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Asistentka s Nelinkou na letním pobytu rodin
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ÚVOD

Vítejte u naší výroční zprávy,

zprávy o tom, co se v obecně prospěšné společnosti I MY událo 

v roce 2015. Její příprava vybízí k přemýšlení a bilancování… A proto 

bych při její tvorbě ráda vyjádřila vděčnost, kterou za uplynulý rok 

cítím.

Vděčnost za to, že jsme mohli pomáhat tolika skvělým dětem 

a jejich rodinám.

Za to, že spolu s námi pomáhaly desítky studentů, 

ale i dámy či majitelé prosperujících fi rem.

Za to, že jsme tým, který se na sebe může spolehnout.

Za to, že Kateřina Růžičková odvedla skvělý kus práce 

a Středisko rané péče pod jejím vedením vyrostlo a vzkvétalo.

Za to, že se podařilo intenzivně podpořit sourozence dětí s postižením 

a zorganizovat první psychoterapeutický víkendový pobyt.

Za to, že se pro nás stalo fi nancování z krajského úřadu po novelizaci 

více předvídatelné, a proto méně stresující.

Za to, že naše práce byla nezávislými odborníky ohodnocena jako 

efektivní a transparentní.

Za to, že se na nás obrací stále více rodin s malými dětmi, 

a tudíž máme šanci je včas podpořit.

Za to, že je nám dáno pomáhat i nadále tam, kde je nás zapotřebí…

Děkujeme i Vám, že jste s námi.

Klára Csirková, fundraiser a PR
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I MY, o.p.s.

Co je I MY?
Nestátní nezisková organizace – tzn. že nevytváříme a nevyrábíme zisk. Náš statut je obecně 

prospěšná společnost (zkratka o.p.s.). Účelem je poskytování obecně prospěšných služeb uve-

dených v zakládací listině, dle zákona O obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb.

Kdo je I MY?
5 zaměstnanců, 2 externí spolupracovníci a desítky dobrovolníků, příznivců a dárců.

Kde působíme?
V celých jižních Čechách.

Komu pomáháme?
Jezdíme do rodin malých dětí s postižením a podporujeme úsilí rodičů rozvíjet své dítě v domá-

cím prostředí. Pomáháme děti zapojit do mateřských a základních škol či jiného zařízení, rodiče 

propojit s dalšími rodinami, nabídnout psychologickou pomoc. Pořádáme odlehčovací pobyty, 

setkání pro klientské rodiny i akce pro veřejnost.

Proč pomáháme?
Když se narodí dítě s postižením, je to pro rodinu velký šok. Je třeba podat pomocnou ruku rodi-

čům, aby rozvíjeli dovednosti dítěte a celou rodinu podpořit sdílením, informacemi a kontakty. 

Komu jsme pomáhali v roce 2015? 68 dětem s postižením a jejich rodinám.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Obecně prospěšná společnost I MY , o.p.s. vznikla v roce 2013 z občanského sdružení “I MY 

společnost na podporu lidí s postižením” , o.s., které působilo od roku 2000. Zakladatelé společ-

nosti I MY, o.p.s. jsou Ludmila Dvořáková, MUDr. Jan Chabr, Jitka Knotková, Kateřina Růžičková, 

DiS., Jitka Svobodová, Mgr. Pavla Šenová, Mgr. Barbora Žáková.

HISTORIE
Rok 2000 založení občanského sdružení “ I MY Společnost pro podporu lidí s postižením ” o. s. 

Založily jej maminky dětí s postižením a příznivci Diakonie ČCE Středisko Rolnička.

Rok 2001 spuštění osmiletého projektu Asistence pro volný čas .

Rok 2006 založeno Středisko rané péče pro jihočeský region s kapacitou 25 klientských rodin.

Rok 2008  projekt Asistence pro volný čas přesouváme z kapacitních důvodů pod Diakonii 

ČCE – středisko Rolnička, kde z něj vzniká akreditované Dobrovolnické centrum. 

Pořádáme první víkendový pobyt pro rodiny.

Rok 2010  první služební auto.

Rok 2011 nové rodiny se stále hlásí. Zvýšena kapacita střediska na 30 rodin a přijata na

 částečný úvazek nová poradkyně rané péče Eliška Čunátová.

Rok 2012  náročný  z pohledu fi nančního zázemí organizace. Služby pro rodiny jsou zacho-

vány v plném rozsahu a kvalitě.

Rok 2013  zřízena pozice fundraisera (zajištění fi nancí) a PR (komunikace s veřejností, web 

apod.). Druhé služební auto.

Rok 2014 první týdenní prázdninový pobyt pro rodiny dětí s postižením. Pravidelné

 psychologické konzultace v prostorách I MY.

Rok 2015 první pobyt pro sourozence dětí s postižením. Kateřina Růžičková předává vedení

 Střediska rané péče poradkyni Elišce Čunátové. Obdrželi jsme značku Spolehlivá 

veřejně prospěšná organizace. Přijata nová poradkyně. 
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VIZE, MISE, POSLÁNÍ

Poslání

Posláním I MY je pomáhat dětem s postižením či ohroženým vývo-

jem a jejich rodinám v Jihočeském kraji a usilovat o to, aby společ-

nost lépe porozuměla jejich situaci.

Mise

Misí je poskytování kvalitních služeb rodinám, které se na nás obrá-

tí. Služba raná péče je srdcem

naší činnosti. Podle potřeb a zájmu dětí a rodin je pružně doplňová-

na o další typy podpory –

setkávání rodičů, vícedenní pobyty, psychologické konzultace, 

přednášky.

Vize, cíle

Cílem je sociální integrace rodiny a dítěte s postižením.

 Podpora rodiny v rozhodnutí vychovávat dítě v přirozeném 

prostředí.

 Podpora vývoje dítěte.

 Zvýšení informovanosti společnosti o světě lidí s postižením.

Dílčí cíle:

1. Posílit šance dítěte zůstat v původní rodině

2. Zmírnit negativní důsledky postižení dítěte

3. Umožnit rodině žít běžný život

4. Posílit rodičovské kompetence

5. Začlenit dítě do kolektivu ostatních dětí
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Poradkyně rané péče na konzultaci v rodině
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REGIONÁLNÍ PŮSOBNOST
I MY pomáhá rodinám dětí s postižením a ohroženým vývojem v celém Jihočeském kraji.

ČLENSTVÍ V ASOCIACÍCH
Středisko rané péče, zřizované I MY, o.p.s., je členem Asociace pracovníků v rané péči.

SPOLUPRACUJÍ s I MY
APLA Jižní Čechy, Tábor

Asociace pro ranou péči, Praha

Asociace veřejně prospěšných organizací, Praha

Centrum Arpida, z.ú., České Budějovice

České centrum fundraisingu, Praha

Dana Bedlánová, České Budějovice

Diakonie ČCE – středisko Rolnička, Soběslav

EDA cz, z.ú., Praha

Gymnázium, Strakonice

Hafík z.s., Třeboň

Hřiště BezBot, České Budějovice

Městská knihovna Soběslav

Městský úřad, Soběslav

Otevřená OKNA, z.ú., Jindřichův Hradec

Prevent, České Budějovice

Raná péče Čechy, Praha

RC Beruška, Strakonice

Společnost pro ranou péči, České Budějovice

Spolek Dveře, Pacov

Středisko rané péče Diakonice ČCE, Praha 5, Stodůlky

Úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Úřad práce, České Budějovice

Základní škola E. Beneše, Soběslav
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LIDÉ V I MY

I MY je regionální organizace s dobře fungujícím týmem 5 zaměstnanců, 2 stálých externích 

spolupracovníků a téměř 5 desítek dobrovolníků. Poradkyně rané péče musí splňovat požadavek

vysokoškolského vzdělání v oboru speciální pedagog anebo sociální pracovník. Každoročně se 

tým dále vzdělává v kvalitních vybraných kurzech a seminářích tak, aby dětem i rodinám účinně 

pomáhal.

TÝM
Ředitelka organizace a koordinátor střediska Mgr. Pavla Šenová 1-9/2015 0,75 úvazku, 

od 10/2015 1 úvazek.

Vedoucí střediska rané péče Kateřina Růžičková, Dis. 1-8/2015 0,9 úvazku, 

Eva Chejlavová 8-9/2015 1 úvazek, Bc. Eliška Čunátová od 10/2015 0,5 úvazku.

Fundraiser, PR a koordinátor Klára Csirková 1-3/2015 0, 6 úvazku, od 4/2015 0,7 úvazku.

Poradkyně rané péče - práce v rodinách Bc. E. Čunátová 19/2015 1 úvazek, od 10/2015 0,5 úvazek,

práce v rodinách Mgr. Barbora Žáková 1-9/2015 0,75 úvazku, od 10/2015 1 úvazek

Bc. Petra Přenosilová 0,5 úvazku

Psycholožka Mgr. Jitka Balcarová externě na pobytech a konzultacích 1x v měsíci v Soběslavi

Účetní Šárka Hrušková externě

SPRÁVNÍ ORGÁNY
Ředitel společnosti

Ředitel je statutárním orgánem. Jedná jménem společnosti v rozsahu plných mocí svěřených 

mu správní radou. Zodpovídá za poskytování služeb a provádění doplňkových činností. Obsaho-

vě připravuje jednání správní rady. Ředitelem společnosti je Mgr. Pavla Šenová.
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Správní rada

Správní rada schvaluje rozpočet, výroční zprávu, řádnou a mimo-

řádnou účetní uzávěrku, předmět doplňkových činností a druh po-

skytovaných sociálních a jiných služeb. Rozhoduje o zásadních zá-

ležitostech týkajících se vnitřního fungování společnosti, o změně 

poskytovaných služeb, přechodu práv zakladatele na jinou osobu, 

zrušení společnosti. Zasedá nejméně dvakrát ročně.

Složení správní rady: 

Ludmila Dvořáková předsedkyně SR, Klára Csirková, Mgr. Alena Fre-

mrová, Kateřina Růžičková, DiS., Monika Strychová, Jitka Svobodo-

vá.

Členství ve správní radě je bezplatnou a čestnou funkcí. V roce 

2015 se správní rada sešla 4krát.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem, schází se nejméně 1x ročně. 

Kontroluje řádnou a mimořádnou účetní uzávěrku a výroční zprávu 

společnosti. Členství v dozorčí radě je bezplatnou a čestnou funkcí.

Složení dozorčí rady: 

MUDr. Jan Chabr, Jitka Knotková, Dagmar Lanžhotská . V roce 2015 

se dozorčí rada sešla 1krát.

DOBROVOLNÍCI
Pomáhají z vlastní dobré vůle a bez nároku na honorář v péči o děti 

v rodinách, na setkáních a pobytech rodin. Pomáhají s organizací 

při akcích pro veřejnost. V Klubu dobrovolníků při Městské knihov-

ně v Soběslavi vyrábějí dobrovolnice pro děti pomůcky a pomáhají 

s administrativou.
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Dobrovolníky jsme chtěli odměnit za jejich pomoc návštěvou lanového centra
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Jako dobrovolníky chápeme i všechny dobré duše, které nám pomáhaly vyrobit zdarma tištěné

materiály, spravovaly webové stránky, vyráběly věci do dražby, zdobily či zvučily sál, zahrály

divadlo, napekly dobroty, fotily... Jejich jména najdete v poděkování.

V průběhu roku 2014 ranou péči využívalo Počet rodin

Celkem 46

Nově o službu požádalo 14

Zahájena služba 12

Služba ukončena 11

Poradkyně uskutečnily konzultace Počet

Konzultace v rodinách 213

Konzultace v MŠ, ZŠ a Speciálně - pedagogických centrech, doprovody k lékaři 20

Konzultace e-mailové 356

Konzultace telefonické 501

Poradkyně najezdily 24 400 km

„Průměrná vzdálenost dojezdu k rodině“ 47 km

Zajištění dobrovolníci pro dlouhodoubou spolupráci v rodinách 4

Organizace setkání a pobytů rodin 15
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ČINNOST I MY

Rodinám dětí s postižením jsme poskytovali:

1)  Terénní sociální službu ranou péči

2)  Vícedenní odlehčovací pobyty

3)  Setkávání rodin

4)  Psychologické konzultace

Veřejnosti jsme umožnili setkat se se světem lidí s postižením a lépe jej pochopit. Pořádali jsme:

1)  Hračkofest

2)  Paralympiádu

3)  Dveře otevřené

4)  Benefi ční představení

5)  Benefi ční závody kaček

6)  Tancovačku

RANÁ PÉČE
Středisko rané péče

I MY, o.p.s. je zřizovatelem Střediska rané péče pro jihočeský region . Středisko poskytuje služby

terénní, výjimečně ambulantní.

Kapacita střediska: 40 rodin

Působnost: Jihočeský kraj

Středisko je držitelem Garance kvality poskytovaných služeb .

Co je to raná péče?

Raná péče je terénní sociální služba pro podporu dítěte a rodiny, zaměřená na pomoc rodinám

dětí od narození do sedmi let věku se zdravotním postižením nebo s ohroženým vývojem.
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Služba má terénní charakter – odborný poradce, který s rodinou 

spolupracuje, ji navštěvuje v domácím prostředí, kde se dítě cítí 

bezpečně a lépe se učí novým dovednostem. Služba je legislativně 

zakotvena v Zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako služ-

ba sociální prevence a je rodinám dle zákona poskytována zdarma.

Raná péče zahrnuje:

 pedagogické, psychologické a sociálně právní poradenství

  provázení rodiny, aktivní naslouchání

  praktické návody k činnostem a hrám, 

které rozvíjejí dovednosti dítěte

  podporu komunikace dítěte s rodiči

  půjčování vhodných pomůcek a hraček pro děti

  půjčování literatury pro rodiče

  možnost společných setkání a pobytů rodin

  přednášky pro rodiče

  zprostředkování kontaktu mezi rodinami navzájem

  zprostředkování kontaktu s odborníky

  pomoc při prosazování práv a zájmů rodiny

  pomoc při získání dobrovolníka – asistenta

  pomoc při výběru vhodného předškolního a školního zařízení

  podporu a aktivní pomoc při integraci a adaptaci dítěte 

do předškolního a školního zařízení

  doprovod a pomoc při jednání s úřady

  doprovod na odborná vyšetření
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Hračka rozvíjí jemnou motoriku a soustředění
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Raná péče v číslech

Příběh Dominika

(necelých 5 let, diagnóza těžká vývojová dysfázie)

V roce 2015 jsme kontaktovali I MY se sídlem v Soběslavi. Organizace nás vřele přivítala a poradkyně 

přijely do 14 dnů. Byly příjemné a snaha pracovat s Dominikem byla velká. Celý rok k nám dojíždí jed-

nou za měsíc poradkyně Barbora Žáková a jsme s ní velice spokojeni. Přiváží s sebou nejenom spousty 

úžasných pomůcek a hraček, ale i podporu a porozumění, které rodiny s těmito dětmi potřebují. 

S Dominikem je práce velice těžká, hlavně pro jeho silnou nespolupráci až negativizmus, s čímž si 

v I MY velmi dobře poradili. Velice kladně hodnotím i jejich ochotu jít do mateřské školy, podívat se, jak 

s dětmi pracují, poradit, co dělat, aby se děti vyvíjely a zlepšovaly. Dominik se za uplynulý rok, co k nám 

dojíždí raná péče, zlepšil ve spolupráci při aktivitách, v sebeobsluze i grafomotorice.

V létě 2015 jsme byli se Střediskem rané péče I MY na týdenním pobytu u rybníka Mrhal. Za sebe mohu 

říct, že to byl úžasný týden. Ze začátku jsem se obávala, jak bude Dominik reagovat, jak ho zvládnou 

dobrovolnice, neboť Dominik nemluví, špatně rozumí, vyjadřuje se křikem a celkově má v sobě nechuť 

dělat to, co musí nebo má. Hlídala ho a pracovala s ním dobrovolnice Míša (nyní již poradkyně), která 

Dobrovolnická účast v oblastech
Počet 

dobrovolníků

Počet 

odpracovaných hodin

Setkání a pobyty rodin dětí 22 448

Setkání rodin ve Strakonicích 17 60

Asistence v rodinách 4 260

Vyrábění pomůcek a jiných materiálů 20 300

Benefi ční a prezentační akce 23 159

Celkem 86 1 227
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to zvládala perfektně. Dominik se chtěl málo účastnit společných aktivit, proto se s ním Míša chodila 

koupat, což bylo pro něj úžasné koupání miluje. Snažila se na něj pořád mluvit, všechno ukazovat , 

nabízet mu spousty podnětů i společné hry. Ne všechno chtěl dělat, ale ke konci pobytu se občasně 

zapojil, třeba jen na chvíli, ale i to je pokrok u takovéhoto nespolupracujícího dítěte.

Tento pobyt nám hodně přinesl. Nejenom chvíli klidu pro rodiče, hodně rad od ostatních maminek, ale 

hlavně mnoho prožitků a vjemů pro děti. Jsme vděční, že něco takového jako Raná péče I MY existuje 

a že máme možnost jezdit s touto organizací na pobyty.

A my z I MY, děkujeme za důvěru a chválu. Upřímně si toho vážíme…

Dominik
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VÍCEDENNÍ ODLEHČOVACÍ POBYTY
Jako intenzivní pomoc pro rodiny chápeme vícedenní psychorelaxační pobyty v přírodě, které 

nabízejí:

 odpočinek – dobrovolníci či asistenti a poradkyně rané péče hlídají děti během programů 

pro rodiče přes den i večer, aby si odpočinuli od náročné celoroční péče o dítě s postižením.

 psychologickou pomoc – psycholožku, která vede přednášky a diskuze, konzultuje s dětmi 

i rodiči jejich problémy jednotlivě i ve skupině.

 poradenství – poradkyně rané péče, které individuálně proberou s rodiči další postup 

práce v rodině.

 bezpečné prostředí – pečlivě vybíraný prostor bezpečný pro děti a vstřícný i pro rodiče 

blízko přírodě.

 komunitu – společenství, ve kterém se navazují nová či budují již stávající přátelství mezi 

rodiči i dětmi, kteří sdílí podobný osud.

 nové zážitky a více samostatnosti – děti se naučí nové hry, více se osamostatní, poznají 

nové přátele ve větším kolektivu.

Jarní pobyt pro 6 rodin dětí s postižením

Od 14. do 17. května 2015 si rodiče i děti užili vstřícného zázemí Penzionu Benešova Hora i nád-

herné šumavské přírody. Jako obvykle rodiče využívali podpory a vedení psycholožky Jitky Bal-

carové. Často jsme vyráželi na výlety, hráli jsme společně hry, povídali. V sobotu odpoledne pro-

běhly individuální konzultace s fyzioterapeutem P. Homolkou a masáže s L. Hasilovou.

Celkem nás bylo 18 (6 rodin 10 dětí, 3 poradkyně rané péče z I MY, 5 dobrovolnic).

Děkujeme Nadaci České pojišťovny, která částkou 32 500 přispěla na organizaci pobytu.

Děkujeme studentkám a Dobrovolnickému centru Diakonie ČCE Středisko Rolnička za pomoc, 

bez níž by pobyty nebylo možné pořádat. Jmenovitě: Adéle Kubíčkové, Kateřině Veselé, Míše 

Hrubé, Darině Horáčkové, Veronice Kaislerové. Děkujeme taktéž paní Gabriele Bůžkové, majitelce 

Penzionu Benešova Hora, za její vstřícnost k dětem, rodičům i nám.
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Dva prázdninové pobyty

Dvou týdenních pobytů v přírodě s asistencí, psychologem a přínosným programem se zúčast-

nilo 23 dětí, 19 rodičů, 4 poradkyně z I MY a 6 asistentek (dalších 6 rodin přijelo jen na jednodenní

návštěvu). Pobyty proběhly v týdnu od 18. do 24. července u Hlincovy Hory (blízko Č. Budějovic)

a od 9. do 15. srpna v Benešově Hoře (Šumava).

“Chtěli jsme vyjít vstříc rodičům, pro které je prázdninové období, kdy jsou zavřené školky a jiná zařízení, 

extrémně náročné a mají malou šanci odpočinout si od náročné péče o dítě s postižením. Pro děti jsme 

chtěli vytvořit motivující prostředí, ve kterém se naučí nové sociální dovednosti. První pobyt v roce 2014 

se setkal s ohromným úspěchem a zájmem téměř dvojnásobně přesahujícím kapacitu. Proto jsme se 

rozhodli letos uspořádat pobyty dva,” říká Kateřina Růžičková, vedoucí Střediska rané péče v I MY.
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Cíl obou pobytů byl shodný a podařil se naplnit – nabídnout dětem rozmanitý program, při 

kterém se naučí více osamostatnit a zapojit se do společných aktivit; rodičům umožnit odpoči-

nek, relaxaci, psychologické konzultace, vzájemné sdílení s ostatními rodiči či více prostoru pro 

zdravého sourozence.

Asistentky s dětmi i tvořily
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Co řekli o pobytech rodiče?

Co je na pobytu přínosné pro děti? Nové aktivity. Kolektiv dětí, zapojení se do nových her. Děti 

jsou v přátelském prostředí, nikdo je nehodnotí a dobře si to uvědomují.

Jak hodnotíte pobyt? Skvělá parta, milé a ochotné asistentky, jako vždy perfektní tým I MY i zajíma-

ví hosté. Přínosný rozhovor s psycholožkou. Krásné prostředí přizpůsobené nárokům na bezpečnost.

Velké poděkování patří asistentkám: A. Boháčové, L. Maťhové, K. Veselé, E. Zelenkové, D. Horáčko-

vé, M. Dočekalové, M. Hrubé, J. Lesslerové, E. Zelenkové, K. Vališové a P. Přenosilové.

Pobyty se uskutečnily v rámci projektu ZAČÍT VČAS!, který je podpořen grantem z Islandu, Lich-

tenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Grant pomohl uhradit částečné příspěvky na ubytování rodinám i týmu I MY, odměny psycho-

ložce, přednášejícím i asistentkám, které se trpělivě, pečlivě a s láskou staraly o děti.

Víkendový pobyt pro 11 sourozenců

Sourozenci postižených dětí vyrůstají v rodině s odlišnými hodnotovými orientacemi, s jiným 

způsobem fungování a péče než jejich vrstevníci z “normálních” rodin. Musí se často vyrovnávat 

s větší psychickou zátěží. Po mnohaleté praxi jsme cítili potřebu jejich intenzivnější podpory 

formou společného víkendu v přírodě.

První “víkendovka” se povedla z pohledu dětí, psycholožky, poradkyň i dobrovolníků. 11 souro-

zenců dětí s postižením si od pátku 24. do neděle 26. dubna na Ranči Apollo v Pošumaví užívalo 

nádhernou přírodu, koně, hry, bezpečný prostor pro sdílení a sounáležitost. Díky skupinám ve-

denými psycholožkou Jitkou Balcarovou dokázaly mnohé děti vypovědět, co je trápí a uvolnit 

své pocity.

Co o víkendu děti napsaly: „ Poznal jsem hodně kamarádů.“ „Líbily se mi skupinky s Jitkou (psycho-

ložkou).“ „Je tu hezké okolí a krajina. Jsou tu všichni hodní, zvířata jsou hodná a hezká. Dům je hezký 

a vaří dobře. Není tu nic, co by se mi nelíbilo, jen se bojím sednout na koně.“ „Mně se líbilo jezdění.“

Děkujeme dobrovolnicím Anežce Ochové, Editě Zelenkové a Míše Hrubé za péči o děti, majitelce

ranče Beátě Kohoutové za skvělé zázemí, ubytování a vstřícnost a Nadaci člověk člověku za

fi nanční podporu.
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SETKÁVÁNÍ RODIN
Je důležité nebýt sám, navázat nová přátelství s dalšími rodinami, předávat si zkušenosti mezi 

rodiči, získat nové informace, dětem umožnit nové podněty. V roce 2015 jsme uspořádali 12 

setkání, na kterých pomáhali rodičům s hlídáním dětí dobrovolníci, k dispozici byly poradkyně 

rané péče i připravený program.

Děti na projížďce na víkendovém pobytu sourozenců

Setkání a pobyty pro rodiny Počet setkání Počet rodin

České Budějovice Hřiště BezBot 2 20

Čtyřdenní pobyt 1 6

Prázdninový šestidenní pobyt 2 15

Víkendový pobyt pro sourozence 1 11

Setkání v Soběslavi 3 33

Setkání ve Strakonicích 7 34

Celkem 16 119
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Strakonická setkání

Od roku 2013 organizujeme pravidelná setkávání ve Strakonicích v Rodinném centru Beruška. 

Vzhledem k našim personálním možnostem jsme v roce 2015 nastavili četnost na každý druhý 

měsíc. Na setkání jsme připravovali zajímavý program, dobrovolnice si hrály s dětmi, maminky 

mohly konzultovat s poradkyní rané péče. Setkání se stala během let organizačně méně ná-

ročnými a mohli jsme je proto předat v létě samotnému centru Beruška, se kterým se střídáme 

v organizaci.

Soběslavská setkání

Velikonoční, vánoční setkání a Loučení s létem jsou tři tradiční akce, která pořádáme v prostorách 

školy, jídelny a tělocvičny Diakonie ČCE Středisko Rolnička. Děti i dospělí vyráběli velikonoční či 

vánoční dekorace, opékali buřty, společně jsme se bavili u Divadla Cylindr a laskavé pohádky 

Honza a lesní skřítek . Rodiče využívali konzultace s poradkyněmi rané péče i společného sdílení, 

dobrovolnice doprovázely děti.

Dobrovolnice si s dětmi hrají, rodiče povídají
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Českobudějovická setkání

Prostory Hřiště BezBot jsou pro setkávání rodin dětí s postižením příjemným zpestřením. Uzavře-

né prostory s obřími skluzavkami poskytují dětem dostatek prostoru a vyžití za dohledu dobro-

volníků a rodiče se tak mohou v kavárně společně pobavit, sdílet zkušenosti a využít individuální 

konzultace s poradkyněmi rané péče.

PROJEKTY
Podařilo se úspěšně podat 5 projektů – žádostí u nadací, díky kterým jsme mohli poskytovat 

rozšířené a kvalitnější služby. Projekty přesahují až do roku 2016 a výrazně nám pomáhají ve zvy-

šování dostupnosti služeb, jejich kvality a náplní.

Podpora rané péče

Dvouletý projekt Raná péče pro více jihočeských rodin probíhá od 1. 1. 2015 – 31.12. 2016 a je 

podpořený Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations částkou 

25 755 €.

Obsahem projektu je rozšíření pracovního týmu o 1 poradkyni rané péče a zvýšení kapacity ze 

30 na 40 klientských rodin, zvýšení odbornosti poradkyň, osvěta a prezentace poskytované služ-

by u odborníků. Cílem je zkvalitnění služeb a zvýšení jejich dostupnosti v jihočeském regionu.

Projekt Začít včas! probíhá v období od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016. Jeho cílem je zlepšit kvalitu ži-

vota dětí s postižením a jejich sourozenců, posílit šanci dětí s postižením zůstat v původní rodině

a zvýšit kompetence rodičů ve 40 rodinách z Jihočeského kraje. Specifi ckým cílem je zkvalitnit 

a rozšířit poskytované služby, zvýšit odbornost pracovníků střediska a zorganizovat 2 letní týden-

ní pobyty pro děti s postižením a jejich rodiny. Projekt je podpořen částkou 769 083 Kč grantem 

z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
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Canisterapie dětem pomáhá
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Podpora odlehčovacích pobytů

Dva prázdninové šestidenní pobyty byly fi nancovány v rámci projektu Začít včas! a dále pod-

pořeny organizacemi Etela o.p.s. a Nadací České pojišťovny. Jarní čtyřdenní pobyt podpořila 

Nadace České pojišťovny. Víkendový pobyt pro sourozence podpořila Nadace člověk člověku. 

Půjčovna pomůcek a hraček

Hračky, rehabilitační pomůcky a knížky jsou zapůjčovány v rámci služby rané péče do rodin pod-

le potřeb dítěte i rodičů. K dispozici je více než 1000 hraček a didaktických pomůcek a 250 knih. 

Na jejich zakoupení fi nančně přispěli: White Star Real Estate, Římskokatolická farnost Soběslav 

prostřednictvím Tříkrálové sbírky, města a obce (viz. odst. Financování), Nadace rozvoje občan-

ské společnosti z prostředků VELUX Foundations, I MY z vlastních zdrojů. Vybavení místnosti pro 

rozšířenou půjčovnu a psychologické konzultace podpořila Nadace Výboru dobré vůle Olgy 

Havlové a Pila Pasák a.s.

Psychologické konzultace

Externí psycholožka PhDr. Jitka Balcarová pracuje s rodinami na vícedenních pobytech indivi-

duálně i ve skupině. Rodiče a děti ji znají a mají k ní důvěru. Abychom její služby zpřístupnili 

celoročně, organizujeme psychologické konzultace v prostorách I MY. Od září 2015 jsou kon-

zultace spojené i s Klubem maminek, který J. Balcarová vede. V roce 2015 využilo konzultace 

v prostorách I MY 36 rodin (21 uživatelů služeb, 15 z veřejnosti). Klub maminek proběhl 3krát 

a pravidelně se scházely 4 maminky. Konzultace a Klub je fi nancován z vlastních zdrojů I MY 

a z příspěvků klientů.
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Psychologicka konzultace se sourozenci dětí s postižením
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CO SE DĚLO
aneb co jsme pořádali pro veřejnost i klientské rodiny, prezentace, vzdělávání rodin i týmu

LEDEN
Setkání rodin v Hřišti BezBot, České Budějovice

HRAČKOfest festival

deskových her pro veřejnost, Soběslav

Seminář pro rodiče Sexualita dětí s postižením, Soběslav

ÚNOR
Setkání rodin v Rodinném centru Beruška, Strakonice

Setkání přátel a příznivců I MY, Soběslav

Seminář pro rodiče o sociální problematice Bc. O. Nováková, Soběslav

Jednání s vedoucím odboru soc. věcí Krajského úřadu, České Budějovice

Žák s vývojovou dysfázií v běžné ZŠ seminář

(8 hod, 1 poradkyně), Praha

BŘEZEN
Setkání rodin v Rodinném centru Beruška, Strakonice

Rozhovor, nástroj pomoci seminář, (20 hod, nová poradkyně), Praha

Velikonoční setkání rodin, Soběslav

Systemická práce s rodinou seminář (32 hod, 1 poradkyně), Praha

Možnosti a limity využití augmentní a alternativní komunikace seminář

(5 hod, nová poradkyně), Praha

Paralympiáda Zkusme to spolu pro veřejnost, Soběslav
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DUBEN
Setkání rodin v Rodinném centru Beruška, Strakonice

Workshop s kazuistikami rodin , Praha

Úvod do metody videotréninku v rodinách VTISPIN výcvik (24 hod, vedoucí RP), Praha

Víkendový pobyt pro sourozence dětí s postižením, Pošumaví

Práce v rodinách s videonahrávkami seminář (2 hod, 3 poradkyně), Praha

Controlling v NNO a kontrola projektů seminář (4 hod, ředitelka), Praha

KVĚTEN
Setkání rodin v Rodinném centru Beruška, Strakonice

Workshop s kazuistikami rodin , Č. Budějovice

Psychiatrické minimum pro praxi v sociálních službách seminář (16 hod, 1 poradkyně), Praha

Základní krizová intervence seminář (51 hod, 1 poradkyně), Praha

Projektové řízení a příprava projektů seminář (3 hod, ředitelka), Praha

Čtyřdenní pobyt pro rodiny, Šumava

ČERVEN
Pusť kačku benefi ční závod gumových kaček, České Budějovice

Setkání rodin v Rodinném centru Beruška, Strakonice

SONRISE metoda seminář (12 hod , 2 poradkyně)

ČERVENEC
Šestidenní odlehčovací pobyt pro rodiny, Mrhal u Českých Budějovic

SRPEN
Šestidenní odlehčovací pobyt pro rodiny , Šumava

Festival Houpačka prezentace, Velešín
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ZÁŘÍ
Setkání rodin v Rodinném centru Beruška, Strakonice

Dveře otevřené v prostorách I MY prezentace, Soběslav

Zahájení výcviku Centra terapie autismu seminář (6 hodin, 3 poradkyně a vedoucí RP), Soběslav

Principy počítačové grafi ky workshop (5 hod, koordinátor, FR), Praha

Vývojové potřeby PessoBoyden psychomotorická terapie workshop (16 hodin, 2 poradkyně), Praha

Zraková stimulace dětí seminář (2 hod, 2 poradkyně), Č. Budějovice

Zahájení a ukončení služby seminář (3 hod, 2 poradkyně), Praha

Public relations a komunikace s médii workshop (8 hod, koordinátor, FR)

Benefi ční závody Pusť kačku - závod malých kaček 
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ŘÍJEN
Setkání rodin Loučení s létem, Soběslav

Pirátská tancovačka benefi ční akce pro veřejnost, Hlavatce

Kazuistické setkání , Č. Budějovice

Jednání na Krajském úřadu, České Budějovice

Příprava projektů a psaní žádostí o grant seminář (14 hod, vedoucí RP), Praha

Základní kurz bazální stimulace seminář (24 hod, 2 poradkyně), Praha

Intuitivní rodičovství seminář (16 hod, nová poradkyně), Praha

LISTOPAD
Hrdý Budžes divadelní benefi ční představení , Tábor

Setkání rodin v Rodinném centru Beruška, Strakonice

Seminář pro rodiče o využití iPadu pro děti s postižením a autismem pro rodiče, Soběslav

Převzetí značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace, Praha

Setkání rodin Hřišti BezBot, České Budějovice

Individuální plánování v rodinách seminář, (2 hod pro 2 poradkyně), Praha

Standardy kvality sociálních služeb v praxi seminář, (24 hod, vedoucí RP), Plasy

Setkání rodin vánoční, Divadlo Cylindr, Soběslav

Praktické využití dotykových tabletů seminář, (5 hod, 3 poradkyně), Praha

Praktické využití dotykových tabletů pro alternativní komunikaci seminář, (5 hod, 3 poradkyně), Praha

Příprava psaní projektů seminář (14 hod, vedoucí), Praha

Workshop nad kazuistikami rodin, (3h, vedoucí RP), Praha

PROSINEC
Jednání s vedoucím odboru soc. věcí Krajského úřadu, České Budějovice

Vánoční jarmark prezentace, prodej výrobků od dobrovolníků, Soběslav

Schůzka s vedením Diakonie ČCE Střediska Rolnička , Soběslav

Vánoční jarmark prezentace, Lom u Tábora

ART Tábor prezentace, prodej výrobků od dobrovolníků, Tábor
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FUNDRAISING

Fundraising je získávání fi nančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organi-

zace či jednotlivce. V I MY tzn. pořádání benefi čních akcí, získávání darů od fi rem a jednotlivců 

formou dárcovských sms zpráv, příspěvků v I MY klubu, prodejem výrobků od dobrovolníků či 

jednotlivými dary.

AKCE PRO VEŘEJNOST
HRAČKOfest - festival deskových her a prezentace hraček z naší půjčovny. Výtěžek 4 452 Kč.

Paralympiáda - nahlédnutí do světa lidí s postižením formou prožitku.

Pusť kačku - benefi ční závod gumových kaček v Českém Vrbném. Výtěžek 74 125 Kč.

Festival Houpačka - účastnili jsme se a prezentovali.

Dveře otevřené - prezentace služby rané péče pro veřejnost.

Tancovačka - benefi ční maškarní tancovačka pro celé rodiny. Výtěžek 35 000 Kč.

Hrdý Budžes - benefi ční představení s Bárou Hrzánovou. Výtěžek 154 300 Kč.

Vánoční jarmark Lom - účastnili jsme se a prezentovali.

Vánoční jarmark Soběslav - účastnili jsme se, prodávali a prezentovali.

ART Tábor účastnili jsme se, prodávali a prezentovali.

VEŘEJNÉ SBÍRKY
I MY, o.p.s. má u Krajského úřadu v Českých Budějovicích registrované dvě veřejné, transparentní

sbírky:

1. Jezdíme za  Vámi - stimulace dětí a podpora klientských rodin, dárcovské sms a kasička 

v kadeřnictví Eva Čermáková v Táboře.

2. Rehabilitační metoda - sbírka určená dětem klientských rodin na nákladné rehabilitační 

metody.
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FINANCOVÁNÍ

Služba raná péče je ze zákona poskytována bezplatně, u odlehčovacích pobytů rodiny hradí 

z větší části ubytování a stravování rodiny. I MY poskytuje příspěvky od nadací. Naše fi nancování 

je vícezdrojové a přestože jsme fi nancováni z nadpoloviční části ze státních dotací a projektů, 

usilujeme o vícezdrojové fi nancování a větší nezávislost. Téměř polovinu prostředků proto získá-

váme díky benefi čním akcím, nadacím a dárcům. Jsme signatáři Etického kodexu fundraisingu 

dodržujeme férové a transparentní využívání a získávání fi nančních prostředků.

Benefi ce s Bárou Hrzánovou
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FINANCOVÁNÍ a PODĚKOVÁNÍ
aneb kdo nám pomáhá pomáhat

STÁTNÍ DOTACE A GRANTY

DOTACE Kč

Fond pro nestátní neziskové organizace 615 266 Kč

Jihočeský kraj - MPSV 1 117 400 Kč

Město Český Krumlov 13 000 Kč

Město Jindřichův Hradec 10 000 Kč

Město Sezimovo Ústí 5 000 Kč

Město Soběslav 14 000 Kč

Město Tábor 10 000 Kč

Město Týn nad Vltavou 2 000 Kč

Nadace rozvoje občanské společnosti 352 522 Kč

Celkem 2 139 188 Kč
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NADACE

FUNDRAISINGOVÉ AKTIVITY

NADACE Kč

Nadace Výboru dobré vůle Olgy Havlové 5 000 Kč

Nadace Člověk člověku (darováno 2014, využito 2015) 12 500 Kč

Nadace České pojišťovny (darováno 2014, využito 2015) 32 500 Kč

Celkem přijato v roce 2015 50 000 Kč

FUNDRAISINGOVÉ AKCE Kč

Divadelní představení Hrdý Budžes 154 300 Kč

Tancovačka 35 000 Kč

Hračkofest 4 452 Kč

Trhy 12 621 Kč

Celkem 206 373 Kč
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FINANČNÍ DARY nad 10 000 Kč

FINANČNÍ DARY do 9 999 Kč

DARY nad 10 000 Kč Kč

Církev římskokatolická - Tříkrálová sbírka 38 500 Kč

Etela o.p.s. 20 000 Kč

Hřiště bez bot s.r.o. PUSŤ KAČKU 74 860 Kč

Jiří Kantor - JK OKNA 11 000 Kč

LD Střechy s.r.o. 10 000 Kč

Sochorová Eva 10 000 Kč

TTS Transport 19 909 Kč

White Star Real Estate s.r.o. 50 000 Kč

Celkem 214 360 Kč

DARY do 10 000 Kč Kč

Horký Jan 2 400 Kč

Hovorková Petra 1 275 Kč

Kalinová Markéta 4 400 Kč

Karásková Jindřiška 200 Kč

Kožichová Silvie 200 Kč

Menglerová Eva 1 250 Kč

Město Bechyně 4 000 Kč

MUDr. Jan Chabr 1 000 Kč

Novák Radek 1 000 Kč

Obec Drahov 2 000 Kč

Obec Malonty 2 500 Kč

Obec Nové Homole 5 500 Kč

Rechtigovi 1 000 Kč

Skoupá Helena 1 000 Kč

Šimečkovi 7 000 Kč

Vsevolod Krotovič 5 000 Kč

Celkem 39 725 Kč
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I MY klub
Dárci přispívající měsíčně částkou minimálně 50 Kč. Přidejte se k nám a pomáhejte také. 

Kontakt: projekty@imy-sdruzeni.cz nebo 775 162 898. 

Členové I MY klubu (pravidelné dary) Kč

Čunátová Eliška 600 Kč

Demská Andrea 2 400 Kč

Eybert Pavel 1 200 Kč

Fremrovi 600 Kč

Grigorovičová Milena 600 Kč

Heřmanovi 1 200 Kč

Lanžhotská Dagmar 600 Kč

Nováková Milena 600 Kč

Pavlů Vlasta a Stanislav 1 200 Kč

Plíšková Jana 600 Kč

Růžička Jan 600 Kč

Růžičková Kateřina 800 Kč

Slováková Xénie 600 Kč

Svobodová Jitka 1 200 Kč

Valentová Radka 600 Kč

Vaňásková Lenka 600 Kč

Vošta Zdeněk 600 Kč

Žáková Barbora 1 200 Kč

Celkem 15 800 Kč
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VEŘEJNÉ SBÍRKY

TRŽBY

VEŘEJNÉ SBÍRKY Kč

Sbírky na rehabilitace pro podporu motorického vývoje dítěte

pro Adélku bylo vybráno 500 Kč

pro Daníka bylo vybráno 20 000 Kč

pro Fandu bylo vybráno 44 000 Kč

pro Kryštůfka bylo vybráno 5 000 Kč

Celkem konto Rehabilitace 69 500 Kč

Sbírka Jezdíme za vámi – DMS celkem 7 957 Kč

TRŽBY Kč

reklama AUTOSERVIS JINDRA 3 000 Kč

Siko KOUPELNY a.s. Pusť kačku reklama 14 000 Kč

Celkem 17 000 Kč
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NEFINANČNÍ DARY, SLUŽBY
DĚKUJEME za celoroční pomoc Všem dobrovolníkům , kteří pomáhali s péčí o děti, na akcích. 

Jmenovitě: Milušce Arltové, Kájovi a Barušce Arltovým, Kristýně Babůrkové, Adéle Boháčové, Ni-

kole Čadové, Evě Čermákové, Markétě Dočekalové, Jiřímu Chlaňovi, Darině Horáčkové, Kristýně 

a Míše Hrubé, Veronice Kaislerové, Adéle Kubíčkové, Janě Lesslerové, Lence Maťhové, Pavle Mixo-

vé, Anežce Ochové, Adéle Pincové, Nikole Procházkové, Erice Strychové, Kačce Vališové, Kátě 

Veselé, Magdě Záhorové a Editě Zelenkové.

Všem dobrovolnicím, které vyráběly pomůcky a pomáhaly s akcemi. Jmenovitě: Aleně Antolá-

kové Aleně, Blance Autratové, Jaroslavě Bálkové, Marii Benákové, Anně Břížové, Marii Buštové, 

Aleně Čedíkové, Růženě Hanzálkové, Heleně Hovorkové, Růženě Kastnerové, Jaroslavě Marešo-

vé, Radovaně Maryškové, Jaroslavě Mrkosové, Janě Říhové, Věře Skálové, Jaroslavě Šimků, Marii 

Švepešové, Vlastě Thielové, Janě Vopavové, Věře Zemanové, Věře Zemenové.

Dále děkujeme Šárce Hruškové a Dáše Lanžhotské za skvělou spolupráci při vedení účetnictví 

společnosti, Renatě Gargulové za obětavou pomoc při koordinaci dobrovolníků a jejich uplat-

nění, Veronice Kovacsové, Aleně Fremrové a týmu soběslavské knihovny za koordinaci Klubu 

dobrovolníků, Petru Menčíkovi za návrhy plakátů a pomoc s grafi kou; Michalu Mojžíšovi machi-

na.cz za tvorbu, správu a hosting našich webových stránek, Římskokatolické farnosti Soběslav 

za organizaci Tříkrálové sbírky, Reklamnímu studiu Rudi a.s. za bezplatný tisk všech našich ma-

teriálů, plakátů a letáků, Českému centru fundraisingu za vedení a podporu; Davidu Peltánovi 

za krásné fotografi e z našich akcí; Soběslavské chase mladé za pomoc při propagaci, Michalu 

Porhanslovi za 2 mobilní telefony pro práci poradkyň, za vlny na ponožky Mgr. Jiřině Pouzarové , 

za dřevo na výrobu polic Pile Pasák , za pravidelné pečení dobrot Soně Boháčové, Daně Jiříkové, 

Janě Lesslerové , A. Janouškové , Diakonii ČCE Středisku Rolnička , Hřišti BezBot a RC Beruška 

a za vstřícnost při organizaci našich setkání rodin, MÚ Soběslav za podporu, Mileně Grigorovičo-

vé za pletení ponožek, Lence Vaňáskové za pletení čepic a Adélce, Fanynce a Toničce Mrázkovým 

za šití fi lcových panáčků, Martině Mácové za výpomoc při prodeji na trzích a benefi cích.
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Fyzioterapeutovi Pavlu Homolkovi, Lucii Hasilové, Haně Burianové za masáže rodičů na poby-

tech pro rodiny, FBC United České Budějovice za fl oorbalové vystoupení na vozíčcích, Jiřímu 

Vackovi , Beatě Kohoutové a Ranči Apollo, PhDr . Ivě Jungwirthové za psychologické konzultace 

a program na pobytu, Gabriele Bůžkové majitelce Penzionu Benešova Hora, Divadlu Příbram, 

jeho hercům a Divadlu O. Nedbala Tábor za pořádání benefi čního představení Hrdý Budžes. 

A všemi oblíbené Abbynce canisterapeutické fence, která nás provází na pobytech a akcích.

DĚKUJEME za věcné dary pro benefi ční Tancovačku Věcné výrobky a dary věnovali: Jan Vítek * 

Centropen a.s. * Efko cz sro * Pizzerie U Nádraží Soběslav * Graneo s.r.o. * M&M reality * České 

houby a.s. * Grafi ko Print s.r.o. * Kateřina Růžičková * Dana Jiříková * Jitka Knotková * Veronika Ab-

solonová * Adéla Mrázková * Lenka Matoušková * Jaroslava Bálková * Františka a Alžběta Žáková 

* Monika Voráčková * cukrarskepomucky.cz * Miloš Janoušek * Silvie Dračková.

Poděkování za občerstvení patří: Radce Podlahové * Soně Boháčové * Daně Jiříkové * Jitce Knot-

kové * Martině Mácové * Radce Přenosilové * paní Opatové, Dvořákové a týmu I MY.

Svůj čas a um věnovali tak, že : Dan Šimek a Richard Dračka moderovali * pan Kostečka a obec 

Hlavatce zapůjčili sál * Petr Houska zvučil * kapela Epy de Mye a kapela Cihelna Mácy andcery za-

hrály * Klub dobrovolníků při soběslavské knihovně vyráběl výzdobu * Vendy JouzováHavelková

pomáhala připravit sál * tiskárna RUDI a.s. tiskla plakáty * Silva Dračková vytvořila výzdobu sálu * 

Honza Růžička namaloval pirátskou loď * Radek Žák fotil a nakreslil etikety * David Peltán fotil * 

kulturne.com bylo mediálním partnerem. Poděkování za dobrovolnickou pomoc patří : Františce 

Žákové, Prokopu Žákovi, Juditě Csirkové, Vendule Šimůnkové, Míše Šenové, Kristýně Hrubé, Rut-

ce Svobodové, Gábě Zemanové, Zdeňku Voštovi, Magdě Záhorové, Katce Klečkové, Benjamínovi 

a Lie Horváthovým, Andree Benediktové, Natálii Jindrové a Nicole Kovaříčkové.

DĚKUJEME za pomoc s benefi čními závody PUSŤ KAČKU Všem, kteří nám bezplatně pomohli 

s organizací kachních závodů: Ondřeji Pinkavovi a Vodáckému centru České Budějovice za za-

půjčení kanálu a pomoc v Českém Vrbném, Pub Restaurantu za zapůjčení stanů a zajištění ob-
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čerstvení, Davidu Peltánovi za focení, Kukutch.com a Petře Vojnarové za kampaň a vedení, Janu 

Pirglovi za video, fotky a zpracování kačkasongu, panu Tůmovi z Titanic.cz a týmu letních táborů 

Gandalf za rafty a odchyt kaček v cíli, HitRádiu za partnerství, moderování a zvučení, Kristině 

Vrkočové za moderování.

Statutárnímu městu České Budějovice za fi nanční dar 4 000 Kč na propagaci akce, SIKO Koupelny 

a.s. za dar 15 000 Kč na zajištění doprovodného programu a malé kachničky, Nadaci Petry a Petra 

Petrlíkových za fi nanční dar 20 000 Kč rozdělených mezi I MY a APLA JC a především pomoc 

a podporu.

Všem majitelům malých kaček , kteří přispěli částkou minimálně 50 Kč a ať už přišli fandit či ne, 

byli a jsou s námi. Majitelům kaček velkých, kteří přispěli částkou 1 500 Kč a pomohli nám k úcty-

hodné částce, která pomohla zajistit služby v roce 2015. Jmenovitě závodily kachny z těchto stájí: 

Bestovi, Kovárna 73, Betonconsult, Počítačový servis Tábor, Pracezlan Pavel Straka, Všeobecná 

fakultní nemocnice Eva Straková, Ota Hlídek, SC Metal Aleš Strnad, Sbor dobrovolných hasičů 

Ústrašice, ARMED Ivan Novák, Ing. Zdeněk Blažek, Uzeniny Krahulík, Nikola a Vilma, Bazény Neu-

mann, Miroslav Šmejkla Briklis, Aleš Strnad Wall Club, Originál Tábor, Cukrářství Ambrozia, Jiho-

česká univerzita v ČB, UNT.cz, MUDr. Blažková Hana, Šimi & Miki Csirkovi, Elektro Miloš Janoušek, 

LD Střechy Dušan Lanžhotský, POHODA AIR Pavel Vrkoč, ASLAN Jazyková škola, Michal Porhansl, 

J+H+M+B Šedivých, Autodoprava a servis IVECO P. Švára, Tupperware Praha Zbraslav/Jindřichův 

Hradec, Grafi ko Print, Janouškovi Planá n. L., Penzion Kovářov, Dřevotvar řemesla a stavby, Essox 

s.r.o., 3V Reality, Matouškovi, Bláhová Kačka, Drunecký Radek, Bazalka, Dobrovolníci I MY, APLA JC 

a Rolnička, neznámý pán, zakoupivší si kačku na závodišti.
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HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Výkaz zisku a ztrát

NÁKLADY

Kancelářské potřeby 25 744 Kč

Pomůcky a hračky 87 606 Kč

Knihy 9 496 Kč

Vybavení - PC, nová půjčovna pomůcek a hraček 84 058 Kč

Pohonné hmoty 42 024 Kč

Pobyty pro klientské rodiny 17 476 Kč

Náklady na reprezentaci 3 047 Kč

Materiál na výrobu 8 503 Kč

Materiál akce pro veřejnost 2 322 Kč

Materiál celkem 280 276 Kč

Cestovné 24 589 Kč

Poštovné, nájem, kurzy, ostatní 245 848 Kč

Telefony, internet 32 305 Kč

Pobyty pro klientské rodiny 189 719 Kč

Ostatní služby hosp. činnosti 77 532 Kč

Rehabilitační pobyty pro děti 52 830 Kč

Služby celkem 622 823 Kč

Mzdové náklady 6 zaměstnanců 1 433 478 Kč

Zdravotní a sociální pojištění 451 118 Kč

Osobní náklady celkem 1 884 596 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku 90 791 Kč

Ostatní náklady 11 200 Kč

Členské příspěvky 1 000 Kč

NÁKLADY CELKEM 2 890 687 Kč
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FINANČNÍ ROZVAHA

Finanční rozvaha ke dni 31. 12. 2015

AKTIVA

Dlouhodobý hmotný majetek 284 000 Kč

Oprávky k hmotným movitým věcem -148 000 Kč

Dlouhodobý majetek celkem 136 000 Kč

Zboží 0 Kč

Pohledávky 0 Kč

Pokladna 8 000 Kč

Účty v bankách 686 000 Kč

Krátkodobý majetek celkem 694 000 Kč

AKTIVA CELKEM 830 000 Kč

PASIVA

Fondy 555 000 Kč

Nerozdělený zisk z min. let 68 000 Kč

Krátkodobé závazky vůči zaměstnancům, pojišťovnám, přímá daň 207 000 Kč

PASIVA CELKEM 830 000 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 Kč
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STAVY FONDŮ

VYJÁDŘENÍ AUDITORA
Finanční audit a audit výroční zprávy zpracovala společnost ECO Economic & Commercial Offi  ce

s.r.o. bez výhrad ke všem předloženým dokumentům. Dle vyjádření auditora podává účetní uzá-

věrka poctivý obraz o hospodaření společnosti a výroční zpráva je s ní v souladu.

Pro obsáhlost dokumentu není celé vyjádření auditora součástí výroční zprávy, ale najde-

te ji jako samostatnou přílohu na webových stránkách www.imy-sdruzeni.cz a ve sbírce listin 

na www.justice.cz.

ZÁVĚREM
Děkujeme za důvěru rodinám, které se na nás obrátily. Děkujeme dobrovolníkům, dárcům své-

ho času, služeb či prostředků. Děkujeme všem, kteří nás podpořili na našich akcích. Děkujeme 

institucím a nadacím, které poskytly prostředky na rozvoj a zajištění služeb pro rodiny dětí s po-

stižením. Jen díky Vám můžeme pomáhat!

Schneider Electric 4 680 Kč

TTL Logistic 16 247 Kč

I MY Klub 19 350 Kč

Projekt Začít včas! 59 950 Kč

Projekt Raná péče do více jihočeských rodin 11 993 Kč

Fond darů a rezerv 180 452 Kč

Celkem 292,672 Kč
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KONTAKTY

Korespondenční adresa

(kde nás najdete)

I MY, o.p.s. a středisko Raná péče I MY

Tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5

(1. p. nad Českou poštou)

392 01 Soběslav

Email: ranapece@imy-sdruzeni.cz

Tel.: 775 104 920

Sídlo sdružení

I MY, o.p.s.

Bechyňská 50/VI

392 01 Soběslav

Email: imy@imy-sdruzeni.cz

Tel.: 775 727 382

IČ: 70812187

Číslo účtu: 217900341/0300 u ČSOB Poštovní spořitelna v Soběslavi

Děkujeme společnosti RUDI, a.s. za tisk této výroční zprávy.
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