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ÚVOD 
 
Vážený čtenáři,  
 
v rukou držíš výroční zprávu obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s. za rok 2016. Zprávu o 
tom, jak a díky čemu se dařilo pomáhat v 78 rodinách dětí s postižením v Jihočeském kraji.  
 
Loňský rok se nesl v duchu pozitivních změn, které organizaci posunuly kupředu, jak po stránce 
personální a odborné, tak i v oblasti dostupnosti služeb a aktivní spolupráce s rodinami, které se 
na nás obrátily. 
  
Tým posílil o novou poradkyni rané péče, já jsem přijala funkci ředitelky I MY, což vnímám jako 
velkou osobní i profesní výzvu a zodpovědnost. Mou touhou je tuto fungující a dobře zavedenou 
organizaci posunout  dále směrem k  profesionalizaci, efektivnosti a dostupnosti všem, kteří naše 
služby potřebují. 
 
Svou roli vnímám ve třech rovinách: 
tým - udržet a posílit týmového ducha organizace, zajistit kvalitní vzdělávání 
služby - vysoce odborné poskytování sociální služby rané péče i aktivity pro rodiny s dětmi se 
zdravotním postižením starších 7 let s důrazem na individuální a empatický přístup k jednotlivým 
dětem a rodinám 
organizace - nastolení a udržení směru a růstu I MY: strategický plán, směrování a cíle 
organizace, vnitřní řády. 
 
Osobně mám velkou radost z toho, že všem rodinám, které se na nás obrátily s prosbou o pomoc, 
jsme mohly začít poskytovat okamžitě službu rané péče, podařilo se nám nevytvářet čekací lhůty. 
Poradkyním rané péče jsme zajistili dostatek kvalitního odborného vzdělání, aby pomoc dětem i 
rodinám byla efektivní a vycházela z jejich potřeb. 
 
Organizačně jsme pracovali na posílení kompetencí pracovních pozic, na hodnocení pracovníků, 
uspořádali jsme první teambuilding. Stanovili jsme si nemalé cíle, kterých jsme v roce 2016 chtěli 
dosáhnout, a také se nám to podařilo.  
 
Obdrželi jsme ocenění Neziskovka roku v kategorii Malá neziskovka. Této ceny si upřímně 
vážíme a současně si uvědomujeme kroky, které musíme učinit, abychom si udrželi vysoký 
standart. Toto ocenění patří Vám všem, kteří se na chodu organizace podílíte – zaměstnancům, 
dobrovolníkům, rodinám, správní a dozorčí radě i dárcům a podporovatelům. Upřímně si vážíme 
jakékoliv pomoci. 
 
Začtěte se do řádek, které Vás provedou rokem 2016. Doufám, že to pro Vás budou příjemně 
strávené chvíle. Děkuji. 
 
Bc. Eliška Fialová 
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ředitelka I MY, o.p.s. 

 

 I MY 
 
Co je I MY? 
Nestátní nezisková organizace - obecně prospěšná společnost (zkratka o.p.s.). Účelem je 
poskytování obecně prospěšných služeb uvedených v Zakládací listině, dle zákona O obecně 
prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb.  
I MY, o.p.s. se transformovala v roce 2013 z občanského sdružení  “I MY společnost pro podporu 
lidí s postižením”, o.s., založeného roku 2000. 
Zakladatelé společnosti jsou Ludmila Dvořáková, MUDr. Jan Chabr, Jitka Knotková, Kateřina 
Růžičková, DiS., Jitka Svobodová, Mgr. Pavla Šenová, Mgr. Barbora Žáková. 
 
Kdo je I MY? 
5 zaměstnanců, 2 externí spolupracovníci a desítky dobrovolníků, příznivců a dárců. 
 
Kde působíme? 
V celém Jihočeském kraji, sídlíme v Soběslavi.  
 
Komu pomáháme? 

● Terénní sociální službu ranou péči poskytujeme ve 40 rodinách dětí s postižením 
(mentálním, fyzickým či kombinovaným) či ohroženým vývojem od 0 do 7 let.  

● Vícedenní pobyty, setkání, přednášky a psychologické konzultace jsou určeny pro rodiny 
dětí s postižením od 0 do 16 let. 

● Pro veřejnost pořádáme kulturní a společenské akce s cílem propojit svět rodin dětí s 
postižením a ostatní společnosti. 

 
Proč pomáháme? 
Narození dítěte s postižením je pro rodinu velká zátěž. Podporujeme rodiče, aby náročnou situaci 
zvládli, provázíme je, sdílíme informace, kontakty i dovednosti. Společně s rodiči hledáme cesty, 
jak postižení dítěte co nejvíce zmírnit, jak dítě rozvíjet a zapojovat do běžného života. 
 
Komu jsme pomáhali v roce 2016? 
78 dětem s postižením a jejich rodinám. 
foto 1. 
 

 
 
 
 

3 



4 

 

HISTORIE 
 
Rok 2000 - založení občanského sdružení “I MY Společnost pro podporu lidí s postižením” o.s.  
Rok 2001 - spuštění osmiletého projektu Asistence pro volný čas. 
Rok 2006 - založení Střediska rané péče pro jihočeský region s kapacitou 25 klientských rodin. 
Rok 2008 - přesun projektu Asistence pro volný čas pod Diakonii ČCE – středisko Rolnička, kde z 
něj vzniká akreditované Dobrovolnické centrum. Organizace prvního víkendového pobytu pro 
rodiny. 
Rok 2010 - pořízen služební automobil.  
Rok 2011 - navýšení kapacity střediska rané péče na 30 klientských rodin a přijetí nové poradkyně 
rané péče. 
Rok 2012 - náročný z pohledu finančního zázemí organizace. Služby pro rodiny jsou zachovány v 
plném rozsahu a kvalitě. 
Rok 2013 - zřízení nové pozice fundraisera ( zajištění financí ) a PR ( komunikace s veřejností, 
web). Pořízení druhého služebního automobilu.  
Rok  2014 - organizace prvního týdenního prázdninového pobytu pro rodiny dětí s postižením. 
Pravidelné psychologické konzultace v prostorách I MY. 
Rok 2015 - organizace prvního pobytu 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 rané péče. 
Rok 2016 - přijata nová poradkyně rané péče, kapacita Rané péče I MY navýšena na 40 rodin dětí 
s postižením. Post ředitelky organizace přijala Eliška Fialová. Obdrželi jsme ocenění Neziskovka 
roku v kategorii Malá organizace.  
 

POSLÁNÍ a CÍLE 

Poslání 
Posláním I MY je pomáhat dětem s postižením či ohroženým vývojem a jejich rodinám v 
Jihočeském kraji a usilovat o to, aby společnost lépe porozuměla  jejich situaci. 
 

Cíl 
Naším cílem je sociální integrace rodiny a zmírnění důsledků postižení dítěte, jak u dítěte 
samotného, tak i v životě celé rodiny. Snažíme se také o zvýšení informovanosti společnosti o 
světě lidí s postižením. 
 
 
Foto 2. 
 

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

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 splňují požadavek 
vysokoškolského vzdělání v oboru speciální pedagog či sociální pracovník. Každoročně se tým 
vzdělává v kvalitních kurzech a seminářích tak, aby dětem i rodinám efektivně a erudovaně 
pomáhal.  
 

TÝM 
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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. Ředitelem 
společnosti do června 2016 je Mgr. Pavla Šenová, od července 2016 Bc. Eliška Fialová.  
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Správní rada  
Správní rada schvaluje rozpočet, výroční zprávu, účetní uzávěrku, předmět doplňkových činností a 
druh poskytovaných sociálních a jiných služeb. Rozhoduje o zásadních záležitostech týkajících se 
vnitřního fungování společnosti.  
Složení správní rady: Ludmila Dvořáková - předsedkyně SR, Klára Csirková, Mgr. Alena 
Fremrová, Kateřina Růžičková, DiS., Monika Strychová, Jitka Svobodová. 
Členství ve správní radě je bezplatnou a čestnou funkcí. V roce 2016 se správní rada sešla 
čtyřikrát. 

Dozorčí rada  
Dozorčí rada je kontrolním orgánem, schází se nejméně  jedenkrát 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 2016  
se dozorčí rada sešla jedenkrátkrát. 
 

DOBROVOLNÍCI 
 
Dobrovolníci pomáhají z vlastní dobré vůle a bez nároku na honorář v oblasti péče o děti v 
rodinách, na setkáních a na pobytech rodin. Pomáhají s organizací akcí pro veřejnost. V Klubu 
dobrovolníků při Městské knihovně v Soběslavi vyrábějí dobrovolnice pro děti pomůcky a pomáhají 
s administrativou.  
tabulka č. 2 
 
Jako dobrovolníky chápeme i všechny, kteří nám pomáhali vyrobit zdarma tištěné materiály, 
spravovat webové stránky, vyrábět, zdobit či zvučit sál, kreslit, vyrábět plakáty, zahrát divadlo, 
napéct, fotit… Jejich jména najdete v poděkování. 
foto 3 

ČINNOST I MY 
 

A. Rodinám dětí s postižením jsme poskytovali: 
1) Terénní sociální službu ranou péči 
2) Vícedenní odlehčovací pobyty, setkání a vzdělávání, psychologické konzultace. 

 
  B. Veřejnosti jsme umožnili setkat se se světem lidí s postižením a lépe jej pochopit. 
Pořádali  jsme: 
1) Hračkofest 
2) Paralympiádu 
3) Dveře otevřené 
4) Benefiční představení 
5) Benefiční závody kaček 
6) Tancovačku 
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ad A/1) RANÁ PÉČE 
 
I MY, o.p.s. je zřizovatelem střediska Raná péče I MY. Středisko poskytuje služby terénní, 
výjimečně ambulantní.  
Kapacita střediska: 40 rodin. 
Cílová skupina: rodiny dětí s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením a ohroženým 
vývojem od 0 do 7 let věku. 
Působnost: Jihočeský kraj. 
Středisko je držitelem Garance kvality poskytovaných služeb a členem Asociace rané péče. 
 

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. 
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 služba sociální 
prevence a je rodinám dle zákona poskytována bezplatně. 
 
foto 4 
 
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 

 

Raná péče v číslech 
tabulka č. 1 
 
 

8 

https://drive.google.com/open?id=1T2tLIq-0MZhnTzywQucJ22m-9y0x5d8RoPQVANFVRcs


9 

Příběh  Luboška 
(4 roky, dětský autismus s lehkou mentální retardací a centrální hypotonií) 
 
Lubošek se narodil v termínu a bez komplikací. Jak rostl, zjistila jsem, že je něco špatně. Dlouho 
neuměl udržet hlavičku nahoře, nepásl koníky a nepřetáčel se - byl jako hadrová panenka. Jeho 
pediatrička mě ujišťovala, že chlapec je línější a brzo to dožene. Bohužel nedohnal a k neuroložce 
jsme se dostali až v jeho deseti měsících. 
 
Kolem 20 měsíce se mentální stránka zhoršila, nastal regres dosavadních schopností. Přestal 
napodobovat, ztratil zájem o okolí a začal se uzavírat do sebe. Mohl koukat hodiny do pračky, 
na akvárium, u procházek vyžadoval jen známou trasu, na vyšetřeních u lékařů býval vzteklý a 
nevyšetřitelný, po čase až agresivní. Omezil jídlo a neuměl si hrát, jen vyhazoval věci kolem 
sebe. V lednu 2015 jsme jeli do Jánských lázní. Většinu procedur špatně nesl, 
nespolupracoval a líbilo se mu jenom v bazénu. V létě začal dělat první krůčky, avšak 
prohloubily se mu mentální potíže - přestal slabikovat, jen vydával zvuky. 
 
Důsledkem autismu Luba nerozumí tomu co vidí, slyší a prožívá a proto trpí stresem při styku 
s lidmi, změnou prostředí a hlukem. 
  
Začali jsme s Vojtovou metodou, následoval Bobath a čekalo se, zda se zlepšením motoriky 
zlepší i mentální stránka. V 17 měsících, kdy mentální rozvoj postupoval velmi pomalu, jsem 
oslovila organizaci I MY, která nám vyšla vstříc. Každý měsíc k nám přijede hodná "teta" 
Barbora, přiveze k zapůjčení pomůcky, učí Luboška, jak je používat, poradí v mnoha oblastech 
týkajících se syna…  
Když se vám narodí postižené dítě, pak největší šancí je začít dítě stimulovat, dávat mu 
podměty, učit ho a být trpělivý.To je i naše největší šance…..maminka Luboška. 
 
Foto 5. Lubošek 
 

ad A/2 POBYTY, SETKÁVÁNÍ a další služby pro rodiny  
 
Jako intenzivní pomoc pro rodiny chápeme společné setkávání a vícedenní psychorelaxační 
pobyty, které nabízejí: 

● odpočinek - dobrovolníci či asistenti a poradkyně rané péče hlídají děti během programů 
pro rodiče, aby si rodiče odpočinuli od náročné celoroční péče o dítě s postižením. 

● psychologickou pomoc - psycholožka vede přednášky a diskuze; konzultuje s dětmi i 
rodiči jejich problémy ve skupině i individuálně. 

● poradenství - s poradkyněmi rané péče rodiče mohou individuálně konzultovat další 
postup práce v rodině. 

● bezpečné prostředí - bezpečný prostor pro děti blízko přírodě. 
● komunitu - přátelské, bezpečné společenství, podporující vznik nových vazeb mezi rodiči i 

dětmi. 
● nové zážitky a více samostatnosti - děti se naučí nové hry, více se osamostatní, poznají 

nové přátele ve větším kolektivu. 
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Vícedenní pobyty a setkávání jsou možné jenom díky finanční podpoře dárců a nadací a díky 
personální podpoře Dobrovolnického centra při Diakonii ČCE - Středisko Rolnička.  

 

Vícedenní pobyty pro rodiny 
 
Zorganizovali jsme 3 pobyty: 2 v penzionu Benešova Hora v Pošumaví a 1 v Hlavatcích u Tábora. 
Podle příznivých zpětných vazeb z anonymních dotazníků byli rodiče spokojeni s náplní i 
organizací. U dětí se povedly dílčí krůčky, za které jsme spolu s rodiči upřímně rádi. Patří mezi ně 
především  osamostatnění, zlepšení komunikace, zapojení se do kolektivu, překonání úzkosti a 
další. 
 
 
Foto 7. 

 
 
Tabulka č. 3  
Foto 6. pobyt 

 

Víkendový pobyt pro 13 sourozenců 
Sourozenci dětí s postižením vyrůstají v rodině s odlišnými hodnotovými orientacemi, s jiným             
způsobem fungování a péče než jejich vrstevníci z “normálních” rodin. Musí se proto často              
vyrovnávat s větší psychickou zátěží.  
Po mnohaleté praxi jsme cítili potřebu intenzivnější podpory těchto dětí a to formou společného              
víkendu v přírodě. Zorganizovali jsme druhým rokem “víkendovku” pro 13 sourozenců dětí s             
postižením od pátku 24. do neděle 26. dubna na Ranči Apollo v Pošumaví. Děti si užívaly                
nádhernou přírodu, koně, hry, bezpečný prostor pro sdílení a sounáležitost. 
Díky skupinám vedenými psycholožkou Jitkou Balcarovou dokázaly mnohé děti vypovědět, co je            
trápí a uvolnit své pocity, navázaly nová přátelství. 
 
Děkujeme dobrovolnicím za jejich péči o děti, majitelce ranče Beátě Kohoutové za skvělé             
zázemí a vstřícnost a Nadaci člověk člověku za finanční podporu. 
Foto 8. Víkendový pobyt pro sourozence 

Setkávání rodin 
Je důležité nebýt sám, navázat nová přátelství s dalšími rodiči a dětem poskytnout nové podněty a 
zkušenosti. Proto jsme uspořádali  11 setkání s doprovodným programem, na kterých pomáhali 
rodičům s hlídáním dětí dobrovolníci a nápomocné byly i poradkyně rané péče. 

Vzdělávání  
Pro rodiče dětí s postižením  jsme zorganizovali seminář Sociálního poradenství s O. Novákovou a 
povídání s psycholožkou J. Balcarovou na téma Sourozenci dětí s postižením (celkem 18 
účastníků). Seminář Respektovat a být respektován  byl určen i pro veřejnost (27 účastníků).  
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PROJEKTY 
 
Dětství bez omezení! Cílem projektu je zmírnění negativních důsledků postižení na 23 dětí s 
postižením a jejich zdravých sourozenců. Projekt podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti 
v rámci sbírky Pomozte dětem konané ve spolupráci s Českou televizí částkou 301 347 Kč. 
 
Doba trvání projektu od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017. Dílčí cíle - rozšíření půjčovny pomůcek, hraček 
a knih, canisterapie na pobytech, vzdělávání poradkyň rané péče, podpora hry a vzájemných 
vztahů mezi dítětem s postižením, jeho  rodiči a sourozenci. 
 
V rámci programu Spolu do života Nadační fond AVAST podpořil částkou 616 984 Kč oblasti, 
které nejsou až tak viditelné, přesto jsou podstatné a důležité; oblasti, na které se finance daří 
shánět velmi těžce a to: řízení a fungování organizace, vytváření metodických podkladů, 
vzdělávání pracovníků a rodičů dětí s postižením.  
 
 
Raná péče pro více jihočeských rodin probíhal od 1. 1. 2015 do 31.12. 2016 a byl podpořený 
Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations částkou 25 755 €. 

Obsahem projektu bylo rozšíření pracovního týmu o 1 poradkyni rané péče, zvýšení kapacity ze 30 
na 40 klientských rodin, vzdělávání poradkyň a prezentace poskytované služby u odborníků. Cílem 
bylo udržitelné zkvalitnění služeb a zvýšení jejich dostupnosti v jihočeském regionu.  
 
Foto 10. 

Projekt Začít včas! probíhal v období od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016. Jeho cílem bylo zlepšit kvalitu 
života dětí s postižením a jejich sourozenců, posílit šanci dětí zůstat v původní rodině a zvýšit 
kompetence rodičů ve 40 rodinách z Jihočeského kraje. Specifickým cílem bylo zkvalitnit a rozšířit 
poskytované služby, zvýšit odbornost a zorganizovat 2 letní pobyty pro děti s postižením a jejich 
rodiny (rok 2015).  

Projekt byl podpořen částkou 769 083 Kč grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci 
EHP fondů.  

 

Z Dotačního programu MPSV Rodina - I. Preventivní aktivity na podporu rodiny jsme obdrželi 
částku 118 411 Kč na projekt - Nejsme na to sami!, který je zaměřený na zajištění setkávání rodin 
dětí s postižením, organizaci vícedenních pobytů pro děti a jejich rodiny, na pobyt pro sourozence 
a psychologické konzultace. 

 

Půjčovna pomůcek a hraček 
Hračky, rehabilitační pomůcky a knížky jsou zapůjčovány v rámci služby rané péče do rodin podle               
potřeb dítěte i rodičů. K dispozici je více než 1 000 hraček a didaktických pomůcek a 270 knih. Na                   
jejich zakoupení finančně přispěli: zaměstnanci White Star Real Estate, Římskokatolická farnost           
Soběslav prostřednictvím Tříkrálové sbírky, města a obce (viz. odst. Financování), návštěvníci           
benefičních akcí, Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations a z            
prostředků sbírky Pomozte dětem pořádané ve spolupráci s Českou televizí.  
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logo White star real estate, pomozte dětem, Velux, avast 

 

CO SE DĚLO 
 
aneb co jsme pořádali pro veřejnost i klientské rodiny, prezentace, vzdělávání rodin i týmu 

LEDEN  

Zahájení Základního výcviku videotréninku interakcí Modul I. (1 poradkyně) 
Klub maminek a psychologické konzultace, Soběslav 
Setkání rodin v Rodinném centru Beruška, Strakonice 
Hračkofest – festival deskových her pro veřejnost, Soběslav 

ÚNOR 
Setkání rodin v Hřišti Bezbot, České Budějovice 
Kazuistické setkání poradkyň, České Budějovice (3 poradkyně) 
Seminář Transparentnost NNO, Praha  (fundraiser) 
Seminář o sociálním poradenství pro rodiče, Soběslav (3 poradkyně) 
Klub maminek a psychologické konzultace, Soběslav 
Klub fundraiserů, Praha (fundraiser) 
 

BŘEZEN 
Velikonoční setkání rodin, Soběslav 
Zkusme to spolu - paralympiáda pro veřejnost, Soběslav 
Týmová supervize (6 zaměstnanců) 
Dokončení vzdělávání poradkyň rané péče v rámci Centra terapie autismu (3 poradkyně) 
Konference o ABA terapii, Kutná Hora (2 poradkyně) 
Technika práce s člověkem v krizi, Praha (1 poradkyně) 
Setkání příznivců I MY, Soběslav 
Setkání rodin v Rodinném centru Beruška, Strakonice 
Klub fundraiserů, Praha (fundraiser) 
Klub maminek a psychologické konzultace, Soběslav 
 

DUBEN 
Systemická práce s rodinou, Praha (1 poradkyně) 
Kurz poradce rané péče, Praha (2 poradkyně) 
Zasedání správní rady, Soběslav 
Klub maminek a psychologické konzultace, Soběslav 
Klub fundraiserů, Praha (fundraiser) 
Víkendový pobyt pro sourozence, Vodňanské Svobodné hory (vedoucí RP, 2 poradkyně) 
 
 

KVĚTEN 
Seminář Respektovat a být respektován pro rodiče i veřejnost, Soběslav (2 poradkyně) 
Rozhovor – nástroj pomoci, Praha (1 poradkyně) 
Kazuistické setkání poradkyň, České Budějovice (2 poradkyně) 
Teambuilding zaměstnanců I MY 
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Celostátní konference ošetřovatelských profesí pracujících v péči o novorozence, České 
Budějovice  (vedoucí rané péče) 
Setkání rodin v Rodinném centru Beruška, Strakonice 
Čtyřdenní pobyt pro rodiny, Hlavatce (vedoucí RP, 3 poradkyně) 
Klub maminek a psychologické konzultace, Soběslav 
Klub fundraiserů, Praha (fundraiser) 
 
 

ČERVEN 
Kurz Základní Bazální stimulace, Praha (1 poradkyně) 
Zasedání správní rady, Soběslav 
Noc snů v ZOO Tábor pro rodiny 
Účast na RunCzech, prezentace, České Budějovice 
Pusť kačku - benefiční závod gumových kaček, České Budějovice (celý tým) 
Klub fundraiserů, Praha (fundraiser) 
Klub maminek a psychologické konzultace, Soběslav 
 
 
foto 12. PUSť kačku 
 

ČERVENEC 
Šestidenní pobyt pro rodiny, Benešova hora (vedoucí RP, 3 poradkyně) 
 

SRPEN 
Šestidenní pobyt pro rodiny, Hlavatce (vedoucí RP, 3 poradkyně) 

ZÁŘÍ 
Základy systemické práce s dětmi, Praha (2 poradkyně) 
Kazuistický seminář APRP, Praha (1 poradkyně) 
Zasedání správní rady 
Klub maminek a psychologické konzultace, Soběslav 
Klub fundraiserů, Praha (fundraiser) 
Dveře otevřené v prostorách I MY, prezentace, Soběslav 
 

ŘÍJEN  
Dokončení kurzu Základní krizové intervence, Praha (1 poradkyně) 
Využití AAK u dětí s postižením, Praha (1 poradkyně) 
Povídání s psycholožkou na téma Sourozenci dětí s postižením pro rodiče, Soběslav (1 
poradkyně) 
Klub maminek a psychologické konzultace, Soběslav 
Připojení k Týdnu pro inkluzi, organizace Rytmus, Praha  

LISTOPAD 
Kurz Využití iPadů u dětí s postižením, Soběslav (3 poradkyně) 
Kazuistické setkání poradkyň, České Budějovice (3 poradkyně) 
Konference Za dveřmi, Praha (1 poradkyně) 
Ukončení Základního výcviku videotréninku interakcí Modul I. (1 poradkyně) 
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Kazuistický seminář APRP, Praha (2 poradkyně) 
Týmová supervize (celý tým) 
Klub maminek a psychologické konzultace, Soběslav 
Setkání rodin v Hřišti Bezbot, České Budějovice 
Připojení k Týdnu rané péče, organizace Společnost pro ranou péči, Praha 
Tancovačka benefiční pro veřejnost, Želeč 
Hospoda na mýtince, divadelní benefiční představení pro veřejnost, Soběslav 
Vánoční setkání rodin, Soběslav 
Získání ocenění Neziskovka roku v kategorii Malá neziskovka, Praha 

PROSINEC 
Smyslové vnímání a poruchy komunikace, Praha (1 poradkyně) 
Konference Dětské paliativní péče, Praha (1 poradkyně) 
Klub maminek a psychologické konzultace, Soběslav 
Vánoční jarmark, Soběslav 
 

FINANCOVÁNÍ 
 
Služba raná péče je ze zákona poskytována bezplatně. U pobytů rodiny hradí z větší části 
ubytování a stravování. Ubytování týmu a náklady na dobrovolníky a lektory jsou financovány z 
darů od firemních a individuálních dárců a příspěvků z nadací. 
Usilujeme o vícezdrojové financování a větší nezávislost. Téměř polovinu prostředků proto 
získáváme díky benefičním akcím, nadacím a dárcům. 
 
Jsme signatáři Etického kodexu fundraisingu - dodržujeme férové a transparentní využívání  
a získávání finančních prostředků.  
Jsme držiteli značky Spolehlivá veřejně prospěšná společnost, kterou jsme obdrželi na 
základě zevrubné procesní analýzy ze strany Asociace veřejně prospěšných organizací. 
 
Každoročně prochází naše nakládání s prostředky nezávislým finančním auditem. 
 

FINANCOVÁNÍ a PODĚKOVÁNÍ  
aneb kdo nám pomáhá pomáhat 
 

STÁTNÍ DOTACE A GRANTY 
tab. č. 4 
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loga: Jihočeský kraj, FNNO, města, MPSV 

NADACE 
tab. č. 5 
loga: NROS, ETELA, ČLOVĚK ČLOVĚKU, PPP, Kuře  
 

FUNDRAISINGOVÉ AKTIVITY 
tab. č. 6 

FINANČNÍ DARY nad 10 000 Kč 
tab. č. 7 

FINANČNÍ DARY do 9 999 Kč 
tab. č. 8 

I MY klub 
Dárci přispívající měsíčně částkou minimálně 50 Kč. Přidejte se k nám  
a pomáhejte také na projekty@imy-sdruzeni.cz nebo 775 162 898. 
tab. č. 9 
 

NEFINANČNÍ DARY, SLUŽBY 

DĚKUJEME za celoroční pomoc 
Dobrovolnickému centru Diakonie ČCE - Středisko Rolnička a jeho koordinátorce R. 
Gargulové. Všem dobrovolníkům, kteří pomáhali s péčí o děti a na akcích pro veřejnost, 
jmenovitě: M., K. a B.  Arltovým, A. Benediktové, L. Bělohlavové, A. Boháčové, N. Čadové, J. 
Chlaňovi, E. Hořejší, K. Hrubé, A. Hruškové, H. Chvalové, J. Janouškovi, D. Jiříkové, K. 
Jiříkové, T. Kisby, O. Kreníkové, J. Lesslerové, T. Levko, K. Liškové, M. Mácové, L. Maťhové, 
P. Mixové, M. Nácalové, A. Novákové, M. Novákové, T. Popelové, N. Procházkové, J. 
Rypáčkovi, L. Stiborové, E. Strychové, M. Šenové, M. Široké, E. Šlajsové, K. Vališové, K. 
Veselé, E. Zelenkové, P. Žákovi a F. Žákové. 
 
Všem dobrovolnicím při dobrovolnickém klubu v Městské knihovně v Soběslavi, které 
vyráběly pomůcky a pomáhaly s akcemi, jmenovitě: A. Antolákové, B. Autratové, J. Bálkové, 
M. Benákové, A. Břízové, M. Buštové, A. Čedíkové, R. Hanzálkové, H. Hovorkové, R. 
Kastnerové, J. Marešové, R. Maryškové, J. Mrkosové, J. Říhové, V. Skálové, J. Šimků, M. 
Švepešové,  V. Thielové, J. Vopavové, V. Zemanové, V. Zemenové a koordinátorce M. Slabé. 
 
Asistentům na vícedenních pobytech:  A. Benediktové, A. Boháčové, M. Dočekalové, E. 
Hořejší, A. Hruškové, J. Chlaňovi, A. Ochové, N. Procházkové, M. Široké, K. Vališové,  K. 
Veselé.  
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Dále děkujeme PhDr J. Balcarové za psychologické konzultace pro rodiny, D. Bedlánové za 
psychologické supervize týmu, Š. Hruškové za vedení účetnictví, P. Menčíkovi za návrhy 
plakátů; M. Mojžíšovi - machina.cz za správu a hosting webových stránek, Římskokatolické 
farnosti Soběslav za organizaci Tříkrálové sbírky, Reklamnímu studiu Rudi a.s. za bezplatný 
tisk všech materiálů, Českému centru fundraisingu za vedení a podporu; D. Peltánovi za 
fotografie z akcí; Soběslavské chase mladé za pomoc při propagaci, sdružení Dveře z 
Pacova a REXhry za pomoc s Hračkofestem, občanům obce Lom u Tábora za podporu, 
zaměstnancům White Star Real Estate za zakoupení hraček, Zahradnickému centru U 
Nežárky za darované květiny a workshopy pro rodiče, I. Duškové a P. Bílkové za patronát a 
darovaná herecká představení, O. Kottovi a ZOO Tábor za organizaci Noci snů a darovanou 
prohlídku rodinám, společnosti RunCzech a Š. Hicklovi za možnost prezentace na ½ 
maratonu v Č. Budějovicích, Městu Soběslav, Divadlu O. Nedbala v Táboře a KD Soběslav 
za podporu našich akcí, Gymnáziu Soběslav za půjčení prostor pro přednášky, ansámblu Na 
šikmé ploše za darované představení. E. Čermákové za umístění sbírkové kasy. 
 
Diakonii ČCE - Středisku Rolnička, Hřišti BezBot a RC Beruška za vstřícnost při organizaci 
našich setkání rodin. B. Kohoutové a Ranči Apollo, G. Bůžkové - majitelce Penzionu 
Benešova Hora, obci Hlavatce za pronájem prostor pro vícedenní pobyty rodin. 
 
M. Grigorovičové za pletení ponožek, L. Vaňáskové za pletení čepic, I. Hrubé za darované 
kreativnosti, A. Vaňáskové za háčkované drobnosti. 
Za pravidelné pečení dobrot S. Boháčové, D. Jiříkové, J. Lesslerové, J. Knotkové, R. 
Podlahové, A. Janouškové. 
 

DĚKUJEME za benefiční Tancovačku:  

D. Šimkovi, R. Dračkovi, P. Houskovi, M. Slabé a Klubu dobrovolníků, obci Želeč, kapele Mex 
Wave, H. Růžičkovi, T. Hrubé, kulturne.com, V. Křížkovi. 

Poděkování za vyráběné dary: 

N. Procházkové, D. J. Fialovi, J. Bálkové, V. Absolonové, Monice Voráčkové, K. a L. 
Jelínkovým (ingredience dodal e-shop cukrarske-pomucky.cz), M. Janouškovi, L.  Dvořákové, 
J. Janouškovi. 

Poděkování za občerstvení: 

R. Podlahové, S. Boháčové, D. Jiříkové, J. Knotkové, M. Mácové, R. Přenosilové, paní 
Opatové, M. Arltové, D. Lanžhotské, K. Klečkové a všem z I MY. 

Tombolu darovali: 

Centropen a.s., Efko cz sro, Pizzerie U Nádraží Soběslav, Dřevěné hračky PURCO.cz , 
Graneo s.r.o., Dřevovýroba Vaněk,  K. Růžičková, Zahradnické centrum U Nežárky, Řeznictví 
- uzenářství JPB Tábor Jaroslav Plocha, L. Petráňová, Stella Ateliér, P. Kříž,  H. Blažková, J. 
Komín, V.  Stiborová, L. Dvořáková, J. Vítek. 
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Poděkování za dobrovolnickou pomoc: 

F. Žákové, P. Žákovi,  G. Zemanové, K. Jiříkové, K. Klečkové, M. a K. Arltovým, A. 
Benediktové, A. a S. Boháčové, D. Jiříkové, N. Čadové, E. Strychové, A. Hruškové. 

 
 

DĚKUJEME za pomoc s benefičními závody PUSŤ KAČKU 
 
Všem, kteří nám bezplatně pomohli s organizací kachních závodů: Ondřeji Pinkavovi a 
Vodáckému centru České Budějovice, Restauraci Na kanále, D. Peltánovi, P. Vojnarové, J. 
Pirglovi, Z. Tůmovi,  HitRádiu, K. Vrkočové, B. Bílkové, P. Bohoňkovi a ČCE sboru v Č. 
Budějovicích, Z. Kozlíčkovi, Městské knihovně v Soběslavi. 
 
Fotka č. 14 Pusť kačku 
 
 
Statutárnímu městu České Budějovice za finanční dar 44 000 Kč na propagaci akce, Nadaci 
Petry a Petra Petrlíkových za finanční dar 20 000 Kč a vedení veřejné sbírky. 
Všem majitelům malých kaček, kteří přispěli částkou minimálně 50 Kč a podpořili nás. 
Majitelům kaček velkých, kteří podpořily závody částkou 1 500 Kč, jmenovitě závodily velké 
kačky ze stájí:  
9. skautský oddíl Modřinky Tábor, Druneční, M. Porhansl, MUDr. H. Blažková, Penzion Kovářov, J. 
a J. Kabešovi, 4. TT Brno, Anglo Česká, Csirkovi, Elektro Želeč, E. Sochorová, Gaudeo ČB, Grena 
a.s., Janouškovi, LD střechy, Lomská kačka, MikroChem LKT, Tupperware Praha Zbraslav Jižní 
Čechy, ASLAN jazyková škola, MirDa, Kiki & Áďa, Mrázkovi, S. Krotovič, L. Zbytovská, Jumping 
s.r.o., Špekoun. 

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 
tab. č. 12 
 
 

FINANČNÍ ROZVAHA 
tab. č. 13 
 
 

VYJÁDŘENÍ AUDITORA 
 
Finanční audit a audit výroční zprávy zpracovala společnost ECO - Economic & Commercial Office 
s.r.o. bez výhrad ke všem předloženým dokumentům. Dle vyjádření auditora podává účetní 
uzávěrka poctivý obraz o hospodaření společnosti a výroční zpráva je s ní v souladu.  
Pro obsáhlost dokumentu není celé vyjádření auditora součástí výroční zprávy, ale najdete ji jako 
samostatnou přílohu na webových stránkách www.imy-sdruzeni.cz a ve Sbírce listin na 
www.justice.cz.  

17 

https://drive.google.com/open?id=1T2tLIq-0MZhnTzywQucJ22m-9y0x5d8RoPQVANFVRcs
https://drive.google.com/open?id=1T2tLIq-0MZhnTzywQucJ22m-9y0x5d8RoPQVANFVRcs


18 

 
 

ZÁVĚREM 
 
Děkujeme všem rodinám za důvěru... 
Děkujeme dobrovolníkům za jejich čas, péči a umění... 
Děkujeme všem, kteří jste nás jakkoliv podpořili a stojíte za námi... 
Děkujeme institucím a nadacím, které poskytly finanční prostředky na rozvoj a zajištění služeb 
pro rodiny dětí s postižením. 
 
POMÁHAT MŮŽEME JENOM DÍKY VÁM! 
 

KONTAKTY 
 
I MY, o.p.s.  
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5  
(1. p. nad Českou poštou) 
392 01 Soběslav  
E-mail: imy@imy-sdruzeni.cz 
Tel: 775 104 920 
 
logo I MY 
 
IČ: 70812187  
Číslo účtu: 2900969553/2010 
Registrace:  z 18. 9. 2013, O 318 vedená u Krajského soudu v Č. Budějovicích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme společnosti RUDI, a.s. za tisk této výroční zprávy. 
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