ROCE 2016 

 

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. Cílem je i v roce 2016 postupně navyšovat kapacitu Osobní 

asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory, včetně pokračování ve 

snaze o zpřístupňování této služby klientům i z odlehlejších částí regionu (mj. zajištěním 

dalšího vozidla pro službu). V roce 2016 hodláme přiblížit v návaznosti na plán sociálních služeb OPR 

Český Krumlov službu Bezplatné právní poradny klientům na Vyšebrodsku, respektive zřídit ve 

Vyšším Brodě novou (již šestou) pobočku poradny. 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, chceme stěžejní 

službu hlídání dětí ještě více cenově zpřístupnit rodičům v regionu, zřízením tzv. dětské skupiny. 

Vzhledem k dosavadní v pilotní formě ověřené potřebnosti a nad očekávání velké využívanosti služeb 

v rámci Podpory rodin a dětí v ohrožení, chceme v roce 2016 tuto službu nadále rozšiřovat tak, aby 

byla dostupná co největšímu počtu klientů, část služby bude také v roce 2016 registrována jako 

sociální služba dle zákona o sociálních službách. Tyto stěžejní obecně prospěšné služby a jejich 

financování hodláme obdobně jako v minulých letech podporovat i rozvojem našich doplňkových 

výdělečných činností (poradenské, konzultační aktivity, hlídání v domácnostech, charitativní bazárek 

ad.). Stejně tak budeme pokračovat ve snaze o rozvoj systémového fundrasingu – dárcovství, bez 

něhož 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. Věříme, že významnou měrou k pokračování 

systémového rozvoje našich služeb přispějí i aktualizované strategické plány organizace na období 

2016 až 2019, na nichž jsme mohli díky podpoře grantu z fondů EHP (Islandu, Lichtenštejnska a 

Norska) v průběhu roku 2015 pracovat a počátkem roku 2016 budou dokončeny.  

 

 

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 2015. K nim patří například:  
 

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Č. Krumlov Hospic sv. Jana Neumanna 
Město Český Krumlov  Psychiatrická léčebna Červený Dvůr 
Blažek Praha, a.s., Bona Assistentia s.r.o. 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. 
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Město Kaplice Charita Kaplice 
Město Nové Hrady Obec Větřní 
Probační a mediační služba ČR 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.  

� 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 2015. 

 

Zvláštní poděkování patří zejména: 

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

2015 a věnovali tak svůj čas a energii ve prospěch druhých. Obrovský dík a obdiv za čas, 

nápady a chuť, které věnují druhým, patří všem dobrovolníkům, kteří v roce 2015 věnovali 

svůj volný čas na pomoc a podporu druhých, jmenovitě jsou to: Benešová Klára, Dlouhá 

Hana, Dvořák Tomáš, Dvořáková Martina, Fenclová Adéla, Fošumová Tereza, Fučíková 

Naděžda, Hampelová Anna, Hanáková Jarmila, Hořejší Lenka, Chybík Roman, Jandová Jana, 

Janouchová Iva, Janoušková Bohumíra, Jung Ladislav, Kadrnožka Josef, Kalkušová Barbora, 

Karasová Lenka, Kliková Hana, Kočková Marcela, Kortusová Kateřina, Kozlerová Šárka, 

Králová Lenka, Králová Markéta, Kroneislová Hana, Kuncová Františka, Kusová Eva, Lapšanská 

Lenka, Lindner Jan, Lišaníková Darina, Matějčková Helena, Mizon Ruby, Moravčíková Eliška, 

Mrázová Kristina, Nachlingerová Jana, Novotná Jitka, Petrášková Martina, Rezková Alena, 

Slípková Vlasta, Sobolová Kristýna, Staynerová Ivana, Stifterová Bohuslava, Stupková Lucie, 

Šenkýřová Hana, Šímová Kateřina, Štěpánková Anita, Štiková Petra, Šulek Tomáš, Thonová 

Miroslava, Zunt Vladimír. V rámci Informačního centra pro seniory věnovali dobrovolně svůj 

čas další osoby, kterým velmi děkujeme, jsou to: Jindřiška Fousková, Ludmila Kitzlerová, Jan 

Kočnar, Jana Stichová, Anna Šedivá, Pavlína Trősterová, Jiří Veselý, Dáša Vondrovicová, 

Helmut Wagner. Zvláštní poděkování patří Františce Kuncové, která již šest let úžasně vede 
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českokrumlovské Informační centrum pro seniory. Děkujeme za čas, který s takovou chutí a 

nadšením věnujete podpoře plnohodnotného života seniorů. 

• Dárcům a podporovatelům ICOS, v roce 2015 pak zejména našim pravidelným přispěvatelům 

mezi českokrumlovskými lékaři: Jiřímu Klosse, Haně Klosse, Pavlu Valtrovi, Janu Vorlovi, dále 

Ivanu Růžičkovi a jeho týmu 12am týmu, firmě Silvermix s.r.o. 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., Konto bariéry Nadace 77, Nadaci 

Agrofert. S volnočasovými aktivitami a příměstskými tábory v Rodinném centru nám tradičně 

pomáhá mnoho dobrovolníků a spolupracovníků, kterým také děkujeme za jejich nadšení a 

podporu. Jmenovitě Tereze a Janovi Beranovým, Petru Dubovi, Tomáši Krbcovi, Patriku 

Lišaníkovi, Alexi Murgošovi, Lence Novákové a VPC Pepino, Outdoor Krumlov, Rafting 

Krumlov, Ireně Škrabalové, Miroslavu Škrabalovi, kterému také velice děkujeme za vydatnou 

pomoc s novou grafikou ICOS a jeho pracovišť. 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 podporovatelům. 

• Dobrovolnicím z firmy Hochtief a.s., Evě Bočkové, Jarmile Šonkové, Heleně Drábové a Iloně 

Foltýnové, které napomáhaly při Dni otevřených dveří Rodinného centra Krumlík. 

• 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. 

• Našim supervizorům, Petře Valkony, Pavlu Vítkovskému, kteří nejen nám pomáhají udržet 

energii do další práce, stejně tak děkujeme Lence Maťhové, supervizorce dobrovolníků 

• Spolupracovníkům v rámci služby podpora rodin, zejména rodinnému terapeutovi Janu 

Tůmovi, psycholožce Petře Valkony, Jakubu Průchovi, Viktorii Kušnirenkové.  

• Všem partnerským organizacím, jejichž základní seznam najdete na str. 29. 

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

možný, zvláštní poděkování patří za rok 2015 našim osobním asistentkám, terénním 

pracovnicím a pracovnicím v péči o děti v Rodinném centru Krumlík za jejich snahu, 

odhodlání a laskavý přístup ke klientům, děkujeme Bílkové Zdeně, Čarkové Kláře, Sojkové 

Lence, Meisetschlägerové Daně, Dvořákové Marii, Horynové Hanně, Kutlákové Věře, 

Trösterové Pavlíně, Sosnové Elišce, Trojákové Marii, Štikové Petře, Podruhové Petře,   

Hejnové Vendule, Bohoňkové Veronice, Čadové Haně, Šubrové Jaroslavě, Murgošové 

Ludmile, Selucké Ivaně. Zvláštní poděkování patří také Jarmile Vernerové za pomoc 

v Bezplatné právní poradně. Velké poděkování patří také vedoucím jednotlivých služeb ICOS, 

Tereze Valachové za vedení Bezplatné právní poradny, Květe Valčuhové za vedení Rodinného 

centra, Majdě Zronkové za vedení Dobrovolnického centra, Petře Dvořákové za Osobní 

asistenci, Petře Cajthamlové za vedení služby Podpora rodin a dětí v ohrožení, Daniele 

Jíchové za rozvíjející se fundraiserskou činnost a terénní práci v rodinách, Michaele 

Klementové a Daniele Scherhauferové za ekonomický dohled nad organizací 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. 

• Díky také kapele KAROB za bezvadný hudební doprovod naší oslavy 15ti let fungování.  
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• Děkujeme také všem poskytovatelům dotací, grantů a nadačních příspěvků 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 Agrofert, Nadaci Táta a máma, Nadaci rozvoje 

občanské společnosti za podporu projektu v rámci EHP fondů, Nadaci Barokní divadlo a 

Nadaci Charty 77 – konto Bariéry.   

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

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

podpořit online platebními možnostmi jednoduše přímo 

ze stránek http://icos.krumlov.cz. Stačí jen kliknout a 

otevře se zabezpečený platební portál.  

• NA NÁŠ ÚČET PRO VEŘEJNOU SBÍRKU: 

3077304399/0800 (speciální účet je spravován Českou 

spořitelnou a.s.) 

• 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. 

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

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. Nakupujete přes internet? Nakupujte přes GIVT a podpořte naše služby. Nákup vás 

nestojí žádné peníze navíc a vy můžete podpořit služby ve svém okolí.  
 

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. 

 

Další informací nejdete na našich stránkách (http://icos.krumlov.cz/w/darujte-radost-266/). Pokud 

máte dotazy, chcete 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 2015 – FINANČNÍ ZPRÁVA 
 

Vybrané zásadní údaje o hospodaření v roce 2015: 

Krátký komentář:  

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

byly vyšší než v roce předešlém, v roce 2015 to bylo 8,318 milionů Kč (v roce 2014 6,776 milionů). 

Meziroční rozdíl je dán zejména plánovaným rozvojem služeb (zejména služba Podpora rodin a dětí 

v ohrožení, ale také Osobní asistence a další obecně prospěšné služby) a také s tím souvisejícím 

nezbytným posílením pracovního týmu služeb či ekonomického úseku. Náklady na obecně prospěšné 

služby činily 8,065 milionů Kč (z toho čisté náklady na správu byly 85 tisíc), na doplňkové/výdělečné 

činnosti pak 253 tisíc Kč.  

Většinu výnosů ICOS (v celkové výši 8,030 mil Kč) tvořily, obdobně jako v minulých letech, grantové, 

dotační a nadační prostředky získané v otevřených soutěžích a výběrových řízeních - ty činily 6,205 

mil. Kč (z toho dotace a granty 5,864 milionu), tj. 77% z celkových výnosů ICOS (pozn. tento údaj 

zahrnuje i získané nadační příspěvky ve výběrových řízeních - 217 tisíc Kč, které jsou však v účetnictví 

evidovány jako dary, obdobně tak příspěvek Sdružení Růže, obcí na Trhosvinensku, který je účetně 

součástí tržeb a částku investičního nadačního příspěvku rozpouštěnou v rámci odpisů – 44 tisíc Kč). 

Obdobně jako v minulých letech pak více než pětinu výnosů (v roce 2015 cca 21%) tvořily příjmy z 

tržeb (např. úhrady klientů, poradenství, agentura práce,…). Doplňkové činnosti skončily v roce 2015 

v zisku 138 tisíc, a přestože výtěžek z nich je určen výhradně na podporu obecně prospěšných služeb, 

byl celkový hospodářský výsledek organizace pro rok 2015 ztrátový, a to v částce 288 tisíc (tato ztráta 

je kryta z daňových úspor a ze zisku z minulých let). Ztráta byla zapříčiněna zejména odpisem 

nedobytných pohledávek v rámci činnosti Osobní asistence (neuhrazené faktury) a záporným 

hospodářským výsledkem Rodinného a Dobrovolnického centra.  Nicméně, jak bylo uvedeno výše, 

ztráta byla do určité míry zapříčiněna rozvojem služeb v roce 2015 a společnost si mohla tuto ztrátu 

jednorázově vzhledem k hospodářským výsledkům minulých let dovolit, pro rok 2016 je plánován 

vyrovnaný rozpočet.  Ten pro rok 2016 na zajištění základních služeb a programů činí 7,568 milionů 

Kč (tj. o něco menší, než byl v roce 2015 s ohledem na ukončení širokého vzdělávacího projektu 

v roce 2015). Podrobné informace o hospodaření v roce 2015 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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Přijaté neinvestiční dotace/granty/příspěvky v roce 2015 v tis Kč 

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 1741 

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

OA 150 

Město Č. Krumlov/dotace 
Os. asistence v Č. Krumlově pro osoby se zdrav. 
postižením nad 18 let věku a seniory OA 63 

Jihočeský kraj/dotace 
Spolufinancování nákladů, které souvisejí s 
poskytováním základních činností soc. služby 
osobní asistence  

OA 470 

ÚP ČR/příspěvek Příspěvek na vyhrazení společensky účelného 
pracovního místa 

OA 15 

MPSV/dotace  Poskytování soc. služby Bezplatná právní 
poradna 

BPP 486 

MPO/dotace Bezplatné spotřebitelské poradenství BPP 230 

Město Č. Krumlov/dotace Bezplatné právní poradenství pro osoby v krizi 
v roce 2015 BPP 60 

Město Kaplice/dotace Bezplatné právní poradenství pro občany  ORP 
Kaplice BPP 48 

Jihočeský kraj/dotace 
spolufinancování nákladů , které souvisejí s 
poskytováním základních činností soc. služby 
odborné sociální poradenství 

BPP 119 

MPSV/dotace  Rodinné centrum Krumlík RC 174 

Město Č. Krumlov/dotace Podpora rodinného centra Krumlík v roce 2015 RC 46 

Město Č. Krumlov/dotace Volnočasové aktivity Rodinného centra    RC 22 

Jihočeský kraj/dotace Podpora činnosti Rodinného centra Krumlík RC 11 

ESF-OPLZZ/dotace Zřízení pracovního místa pro občany 
s handicapem - Neslyším, přesto pracuji 

RC 5 

MŠMT/dotace 
Podpora činnosti pro neorganizované děti a 
mládež v regionu Českokrumlovska RC 29 

Jihočeský kraj/dotace 
Podpora zájmové činnosti dětí a mládeže prostř. 
RC a dobrovol. programu Kamarád v životě RC 11 

Jihočeský kraj/dotace 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 26 

MV ČR/dotace Dobrovolnické centrum Český Krumlov DC 45 

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

DC 25 

Město Č. Krumlov/dotace Kamarád v životě – dobrovolnický program DC 19 

Město Č. Krumlov/dotace Udržení a rozvoj dobrovolnických programu 
v sociální oblasti  DC 42 

Město Č. Krumlov/dotace 
Příspěvek na pokračování spolufinancování služby 
Podpora rodin a dětí v ohrožení pro rok 2015 PR 300 

NROS - fond pro nestátní 
neziskové organizace/grant 
z fondů EHP 

SPOLU - Podpora rodin a dětí v ohrožení v 
regionu Českokrumlovska PR 410 
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Jihočeský kraj/dotace Realizace služby podpora rodin a dětí v ohrožení 
v regionu Českokrumlovsko v roce 2015 PR 105 

ESF-OPLZZ I menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat VZD 1203 

Celkem přijaté neinvest. dotace/granty  v roce 2015 v tis. Kč   5 864  

Pozn.: Tato tabulka nezahrnuje dary obcí či nadační příspěvky, které  jsou účtovány jako dary (viz níže), stejně tak zde není 
započítán i příspěvek obcí Trhosvinenska na Bezplatnou právní poradnu (ve výši 80.285,-), který je veden v tržbách (jedná se o 
fakturaci proplácenou Sdružením Růže).  

Nadační (neinvestiční) příspěvky a dary:  

Poskytovatel nadačního 
příspěvku/daru 

využití daru/ nadačního 
příspěvku/název projektu Činnost Částka v tis. Kč 

Nadace Agrofert 
Podpora rodin a dětí v ohrožení v regionu 
Českokrumlovsko PR 188 

Nadace Táta a máma Podpora rodin a dětí v ohrožení v regionu 
Českokrumlovsko PR 10 

Nadace barokního divadla Podpora Rodinného centra Krumlík 2015 RC 19 

Obec Větřní Osobní asistence OA 5 

Obec Větřní - dočerpání daru z roku 
2014 Osobní asistence OA 5 

Obec Větřní Bezplatná právní poradna BPP 5 

Silvermix s.r.o. Rodinné centrum  RC 10 

MUDr. Hana Klosse Dobrovolnické centrum DC 8 

MUDr. Jiří Klosse Dobrovolnické centrum DC 6 

MUDr. Pavel Valter Dobrovolnické centrum DC 6 

MUDr. Jan Vorel Dobrovolnické centrum  DC 5 

Ivan Růžička Dobrovolnické centrum  DC 4 

Ostatní dárci Rodinné centrum, dobrovolnické centrum RC,DC 32 

Veřejná sbírka - 5% výnosů na krytí 
nákladů na veřejnou sbírku     1 

Celkem přijaté neinvestiční nadační příspěvky a dary v roce 2015 v tis. Kč 304 

 

Investiční nadační příspěvky získané v roce 2015:  Nadace Charty 77 – Konto Bariéry: 41.300,-  

 

 

 

 

Poskytovatel nadačního 
příspěvku/daru 

využití daru/ nadačního 
příspěvku/název projektu Činnost 

Částka v tis. 
Kč 

Nadace Rozvoje občanské společnosti - 
Pomozte dětem 

Účelový nadační příspěvek na nákup 
automobilu pro službu osobní asistence -  
poměrná část připadající na rok 2015 

OA 33 

Charta 77 - konto bariéry 

Účelový dar na nákup automobilu pro 
službu osobní asistence a účelový dar na 
nákup přesedacího zařízení do 
automobilu služby osobní asistence - 
poměrná část připadající na rok 2015 

OA 11 

Celkem investiční nadační příspěvky  - poměrná část připadající na rok 2015 v tis. Kč 44 
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Pozn.: v tomto grafu je ve výnosech (ostatní města a obce) započítán i příspěvek obcí Trhosvinenska na Bezplatnou právní 
poradnu, který je však účetně veden v tržbách (jedná se o fakturaci proplácenou Sdružením Růže).  
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Přehled výnosů a nákladů za jednotlivé činnosti ICOS Český Krumlov, o.p.s. 

D
ru

h
 

či
n

n
o

st
i 

Název činnosti 
Náklady 
v tis. Kč  

Výnosy 
v tis. 
Kč 

Hospodářský 
výsledek 
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 – základní činnosti 896 883 -13 

Nadstavbové činnosti služby bezplatná právní poradna (informačně – 
vzdělávací akce apod.) 

146 145 -1 

Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory 
– základní činnosti 

3341 3246 -94 

Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory – 
fakultativní sociální služba 

73 53 -21 

Dobrovolnické centrum Český Krumlov 329 278 -51 

Rodinné centrum Krumlík  849 669 -180 

Podpora rodin a dětí v ohrožení 1084 1045 -39 

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

1225 1203 -22 

Propagační aktivity* 8 8 0 

Správa nerozdělená a veřejná sbírka 113 109 -4 

Celkem za obecně prospěšnou činnost 8064 7639 -425 

doplňková 
činnost 

Celkem za doplňkovou činnost 254 391 137 

 Celkem 8318 8030 -288 

*Propagační aktivity zahrnují pouze neprojektové činnosti. 

 

Veřejná sbírka:  

V roce 2013 byla u Krajského úřadu registrována veřejná sbírka za účelem získání finančních prostředků na hlavní činnosti 

(obecně prospěšné činnosti) organizace, tj. službu osobní asistence, bezplatné právní poradenství, rodinné centrum a 

dobrovolnická služba. 

Vyúčtování veřejné sbírky za rok 2015: Čistý výtěžek: 13.284,17 Kč. 

Celkový čistý výtěžek veřejné sbírky činní za 2014 a 2015 19.600,05 a evidujeme jej na účtu 911, dosud nebyl použit. 

 

Náklady na vlastní správu v tis. Kč: 84,5 tis. Kč 

Náklady na správu jsou dle výnosového kritéria rozděleny mezi jednotlivé činnosti organizace, kromě nákladů a 

výnosů mimořádných (škoda způsobená zaměstnancem a předpis náhrady této škody - toto se prokazatelně 

netýká žádné z činností). Celková výše nákladů na správu (korigovaná o uznanou škodu zaměstnancem): 84,5 

tis. Kč. 

 

Stav majetku a závazků o.p.s. k rozvahovému dni: 
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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 314 283 

Zboží na skladě a v prodejnách 12 14 

Pohledávky za odběrateli 249 139 

Poskytnuté provozní zálohy 162 165 

Ostatní pohledávky 7 0 

Pohledávky za zaměstnanci 3 109 

Pohledávky za institucemi so. Zabezpečení a 
veřejného zdravotního pojištění 0 1 

Ostatní přímé daně 12 12 

Ostatní daně a poplatky 4 3 

Nároky na dotace  0 0 

Dohadné účty aktivní 124 5 

Pokladna 87 100 

Ceniny 0 0 

Bankovní účty 346 687 

Náklady příštích období 7 37 

Příjmy příštích období 41 0 

Aktiva celkem 1368 1555 

Vlastní jmění 188 185 

Fondy 11 276 

Výsledek hospodaření celkem 905 617 

Dodavatelé 83 106 

Přijaté zálohy 1 0 

Ostatní závazky 0 0 

Zaměstnanci -2 -2 

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 6 4 

Závazky k soc. zabezpečení a zdravotnímu. pojištění 0 0 

Ostatní přímé daně 0 0 

Závazky ke státnímu rozpočtu 12 1 

Závazky k orgánům územ. samospráv 5 0 

Jiné závazky 10 170 

Dohadné účty pasivní 102 96 

Výnosy příštích období 47 102 

Pasiva celkem 1368 1555 
 

Pozn.: Stav drobného dlouhodobého majetku neobsaženého v rozvaze je: 262 tis. Kč v ceně zohledňující 
opotřebení majetku.  
 

Způsob vypořádání výsledku hospodaření v tis. Kč: - 288 tis. Kč (hospodářský výsledek z roku 2015 převeden 

na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let – ztráta bude pokryta z nerozdělených zisků 

z minulých let).  



ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2015 

 

40 

 

  

 



ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2015 

 

41 

 

 

 



ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2015 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2015 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2015 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2015 

 

45 

 

 

 



ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2015 

 

46 

 

 

 

 

 



ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2015 

 

47 

 

 

 

 



ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2015 

 

48 

 

 

 

 

 



ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2015 

 

49 

 

 

 

 

 



ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2015 

 

50 

 

 

 

 

 



ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2015 

 

51 

 

 

 

 

 



ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2015 

 

52 

 

 

 

 



ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2015 

 

53 

 

 

 

 



ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2015 

 

54 

 

 

 

 



ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2015 

 

55 

 

 

 



ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2015 

 

56 

 

 

 



ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2015 

 

57 

 

 

 

 


