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Milý čtenáři,  
 
otevíráš Výroční zprávu I MY, o.p.s., která by ti měla ve zkratce představit události uplynulého roku 
2017. 
 
Jak vyjádřit v pár řádcích všechno, co se událo v předešlém roce? Za strohými čísly a informacemi 
je asi nejsilnějším pocitem vděčnost za všechno, co se povedlo i co se zdánlivě “nepovedlo” nebo 
nešlo tak hladce.  
 
I MY je v období přerodu, změny. Z malé organizace, která vše dělala s velkým entuziazmem, ve 
společnost, která roste. A díky tomu musí lépe organizovat, stávat se více profesionální a přitom 
udržet své nadšení pro pomáhání rodinám, které se na nás obrací. 
 
Nabízí se paralela s definicí oblíbeného terapeutického Tance pěti rytmů , který říká, že vše v životě 
plyne v cyklech. 
 
Každý cyklus má své zákonitosti a charakteristické rysy... 
 
Do roku 2016 jsme byli ve stavu Plynutí (flow) -  přestože jsme se vyvíjeli, rozšiřovali a museli 
hodně ohánět, abychom vše potřebné zvládli, byl to stav určitého klidu a řádu.  
 
Odchodem Kateřiny Růžičkové, vedoucí služby a skvělého velkého tahouna, jsme se dostali do 
stavu Staccata -  impulzu ke změně. 
 
Byl narušen zaběhlý pořádek a vytvořen domnělý zmatek - fáze Chaosu.  Přestože jsme všichni 
znali svá místa a věděli co dělat, abychom “naše” rodiny, podporovali, jak potřebují, cítili jsme 
určitou nejistotu.  
 
Na místo ředitelky a vedoucí služby nastoupila odhodlaně Eliška Fialová a mohli bychom 
pojmenovat v I MY čtvrtý stav: Lyriky -  tvoření.  Nová ředitelka rozšířila kapacitu našich služeb, 
nastavila nová pravidla, vzniká nová kvalita. Eliška ale odchází na vytouženou mateřskou 
dovolenou a tak vyvstaly v uplynulém roce nové nejistoty, jak dál. 
 
V nouzi přišla podpora od NF Avast, jehož cílem je dlouhodobě podporovat organizace poskytující 
služby rané péče a zprofesionalizovat je. Otevřel se tak prostor pro vytvoření hrazené funkce 
ředitele společnosti i vedoucí služeb. 
 
Organizační a personální změny byly leitmotivem roku 2017. V rámci strategického plánu jsme 
došli společně k nové organizační struktuře a přijala jsem místo výkonné ředitelky. 
 
Je to pro mne velká výzva profesionální i osobní. Velmi si cením důvěry správní rady i celého týmu 
a udělám vše pro to, abychom i nadále pomáhali tam, kde je nás zapotřebí a zkoušeli nové cesty.  
 
Plány pro následující měsíce jsou stmelit nově vznikající tým, zvyšovat kvalitu našich služeb, 
zachovat dostupnost a laskavý přístup pro všechny, kteří se na nás obrátí. 
 
Děkuji upřímně všem rodinám za odhodlání a důvěru, se kterou se na nás obracejí. Děkuji také 
všem, kteří nás podporují - jak svým časem, péčí, umem či finančně. Bez vás by naše pomáhání 
nebylo možné!  
 
Všichni v I MY se těšíme na pokračující období Tvoření  a Klidu,  ve kterých můžeme dětem i jejich 
rodinám nadále stát po boku a nacházet společně nové cesty k životu s úsměvem.  
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Klára Csirková 

 

 

I MY 

 
Co je I MY? 
Nestátní nezisková organizace - obecně prospěšná společnost.  Účelem je poskytování obecně 
prospěšných služeb uvedených v Zakládací listině a v duchu zákona O obecně prospěšných 
společnostech č. 248/1995 Sb.  
Společnost 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. 
Od roku 2006 je I MY zřizovatelem střediska služby raná péče pro JčK - Raná péče I MY. 
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? 
6 zaměstnanců, 3 externí spolupracovníci a desítky dobrovolníků, příznivců a dárců. 
 
Kde působíme? 
V celém Jihočeském kraji, sídlíme v Soběslavi.  
 
Komu pomáháme? 
Rodinám dětí s mentálním, fyzickým, kombinovaným postižením a ohroženým vývojem: 

● od 0 do 7 let poskytujeme terénní sociální službu ranou péči . Kapacita je 50 rodin dětí  s 
mentálním, fyzickým, kombinovaným postižením či ohroženým vývojem.  

● Pro rodiny dětí s handicapem od 0 do 12 let organizujeme vícedenní pobyty, setkání, 
přednášky a psychologické konzultace. 

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

 
Proč pomáháme? 
Cítíme potřebu podporovat děti s handicapem a jejich rodiny, které procházejí extrémně náročným 
obdobím. Narození dítěte s handicapem 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, jak celou rodinu podpořit a ulehčit jí život. 
 
Komu jsme pomáhali v roce 2017? 
Opakovaně či jednorázově 80 dětem s handicapem a jejich rodinám. 
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foto 1. 

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 financování 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 handicapem. K pozici vedoucí služeb přijala Eliška Fialová i post ředitelky organizace. Obdrželi 
jsme ocenění Neziskovka roku v kategorii Malá organizace.  
Rok 2017 - kapacita Rané péče I MY navýšena na 50 rodin dětí s postižením. Ředitelka odchází 
na mateřskou dovolenou. Proběhl strategický plán a připravena nová organizační struktura. 
Získány finance na nový služební automobil. 
 

POSLÁNÍ a CÍLE 

Poslání 
Posláním I MY je v rodinách dětí s handicapem společně hledat cesty k životu s úsměvem. 

Cíl 
Naším cílem je sociální začlenění rodiny a zmírnění důsledků handicapu dítěte. Jak u dítěte 
samotného, tak i v životě celé rodiny.  
 
Foto 2.  

ČLENSTVÍ V ASOCIACÍCH 
 
I MY je členem Asociace veřejně prospěšných organizací. Raná péče I MY je členem Asociace 
pracovníků v rané péči. 
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PLÁNY NA ROK 2018 
 

● Podat pomocnou ruku formou služby raná péče  opakovaně minimálně v 60 rodinách. 
● Uspořádat pro rodiny 4 vícedenní pobyty a 2 setkání. 
● Ukotvit organizační zázemí - vytvořit nový statut organizace, aktualizovat metodiky. 
● Spojit původní a nový tým do skvěle fungujícího organizmu: noví lidé či nové funkce - 

ředitelka organizace, vedoucí služeb, koordinátorka (fundraisingu, marketingu a PR), 
poradkyně rané péče. 

● Vytvořit nový vzhled (logo, grafiku, web) a komunikaci I MY. 
● Rozšířit prostory a kapacitu půjčovny pomůcek a hraček a zázemí I MY. 

  

LIDÉ V I MY 

 
I MY je regionální organizace s dobře fungujícím týmem 6 zaměstnanců, 3 stálých externích 
spolupracovníků a téměř 5 desítek dobrovolníků (ke konci roku 2017). 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 
 
K 31. 12. 2017 byl náš tým ve složení: statutární zástupce, ředitelka a vedoucí služby  Bc. Eliška 
Fialová - 1 úvazek; koordinátor fundraisingu, PR a služeb  Klára Csirková - 0,85 úvazku, 
koordinátor provozu a dobrovolníků  Mgr. Pavla Šenová - 0,6 úvazku; poradkyně rané péče : Mgr. 
Barbora Žáková - 0,75 úvazku; Bc. Petra Přenosilová - 0,7 úvazku, Bc. Michaela Bumbálková 1 
úvazek. 
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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 je Bc. Eliška Fialová. 

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 , Kateřina Růžičková, Ilona 
Rechtigová, Jitka Svobodová, Klára Csirková, Zdeněk Kozlíček. 
Členství ve správní radě je bezplatnou a čestnou funkcí. V roce 2017 se správní rada sešla 
čtyřikrát. 

Dozorčí rada  
Dozorčí rada je kontrolním orgánem, schází se nejméně  jedenkrát ročně. Kontroluje  řádnou  
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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, Pavla Srncová . V roce 2017  
se dozorčí rada sešla jedenkrát. 

DOBROVOLNÍCI 
 
Dobrovolníci jsou nezbytnou součástí našeho pomáhání a bez jejich pomoci si neumíme naši práci 
představit. Upřímně si vážíme výborné spolupráce s Dobrovolnickým centrem Diakonie ČCE - 
středisko Rolnička a jeho koordinátorkou Renatou Štaubrovou. 
Dobrovolníci pomáhají z dobré vůle 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 nám vyrábějí dobrovolnice pro děti pomůcky a pomáhají s administrativou.  
tabulka č. 2 
 
foto 3  

ČINNOST a SLUŽBY  

 
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 div. představení 
5) Benefiční závody kaček 
6) Karnevalovou tancovačku 

 

POMÁHÁME RODINÁM DĚTÍ ve věku 0 až 7 let - RANÁ PÉČE 
 
I MY, o.p.s. je zřizovatelem střediska Raná péče I MY . Středisko poskytuje službu ranou péči 
formou terénní, výjimečně ambulantní.  
Kapacita střediska: 50 rodin. 
Cílová skupina: rodiny dětí s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením a ohroženým 
vývojem od 0 do 7 let věku. 
Působnost: Jihočeský kraj. 
Raná péče I MY je držitelem Garance kvality poskytovaných služeb . 
 

Co je to raná péče?  
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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 a opožděným 
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. 
Rodinám pomáhají poradkyně rané péče,  které splňují podmínky vysokoškolského vzdělání, 
absolvují každoročně povinné vzdělávání, orientují se v oblastech sociálního poradenství, speciální 
pedagogiky, psychologické podpory rodiny i zdravotnictví. 
 
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 
 

Proč to děláme?  
 
Pokud mám z mnoha drobných úspěchů vybrat, tak mám velkou radost, že 4-letý chlapeček s 
vývojovou dysfázíí se po našich několika konzultacích hodně rozmluvil. Dokonce již rodiče upustili 
od svého prvotního cíle -  komunikovat se synem prostřednictvím znaků, který si dali, když syn 
prakticky nemluvil.  Chlapeček vypráví příběhy, mluví o konkrétních dětech ze školky, pojmenuje si 
své potřeby. A hlavně již osloví svého tatínka "TÁTO" !  
 
A mám také radost, že 3-letá Nelinka (s dětskou mozkovou obrnou, kvůli které zatím samostatně 
nechodí), má nyní nové chodítko, ve kterých chce, jak sama říká, "ťapat". S maminkou a tatínkem 
bojují, aby se to podařilo. Moc si tyto malé a vlastně velké kroky užívají. A já s nimi…. 
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Vzkazuje poradkyně rané péče Míša 
 
Foto 5.  
 
Středisko Raná péče I MY  pomáhá díky finanční podpoře Jihočeského kraje, měst, městysů a 
obcí, nadací a jednotlivých či firemních dárců, beneficí a díky personální podpoře Dobrovolnického 
centra při Diakonii ČCE - Středisko Rolnička.  
 
Logo Nadační fond AVAST, Jihočeského kraje, Pomozte dětem - kuře 

POMÁHÁME RODINÁM DĚTÍ věku 0 až 12 let  - POBYTY, 
SETKÁVÁNÍ a další služby  
 
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. 

Vícedenní pobyty a setkávání jsou možné jenom díky finanční podpoře MPSV, dárců, nadací, 
beneficí a díky personální podpoře Dobrovolnického centra při Diakonii ČCE - Středisko Rolnička.  

Vícedenní pobyty pro rodiny 
 
Přestože jsou pobyty organizačně i finančně náročné, jsme upřímně rádi, že je můžeme pro rodiny 
pořádat. Díky intenzivní podpoře dobrovolníků, týmu I MY, psychologa i celé skupiny si mohou 
rodiče odpočinout a načerpat síly a u dětí dochází k menším i velkým krůčkům ve vývoji i 
osamostatnění. Zorganizovali jsme pro rodiny 4 pobyty, na kterých se sešlo celkem 32 rodin (28 
dospělých, 29 dětí - někteří opakovaně). 
 
Na jaře a v létě jsme byli v našem oblíbeném penzionu Benešova Hora v Pošumaví, v srpnu v 
Hlavatcích u Tábora a na podzim v Putimi. Děkujeme všem majitelům za vstřícnost a pomoc, 
dobrovolníkům za nepostradatelnou péči o děti, psychologům za podporu rodičů a dárcům za 
možnost pomáhat rodinám právě tak, jak potřebují. 
 
Foto 6.  
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Tabulka č. 3  
Foto 7.  

Víkend  pro sourozence 
Sourozenci dětí s postižením to nemají vždy jednoduché. Rodiče v náročné situaci se jim nemohou               
vždy věnovat tak, jak by chtěli a proto jsme upřímně rádi, že se daří již třetím rokem dětem dopřát                   
víkend, který je určen jen pro ně samotné. 
 
3 poradkyně I MY, psycholožka Jitka Balcarová a 3 dobrovolníci intenzivně podporovaly 11             
sourozenců dětí s handicapem od 21. - 23. dubna 2017 na Ranči Apollo. Cílem pobytu bylo                
maximálně se věnovat jednotlivým dětem, dopřát jim pozornost, možnost bezpečného sdílení           
a navázání nových vztahů s dětmi, které rozumím jejich pocitům - věříme, že se nám to, podle                 
reakcí dětí i rodičů, společně povedlo. 

Počasí vyšlo krásné, děti si užívaly projížďky na koních, vyrábění, vybíjenou, deskovky,            
povídání s psycholožkou Jitkou i spousty legrace a zábavy. 

Děkujeme za pomoc dobrovolníkům. Za finanční podporu děkujeme Nadaci Člověk člověku,           
NF J&T. A za velmi přívětivé zázemí v krásné přírodě a projížďky na koních B. Kouhoutové,                
majitelce Ranče Apollo. 

 
Foto 8. Děti na vyjížďce 
 
Logo Nadace Člověk člověku, J&T. 

Setkávání rodin 
Je důležité nebýt sám, navázat nová přátelství s dalšími rodiči a dětem poskytnout nové podněty a 
zkušenosti. Proto jsme uspořádali  4 setkání s doprovodným programem, na kterých pomáhali 
rodičům s hlídáním dětí dobrovolníci a nápomocné byly i poradkyně Rané péče I MY. Setkání jsou 
bezplatná díky podpoře MPSV, J&T, dárcům a výtěžku z benefičních akcí. 
 

Psychologická pomoc 
Každý měsíc organizujeme v prostorách I MY Klub maminek a psychologické konzultace, na 
kterých mohou rodiče sdílet své obavy a získat nové náhledy a síly. Ceny jsou pro rodiče 
zvýhodněné díky podpoře MPSV, dárců a výtěžků z benefičních akcí. 
 
Foto 9.  

Vzdělávání  
Pro 8 rodin dětí s postižením  jsme zorganizovali žádaný seminář na téma Sexualita u dětí s 
postižením s P. Eisnerem. 
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PROJEKTY 
 
V rámci programu Spolu do života Nadační fond AVAST podpořil částkou 616 984 Kč náš 
Projekt zajištění a fungování organizace, vytváření metodik,  vzdělávání pracovníků a rodičů 
dětí s postižením . Projekt probíhal od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. 
 
Foto 10. 

Dětství bez omezení!, projekt který mohl probíhat jen díky  sbírce Pomozte dětem organizované 
Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti. Částka 291 347 Kč zajistila nákup 
potřebných hraček, pomůcek a dofinancování rané péče pro 23 rodin v období od 1. 7. 2016 - 30. 
6. 2017.  

 

Z Dotačního programu MPSV Rodina - I. Preventivní aktivity na podporu rodiny  jsme obdrželi 
částku 160 378 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. Projekt probíhal od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017.  

 

Nadační fond J&T  podpořil projekt Sdílení a odpočinek, to potřebujeme!  , který pomohl 
zorganizovat a personálně zajistit v období d 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 částkou 126 200 Kč dva 
vícedenní pobyty a dvě setkání pro děti s postižením a jejich rodiny.  

 

Dvouletý projekt Užít si víkend sám pro sebe!  podpořila Nadace člověk člověku částkou 25 000 
Kč. Projekt probíhá v období 1. 1. 2017 - 31. 1. 2018 a pomáhá zorganizovat 2 víkendy pro 
sourozence dětí s postižením. 

 

Půjčovna pomůcek a hraček 
Hračky, rehabilitační pomůcky a knížky jsou zapůjčovány do rodin podle potřeb dítěte i rodičů. K               
dispozici máme více než 1 000 hraček a didaktických pomůcek a 300 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 a dárci. 

logo White Star Real Estate,  Nadační fond AVAST, Hledáme rodiče, J&T, MPSV, Pomozte 
dětem - kuře, Nadace Člověk člověku 

 

CO SE DĚLO 
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aneb Pořádali jsme pro veřejnost i klientské rodiny  
 
LEDEN  
Setkání rodin v Hřišti Bezbot, České Budějovice (4 rodiny, 6 dětí, 7 dospělých, 2 tým I MY, 4 dobrovolníci) 
 
 
ÚNOR 
Klub maminek a psychologické konzultace, Soběslav 
Hračkofest – festival deskových her pro veřejnost, Soběslav 
Válka Roseových - benefiční představení 
Přednáška pro rodiny - Sexualita u dětí s postižením (8 rodin, 9 rodičů) 
 
BŘEZEN 
Setkání příznivců I MY, Soběslav  
Klub maminek a psychologické konzultace, Soběslav 
 
DUBEN 
Velikonoční setkání rodin, Soběslav (10 rodin, 15 dětí, 15 dospělých, 4  I MY, 11 dobrovolníků) 
Zkusme to spolu - paralympiáda pro veřejnost, Soběslav 
Klub maminek a psychologické konzultace, Soběslav 
Víkendový pobyt pro sourozence, Vodňanské Svobodné hory (11 sourozenců, psycholog, 4 I MY, 3 
dobrovolníci) 
 
KVĚTEN 
Klub maminek a psychologické konzultace, Soběslav 
Pobyt pro rodiny, Benešova Hora (4 rodiny, 7 dětí, psycholog, 4  I MY, 6 dobrovolnic) 
 

ČERVEN 
Noc snů v ZOO Tábor 
Pusť kačku - benefiční závod gumových kaček, České Budějovice  
Klub maminek a psychologické konzultace, Soběslav 
 
 
foto 12. PUSŤ kačku 
 
ČERVENEC 
Šestidenní pobyt pro rodiny v Benešově Hoře (7 rodin, 11 dětí, psycholog, 4  I MY, 7 dobrovolnic)  
 
 
SRPEN 
Šestidenní pobyt pro rodiny v Hlavatcích (5 rodin, 8 dětí, psycholog, 4  I MY, 2 dobrovolnice)  
 
ZÁŘÍ 
Klub maminek a psychologické konzultace, Soběslav 
Dveře otevřené v prostorách I MY pro 4 třídy ZŠ v Soběslavi 
 
ŘÍJEN  
Víkendový pobyt pro rodiny v Putimi (4 rodiny, 8 dětí, 4  I MY, 2 dobrovolnice)  
Benefiční představení Hrdý Budžes 
Klub maminek a psychologické konzultace, Soběslav 
Výstava v Městské knihovně Soběslav 
Týden rané péče 
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LISTOPAD 
Vánoční setkání rodin, Soběslav 
Vánoční jarmark, Soběslav 
 
 
foto 13.  

PROSINEC 
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, 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. 
Získali jsme ocenění Neziskovka roku 2016 v kategorii Malá organizace.  
 
Každoročně prochází naše nakládání s prostředky nezávislým finančním auditem. To co říkáme, 
také děláme, nic neskrýváme, hospodaříme šetrně a cítíme zodpovědnost za vámi svěřené 
prostředky. 
 

FINANCOVÁNÍ a PODĚKOVÁNÍ  

aneb kdo nám pomáhá pomáhat 
 

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

NADACE 
tab. č. 5 
loga: ČLOVĚK ČLOVĚKU, PPP, NF AVAST, J&T, Globus, ČEZ, NF Tesco, Konto Bariéry, 
ČSOB Pomáhá regionům, NROS - kuře  
 

FUNDRAISINGOVÉ AKTIVITY 
tab. č. 6 

FINANČNÍ DARY nad 10 001 Kč 
tab. č. 7 

FINANČNÍ DARY do 10 000 Kč 
tab. č. 8 

I MY klub 
Dárci přispívající měsíčně částkou minimálně 50 Kč. Přidejte se k nám  
a pomáhejte s námi: 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. 
Štaubrové. 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 
a V. Kovacsové. 
 
Asistentům na vícedenních pobytech:  K. Jiříkové, K. Vališové, N. Procházkové, A. Hruškové, M. 

Nácalové, A. Vangelové, A. Boháčové, N. Čadové, M. Široké, P. Vaňkové, A. Břízové,  a J. Chlaňovi. 
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Dále  děkujeme PhDr. J. Balcarové a N. Bílé a  I. Dedeciové za psychologické konzultace pro 
rodiny, D. Bedlánové za psychologické supervize týmu, D. Lanžhotské a Š. Hruškové za 
vedení účetnictví, M. Mojžíšovi 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 a finanční dar, Zahradnickému 
centru U Nežárky za darované květiny a workshopy pro rodiče, I. Duškové a P. Bílkové za 
patronát a darované herecká představení, O. Kottovi a ZOO Tábor za organizaci Noci snů, 
společnosti RunCzech a za možnost prezentace na ½ maratonu v Č. Budějovicích, APLA JC 
za spolupořádání Pusť kačku a další skvělou spolupráci, KD Města Soběslav, Divadlu O. 
Nedbala v Táboře a KD Soběslav za podporu našich akcí, Gymnáziu Soběslav za půjčení 
prostor pro přednášku a setkání, ansámblu Želečských ochotníků za darované představení. E. 
Čermákové za umístění sbírkové kasičky. 
 
Diakonii ČCE - Středisku Rolnička, Hřišti BezBot za vstřícnost při organizaci našich setkání 
rodin. B. Kohoutové a Ranči Apollo, G. Bůžkové - majitelce Penzionu Benešova Hora, obci 
Hlavatce, Jiřímu Flanderovi Penzion Putim za pronájem prostor pro vícedenní pobyty rodin a 
především obrovskou laskavost a vstřícnost. 
 
Za pravidelné pečení dobrot S. Boháčové, D. Jiříkové, J. Lesslerové, J. Knotkové, R. 
Podlahové, M. Arltové, L. Petráňové 
 

DĚKUJEME za benefiční Tancovačku:  

D. Šimkovi, R. Dračkovi, Klubu dobrovolníků, obci Želeč a Bezděčín, kapele Mex Wave. 

Poděkování za vyráběné dary: V. Absolonové, M. Voráčkové, K. a L.  Jelínkovým 
(ingredience dodal e-shop cukrarske-pomucky.cz). Za skvělý fotokoutek: J. Rypáčkovi a A. 
Hruškové.  

Tombolu darovali: Centropen a.s., Efko cz sro, Pizzerie U Nádraží Soběslav, Dřevovýroba 
Vaněk, rodina Plátových, NF Vodafone, K. Růžičková, Zahradnické centrum U Nežárky, 
Řeznictví - uzenářství JPB Tábor Jaroslav Plocha, L. Petráňová, L. Dvořáková, J. Vítek, M. 
Opatové, M. Mácové. 

Poděkování za dobrovolnickou pomoc: G. Zemanové, M. Novákové, M. a B. Arltovým, D. 
Jiříkové, N. Čadové, K. Vališové, L. Maťhové, A. Břízové, M. Opatové, M. Mácové. 

 

DĚKUJEME za pomoc s benefičními závody PUSŤ KAČKU 
 
Všem, kteří nám bezplatně pomohli s organizací kachních závodů: O. Pinkavovi a Vodáckému 
centru České Budějovice, Restauraci Na kanále, D. Peltánovi, P. Vojnarové, J. Pirglovi,  
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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 10 000 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 2 500 Kč. Jmenovitě závodily velké 
kačky ze stájí: Drunečtí, MUDr. H. Blažková, Penzion Kovářov, Anglo Česká s.r.o., Elektro Želeč, 
Grena a.s., Janouškovi, LD střechy,  

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.  
 

ZÁVĚREM 

 
Děkujeme všem rodinám za důvěru a odvahu požádat o pomoc... 
Děkujeme dobrovolníkům za jejich čas a nadšení pro pomáhání... 
Děkujeme všem, kteří jste nás jakkoliv podpořili a pomáháte s námi... 
Děkujeme institucím a nadacím, které poskytly finanční prostředky na rozvoj a zajištění pomoci 
pro rodiny dětí s postižením. 
 
POMÁHAT MŮŽEME JENOM DÍKY VÁM! 
 

KONTAKTY 
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I MY, o.p.s.  
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5  
392 01 Soběslav  
E-mail: imy@imy-sdruzeni.cz 
Tel: 775 162 898 
 
logo I MY 
 
IČ: 70812187  
Číslo účtu: 2900969553/2010 
Registrace:  z 18. 9. 2013, O 318 vedená u Krajského soudu v Č. Budějovicích 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA I MY 2017 tabulky  

V průběhu roku 2017 ranou péči využívalo Počet rodin tab č. 1  

Celkem 65   

Nově o službu požádalo 23   

Zahájena služba 19   

Služba ukončena 7   

Poradkyně uskutečnily konzultace Počet   

Konzultace v rodinách 285   

Konzultace e-mailové 351   

Konzultace telefonické 463   

Poradkyně najezdily 29 172 km   

Průměrná vzdálenost dojezdu 
k rodině (1 cesta) 

51 km 
  

Organizace setkání rodin 4   

Organizace pobytů rodin 5   

    

Dobrovolnická účast 
v oblastech 

Počet 
dobrovolníků 

Počet 
odpra
covan
ých 

hodin tab č. 2 

Setkání a pobyty rodin dětí, benefice 106 1238  

Vyrábění pomůcek a jiných materiálů 25 300  

Celkem se zúčastnilo (i opakovaně) 131 1538  

    

    

Podpora pro rodiny dětí od 0 - 12 let Počet rodin 
Počet 
dětí tab. č. 3 

Čtyřdenní pobyt 1x jarní 4 4  

Víkendový pobyt 1x podzimní 4 6  

Prázdninové šestidenní pobyty 2x 13 19  

Víkendový pobyt pro sourozence 11 11  

Setkání v Soběslavi 2x 15 24  

Setkání v Českých Budějovicích 2x 7 10  

Klub maminek s psycholožkou 5x (2 - 6 rodin) 25 0  
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Psychologické konzultace individuální 5x 10 0  

Celkem se zúčastnilo (i opakovaně) 89 74  

    

    

DOTACE Kč  tab. č. 4 

Jihočeský kraj 1 538 000 Kč   

MPSV Rodina 160 378 Kč   

Nadace Člověk člověku 12 500 Kč   

 1 710 878 Kč   

Město České Budějovice 30 000 Kč   

Město České Velenice 7 000 Kč   

Město Jindřichův Hradec 6 200 Kč   

Město Milevsko 3 000 Kč   

Město Soběslav 16 500 Kč   

Město Strakonice 10 000 Kč   

Město Tábor 31 000 Kč   

Město Týn nad Vlatavou 5 000 Kč   

Město Vimperk 2 000 Kč   

Obec Roudná 2 000 Kč   

 112 700 Kč   

Celkem 1 823 578 Kč   

    

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Kč  tab. č. 5 

Nadace ČEZ - EPP Pomáhej pohybem 40 000 Kč   

Nadace Petrlíkových - výtěžek Pusť kačku 79 233 Kč   

Nadační fond AVAST - Rodičovská skupina na rok        
2018 - 2019 450 500 Kč   

Nadační fond AVAST - Leadership na rok 2018 - 2019 800 000 Kč   

Nadační fond Tesco 30 000 Kč   

Celkem přijato v roce 2017 1 399 733 Kč   

    

    

FUNDRAISINGOVÉ AKCE TRŽBA Kč  tab. č. 6 

Tancovačka 19 958 Kč   

Hračkofest 13 176 Kč   

Trhy, drobný prodej 11 124 Kč   
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Benefiční divadelní představení 127 100 Kč   

Reklama a ostatní 2 834 Kč   

Celkem 174 192 Kč   

    

DARY nad 10 000 Kč Kč  tab č. 7 

Dary Neziskové organizace    

Římskokatolická farnost Tříkrálová sbírka 29 932 Kč   

Fórum dárců + ČSOB Pomáhá regionům (zahrnuje dar        
MUDr. H. Blažkové, D. Lanžhotské, L. Rypáčka a        
Želečských ochotníků) 55 850 Kč   

 85 782 Kč   

Dary Firemní dárci    

Globus ČR - na organizaci Pusť kačku 2018 130 000 Kč   

White Star Real Estate 50 000 Kč   

Česká lékárna a.s. Dr. Max 40 000 Kč   

 220 000 Kč   

Dary měst a obcí    

Obec Lom - jarmark 27 318 Kč   

Obec Ločenice 15 000 Kč   

 42 318 Kč   

Celkem 348 100 Kč   

    

DARY do 10 000 Kč Kč  tab č. 8 

Dary Firemní dárci    

Anglo česká s.r.o. 10 000 Kč   

GIVT 1 427 Kč   

Petr Sluka 600 Kč   

Petr Török 1 000 Kč   

Řeznictví Dědouch 5 000 Kč   

 18 027 Kč   

Dary Individuální dárci    

Sláma Josef 1 000 Kč   

ZŠ České Budějovice 2 000 Kč   

Jahelková Václava 500 Kč   

Dědouchová 200 Kč   

Dědouch Michael 5 000 Kč   
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dar od rodičů 825 Kč   

Kantor Jan 5 830 Kč   

Sbírka - Kasička 489 Kč   

Šimečkovi 10 000 Kč   

Sochorová Eva 10 000 Kč   

Fukasová 200 Kč   

Skoupá Helena 3 000 Kč   

Panská Štěpánka 1 000 Kč   

Horký Jan 2 500 Kč   

Krátká Helena 1 000 Kč   

Chabrovi 1 000 Kč   

Černík Martin 500 Kč   

Pešinová 1 000 Kč   

 46 044 Kč   

Dary měst a obcí    

Město Dačice 5 000 Kč   

Město Planá nad Lužnicí 5 000 Kč   

Městys Malšice 5 000 Kč   

Městys Sepekov 2 000 Kč   

Obec Drahov 3 000 Kč   

Obec Klenovice 3 000 Kč   

Obec Mnichovice 5 000 Kč   

Obec Řípec 2 500 Kč   

Obec Želeč 7 000 Kč   

 37 500 Kč   

Dary Neziskové organizace    

Nadační fond J&T 10 000 Kč   

Nadace Petry a Petra Petrlíkových 10 000 Kč   

Nadace Via 4 116 Kč   

ARPR 1 272 Kč   

 25 388 Kč   

DMS    

DMS - dary individuální dárci 4 467 Kč   

 4 467 Kč   

Celkem 258 385 Kč   
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DARY na rehabilitace dětí Kč  tab č. 7 

Toril Invest 5 000 Kč   

Jednota 10 000 Kč   

Celkem 15 000 Kč   

    

Členové I MY klubu (pravidelné dary) Kč  tab. č. 9 

Demská Andrea 2 400   

Fremrovi 1 200   

Grigorovičová Milena 600   

Heřmanovi 2 400   

Lanžhotská Dagmar 1 200   

Lesslerová Jana 1 200   

Karromato 600   

Nováková Milena 600   

Petráňová 600   

Plíšková Jana 600   

Rechtigová Ilona 1 200   

Fialová Eliška 600   

Slováková Xenie 1 200   

Stráská Pavla 2 400   

Svobodovi 900   

Vaňásková Milena 600   

Vošta Zdeněk 1 200   

Žákovi 1 200   

Růžičková 500   

Valentová 600   

Celkem 21 800 Kč   

    

VEŘEJNÉ SBÍRKY Kč  tab. č, 10 

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   
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Celkem konto Rehabilitace 69 500 Kč   

Sbírka Jezdíme za vámi - DMS celkem 7 957 Kč   

    

TRŽBY Kč  tab. č. 11 

reklama AUTOSERVIS JINDRA 3 000 Kč   

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

Celkem 17 000 Kč   

    

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI  tab. č. 12 

výkaz zisku a ztrát   

NÁKLADY   

Materiál, energie 222 720 Kč   

Služby (hračky, pomůcky, knihy, benzín, poštovné, telefony,       
internet, účto, audit, auta, vzdělání, pobyty, vybavení) 590 876 Kč   

Náklady na reprezentaci 1 340 Kč   

Cestovné 37 389 Kč   

Služby celkem 852 325 Kč   

Mzdové náklady 6 zaměstnanců 1 793 763 Kč   

Zdravotní a sociální pojištění 563 099 Kč   

Osobní náklady celkem 2 356 862 Kč   

Odpisy dlouhodobého majetku 45 395 Kč   

Ostatní náklady, daně, poplatky 13 083 Kč   

Členské příspěvky 10 500 Kč   

 68 978 Kč   

NÁKLADY CELKEM 3 278 165 Kč   

    

VÝNOSY   

Tržby z hospodářské činnosti (divadla, tancovačka,      
Hračkofest) 174 192 Kč   

Ostatní výnosy (úroky, zúčtování odpisů) 45 402 Kč   

Přijaté dary individuální i firemní 147 886 Kč   

Nadační příspěvky 773 161 Kč   

Dotace JčK, města, obce, městyse, MPSV 2 016 478 Kč   

Tržby z fakultativní činnosti 122 236 Kč   

VÝNOSY CELKEM 3 279 356 Kč   

    

HOSPODÁŘSKÝ ZISK 1 191 Kč   
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HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI   

finanční rozvaha ke dni 31. 12. 2017   

AKTIVA   

Dlouhodobý hmotný majetek 507 971 Kč   

Oprávky k hmotným movitým věcem 261 024 Kč   

Dlouhodobý majetek celkem    

Zboží    

Pohledávky 0 Kč   

Pokladna 24 509 Kč   

Účty v bankách 2 019 767 Kč   

Krátkodobý majetek celkem 2 044 274 Kč   

AKTIVA CELKEM 2 291 223 Kč   

    

PASIVA   

Fondy 1 985 995 Kč   

Krátkodobé závazky vůči zaměstnancům, pojišťovnám,     
přímá daň, dodavatelé 236 154 Kč   

PASIVA CELKEM 2 222 149 Kč   

    

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM 69 074 Kč   
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