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ÚVOD
Milý čtenáři,

ve výroční zprávě I MY, o.p.s. se ve zkratce dozvíš, co se v roce 2018 v I MY stalo, komu jsme 
pomáhali a kdo pomáhal nám,  jak jsme naložili se svěřenými prostředky a dary, co se nepovedlo, 
co I MY ovlivnilo.

Děkujeme všem rodičům za důvěru a odvahu, se kterou se na nás obracejí s prosbou o pomoc. 
Je to pro Vás mnohdy velmi těžký krok. A my si Vaší odvahy nesmírně vážíme. Je pro nás 
ohromná zodpovědnost vědět, že jste nám dali důvěru a můžeme Vás a Vaše děti provázet. 

Vážíme si každého a všech partnerů, nadací, neziskovek, firem, štědrých dárců, dobrovolníků, 
kteří pro I MY pečou, hlídají děti, vyrábějí pomůcky či dárky, tisknou materiály, upravují web, fotí, 
spravují účetnictví, radí, půjčují, chytají kachny, scházejí se ve správní či dozorčí radě, dodávají 
nám sílu… 

Rok 2018 byl, i díky finanční podpoře nadací a dárců, rokem vyhazování starých věcí ze šuplíků 
(někdy i vyhazováním šuplíků celých :-)). Rokem, ve kterém jsme zpochybňovali vše doposud 
probíhající s cílem být do budoucna co nejvíce efektivní, nápomocní, otevření a čitelní.

Díky organizačním a personálním změnám jsme měli v I MY prostor pro dlouhodobé  
a strategické plány a cíle - shodli jsme se na 6 společných hodnotách, které jsou nyní 
hodnotami I MY. Prošli jsme procesní analýzou a obhájili značku transparentnosti: 
Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Zacílili jsme na novou komunikační 
strategii - web, letáky, sociální sítě. Zefektivnili jsme administrativu i organizační strukturu, 
oprášili interní dokumenty. Přibrali jsme nové kolegy a soustředili se na tvorbu nového 
týmu, na jeho sladění a vzájemné porozumění. Rozšířili jsme prostory pro zázemí  
i půjčovnu hraček a pomůcek. Nepovedlo se nám dodržet plány na změnu vzhledu webu a 

naší komunikace, potýkali jsme se s pochybnostmi, 
jestli se nám podaří do příštích let finančně udržet 
naše služby. Nestihli jsme oslovit nové dárce  
a partnery.

Ve službách pro rodiny dětí s handicapem se však 
projevila energie nové vedoucí služeb, Ley Stiborové 
a pod jejím vedením jsme podávali pomocnou 
ruku formou služby raná péče opakovaně v 82 
rodinách. Uspořádali jsme pro rodiny 4 vícedenní 
pobyty a 2 setkání. Zorganizovali vzdělávání, 
kluby pro maminky a psychologické konzultace. 
Ne všechno jde hladce a učíme se, ale vše děláme 
tak, jak nejlépe v danou chvíli umíme s pocitem 
zodpovědnosti a touhy pomáhat co nejlépe.

Máme velké plány, radost a elán do dalších 
nápadů, kterými bychom rádi i nadále pomáhali  
s radostí a profesionalitou tam, kde bude třeba. 
Těšíme se na setkání a spolupráci s Vámi stávajícími  
i všemi novými partnery, které na cestě v roce 2019 
potkáme.

Děkujeme za důvěru.

Klára Csirková,
ředitelka I MY, o.p.s
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Proč pomáháme?
Cítíme potřebu podporovat děti s handicapem a jejich rodiny, které procházejí extrémně nároč-
ným 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.

Co je dobré vědět o I MY

Co je I MY?
I MY pomáhá od roku 2000 rodinám dětí s handicapem od 0 - 12 let v Jihočeském kraji. Zákla-
dem pomoci je terénní sociální služba - raná péče. I MY je nestátní nezisková organizace - obecně 
prospěšná společnost. Jejím účelem je poskytování obecně prospěšných služeb uvedených v Za-
kládací listině a v duchu zákona O obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb.

Kdo je I MY?
8 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, autismem a ohroženým vý-
vojem:
• od 0 do 7 let poskytujeme terénní sociální službu ranou péči. Kapacita je 70 rodin dětí 
• Pro rodiny dětí s handicapem od 0 do 12 let organizujeme vícedenní pobyty, setkání, před-

nášky a psychologické konzultace.
• Pro veřejnost pořádáme kulturní a společenské akce s cílem propojit svět rodin dětí s han-

dicapem a ostatní společnost.
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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 víkendo-
vého pobytu pro rodiny.

Rok 2010 pořízení služebního automobilu. 
Rok 2011 navýšení kapacity na 30 klientských rodin, přijetí nové poradkyně rané péče. 
Rok 2012 náročný z pohledu finančního zázemí organizace. Služby pro rodiny jsou zacho-

vány 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 postiže-

ním. Pravidelné psychologické konzultace v prostorách I MY. 
Rok 2015 organizace prvního pobytu pro sourozence dětí s handicapem. K. Růžičková předá-

vá vedení poradkyni E. Čunátové. Obdrželi jsme značku Spolehlivá veřejně prospěš-
ná organizace. Přijata nová poradkyně rané péče - Petra Přenosilová.

Rok 2016 přijata nová poradkyně rané péče Míša Bumbálková, 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 ka-
tegorii Malá organizace.

Rok 2017 kapacita Rané péče I MY navýšena na 50 rodin. Ředitelka odchází na mateřskou 
dovolenou. Třetí služební automobil pro terénní práci.

Rok 2018 kapacita navýšena na 70 rodin dětí s handicapem. Nová ředitelka, nové posily, 
tým se rozrostl tak, abychom dobře zvládli péči o rostoucí počet rodin. Organi-
zační změny. Zvětšení prostor - půjčovny hraček i zázemí pro tým.
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POSLÁNÍ, CÍLE, HODNOTY

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 sa-
motného, tak i v životě celé rodiny. 

Hodnoty
 RADOST - Vše, co děláme, nás baví.
 VSTŘÍCNOST - Jsme tu pro vás. Vždy a za každých okolností.
 SMYSL - Věříme tomu, co děláme.
 PROFESIONALITA - Stále na sobě pracujeme.
 PARTNERSTVÍ - Respektujeme vás a těšíme se ze vzájemné spolupráce.
 OTEVŘENOST - Co říkáme, to i děláme. Žádné kličky.

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 zákla-
dě zevrubné procesní analýzy ze strany Asociace veřejně prospěšných organizací.
Získali jsme ocenění Neziskovka roku 2016 v kategorii Malá organizace. 

ČLENSTVÍ V ASOCIACÍCH

I MY je členem Asociace rané péče ČR a Asociace veřejně prospěšných organizací.

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. Ředite-
lem společnosti byla v roce 2018 Klára Csirková.

Správní rada 
Správní rada schvaluje rozpočet, výroční zprávu, účetní závěrku, 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, Eliška Fialová, Zdeněk Kozlíček.
Členství ve správní radě je bezplatnou a čestnou funkcí. V roce 2018 se správní rada sešla čtyřikrát.

Dozorčí rada  
Dozorčí rada je kontrolním orgánem, schází se nejméně  jedenkrát ročně. Kontroluje  řádnou 
a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti. Členství v dozorčí radě je bezplat-
nou a čestnou funkcí.
Složení dozorčí rady: MUDr. Jan Chabr, Jitka Knotková, Pavla Srncová. V roce 2018 se dozorčí 
rada sešla jedenkrát.
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Bez dobrovolníků by to nešloLIDÉ V I MY

I MY je regionální organizace s dobře fungujícím týmem  
8 zaměstnanců, 3 stálých externích spolupracovníků a téměř 
5 desítek dobrovolníků (ke konci roku 2018). 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
Ke 31. 12. 2018 byl náš tým ve složení: statutární zástupce, 
ředitelka Klára Csirková 0,85 úvazek; vedoucí služeb Bc. Lea 
Stiborová 0,75 úvazku, koordinátor marketingu a fundraisin-
gu Bc. Michaela Bromová - 0,5 úvazku, koordinátor PR a fun-
draisingu Bc. Pavel Fukar - 0,5 úvazku, koordinátor provozu  
a služeb Mgr. Pavla Šenová - 0,75 úvazku; poradkyně rané 
péče: Mgr. Barbora Žáková - 1 úvazek ; Bc. Petra Přenosilová - 
0,8 úvazku, Bc. Michaela Bumbálková - 1 úvazek.  
Dohody o provedení práce: psycholožky PhDr. Nikola Bílá, 
PhDr. Iva Dedeciová; online poradenství Bc. Markéta Ka-
linová. Rodičovská dovolená - Bc. Eliška Fialová a Bc. Klára 
Tomešková. 
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Dobrovolnická 
účast
v oblastech

Počet
dobro-
volníků

Počet 
odpraco-
vaných 
hodin

Setkání a pobyty 
rodin dětí, benefice

48 1087

Vyrábění pomůcek 
a jiných materiálů

25 250

Celkem 
se zúčastnilo 73 1337

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 obětavou koordi-
nátorkou Renatou Štaubrovou.
Dobrovolníci pomáhají z dobré vůle v oblasti 
péče o děti v rodinách, na setkáních a na poby-
tech rodin, pomáhají i s organizací akcí pro ve-
řejnost. 

V průběhu roku 2018 ranou péči využívalo Počet rodin

Celkem 82

Nově o službu požádalo 33

Zahájena služba 31

Služba ukončena 15

ČINNOST a SLUŽBY

Rodinám dětí s handicapem jsme poskytovali:

1)  Terénní sociální službu ranou péči
2)  Vícedenní odlehčovací pobyty, setkání a vzdělávání, psychologické konzultace, 
 Klub maminek.

1) POMÁHÁME RODINÁM DĚTÍ ve věku 0 až 7 let - RANÁ PÉČE

I MY, o.p.s. je zřizovatelem střediska Raná péče I MY. Tato sociální služba preventivního cha-
rakteru je službou terénní. Vyjímečně ji poskytujeme ambulantně či mimo domov klientů.
Kapacita střediska: 70 rodin.
Cílová skupina: rodiny dětí s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením a ohrože-
ným vývojem, autismem od 0 do 7 let věku.
Působnost: Jihočeský kraj.
Raná péče I MY je držitelem Garance kvality poskytovaných služeb.
Komu jsme pomáhali v roce 2018? 
Opakovaně 82 dětem s handicapem a jejich rodinám. 
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Konzultace v rodinách Počet

Konzultace v rodinách 354

Konzultace e-mailové 126

Konzultace telefonické 390

Ujeté kilometry za rodinami 32 875 km

Průměrná vzdálenost dojezdu k rodině (1 cesta) 46 km

Organizace odpoledních setkání rodin 2

Organizace vícedenních pobytů rodin 4

Co je to raná péče?
Raná péče je terénní sociální služba pro podporu dítěte a rodiny, zamě-
řená na pomoc rodinám dětí od narození do sedmi let věku se zdravot-
ním postižením nebo s ohroženým a opožděným vývojem.
Odborný poradce rané péče, který s rodinou spolupracuje, ji navště-
vuje pravidelně 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 
poskytována bezplatně.
Poradkyně rané péče splňují podmínky vysokoškolského vzdělání spe-
ciálně pedagogického či sociálního směru. Každoročně absolvují nové 
povinné vzdělávání, orientují se v oblastech sociálního poradenství, spe-
ciální pedagogiky, psychologické podpory i zdravotnictví.

Kdo koho učí
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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
• vzdělávání 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

Financování rané péče
Služba raná péče je financována z dotací Jihočeského kraje, měst, městysů a obcí a z darů od 
nadací, od individuálních i firemních dárců, z beneficí a sbírek. Průměrné náklady na celoroční 
poskytování služby v 1 rodině byly 41 000 Kč. 

Hlavní partneři

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

Jako intenzivní pomoc pro rodiny chápeme společné setkávání a vícedenní psychorelaxační po-
byty, 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 byly možné jenom díky finanční podpoře dárců, nadací, beneficí, 
MPSV  a díky personální podpoře Dobrovolnického centra při Diakonii ČCE - Středisko Rolnička.
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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 
a osamostatnění. Zorganizovali jsme pro rodiny 4 pobyty, na kterých se sešlo celkem 14 rodin 
(27 dětí - někteří opakovaně).

Děkujeme všem dobrovolníkům za nepostradatelnou péči o děti, psychologům za podporu ro-
dičů, majitelům penzionů za vstřícnost a pomoc a dárcům za možnost pomáhat rodinám právě 
tak, jak potřebují

Víkend  pro sourozence
Sourozenci dětí s postižením to nemají vždy jednoduché. Rodiče v náročné situaci se jim nemo-
hou 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 Markéta Dočekalová a 2 dobrovolnice podporovaly 11 sou-
rozenců dětí s handicapem 13. - 15. dubna 2018 na Ranči Apollo. Cílem pobytu bylo inten-
zivně se věnovat jednotlivým dětem, dopřát jim pozornost, možnost bezpečného sdílení  
a navázání nových vztahů s dětmi, které prožívají to samé. 
Děkujeme za pomoc dobrovolníkům. Za finanční podporu Nadaci Člověk člověku, Nadačnímu 
fondu J&T a MPSV. A za velmi přívětivé zázemí v krásné přírodě a projížďky na koních děkujeme 
B. Kohoutové, majitelce Ranče Apollo.

Společný oddech pro velké i malé Už se koníků nebojíme
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Setkávání rodin
Je důležité nebýt sám, navázat nová přátelství s dalšími rodiči a dětem poskytnout nové podněty 
a zkušenosti. Proto jsme uspořádali  2 setkání s doprovodným programem, na kterých pomáhali 
rodičům s hlídáním dětí dobrovolníci a nápomocné byly i poradkyně I MY. Setkání jsou bezplat-
ná díky podpoře MPSV, Nadaci J&T, dárcům, výtěžku z benefičních akcí a zázemí zapůjčeného od 
Diakonice ČCE - Středisko Rolnička.

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

Vzdělávání 
Pro 9 rodin jsme zorganizovali žádaný prožitkový seminář s psycholožkou Mgr. Nikolou Bílou na 
téma Sourozenci v rodině dítěte s handicapem.

Podpora pro rodiny dětí od 0–12 let Počet rodin Počet dětí

Třídenní pobyt 1x jarní 4 9

Víkendový pobyt 1x podzimní 4 7

Prázdninový šestidenní pobyt 6 11

Víkendový pobyt pro sourozence 9 11

Setkání v Soběslavi 2x 13 23

Klub maminek s psycholožkou 9x (2 - 6 rodin) 23 0

Psychologické konzultace individuální 10x 10 0

Celkem se zúčastnilo (i opakovaně) 69 61

Studenti s dětmi vyrábějí
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Půjčovna pomůcek a hraček
Hračky, rehabilitační pomůcky a knížky jsou zapůjčovány do rodin podle potřeb dítěte i rodičů. 
K dis - pozici máme více než 1 200 hraček, pomůcek a 300 knih. Na jejich zakoupení, moderni-
zaci a rozšíření finančně přispěli: zaměstnanci White Star Real Estate, Římskokatolická farnost 
Soběslav prostřednictvím Tříkrálové sbírky, Česko Anglická s.r.o., města a obce (viz. odst. Fi-
nancování), návštěvníci benefičních akcí a dárci.

PROJEKTY

V průběhu roku 2018 jsme mohli poskytovat zdarma naše služby i díky podpořeným projektům:

Název projektu v rámci programu Spolu do života - Leadership akademie
Donátor: Nadační fond AVAST
Finanční podpora: 1 221 295 Kč
Doba trvání: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019
Cíl: Vybudovat pozici ředitele organizace, vyšší profesionalita organizace, posílení služby rané 
péče v regionu i ČR.

Název projektu v rámci programu Spolu do života - Rodičovské skupina: Trochu se nadechnout
Donátor: Nadační fond AVAST
Finanční podpora: 450 000 Kč
Doba trvání: 1. 1. 2018 - 30. 6. 2019
Cíl: Dopřát samostatné rodičovské skupině odpočinek, podporu a možnost společně trávených 
chvil za podpory dobrovolníků.

Jsme rádi, že jsme s vámi
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Název projektu: Cesty k dětskému úsměvu
Donátor: sbírce Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské 
společnosti
Finanční podpora: 312 390 Kč
Doba trvání: 1. 7. 2018 - 30. 6. 2019
Cíl: Podpora 23 dětí (15 dětí s různými druhy handicapu a 8 zdravých sourozenců)  v  Jihočeském 
kraji. 

Název projektu: Silnější rodina
Donátor: Nadace J&T
Finanční podpora: 120 000 Kč
Doba trvání: 1. 1. 2018 - 30. 6. 2018
Cíl: Podpora rodiny dítěte s handicapem prostřednictvím vzdělávání, psych. podpory, pobytů a 
setkání. 

Název projektu Raná péče pro jihočeské rodiny
Donátor: ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. - Dr. MAX
Finanční podpora: 40 000 Kč
Doba trvání: 15. 11. 2017 - 14. 11. 2018
Cíl: rozšíření půjčovny hraček a rehabilitačních pomůcek.

Název projektu Užít si víkend sám pro sebe!
Donátor: Nadace člověk člověku
Finanční podpora: 25 000 Kč
Doba trvání: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018
Cíl: zorganizovat 2 víkendy v přírodě u koní pro sourozence dětí s postižením.

Název projektu Více sdílení - více radosti!
Dotační program MPSV Rodina - I. Preventivní aktivity na podporu rodiny 

Finanční podpora: 130 722 Kč
Doba trvání: 1. 3. 2018 - 31. 12. 2018
Cíl: zajištění setkávání rodin dětí s postižením, organizaci vícedenních pobytů pro děti a jejich 
rodiny, na pobyt pro sourozence a psychologické konzultace.

Název projektu v rámci programu Sociální služba raná péče 
Dotační program MPSV - Jihočeský kraj 
Finanční podpora: 2 075 000 Kč
Doba trvání: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
Cíl: neinvestiční dotace pro zajištění veřejné služby - terénní sociální služby preventivního cha-
rakteru, raná péče pro 70 rodin dětí s handicapem.

Název projektu Rozšíření půjčovny hraček, pomůcek a zázemí
Donátoři: Výbor dobré vůle Olgy Havlové, Anglo Česká s.r.o., Cramo, Pomozte dětem organizo-
vané Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti

Zodpovědnou osobou u všech projektů byl statutární zástupce I MY.

Pusť kačku nás baví
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FINANCOVÁNÍ

Služba raná péče je ze zákona poskytována bezplatně. U pobytů rodiny hradí z větší části uby-
tování a stravování. Náklady na odborný tým, dobrovolníky a lektory jsou financovány z darů od 
firemních a individuálních dárců a nadačních příspěvků.
Usilujeme o vícezdrojové financování a větší nezávislost. Téměř polovinu prostředků proto získá-
váme díky benefičním akcím, nadacím a dárcům.
Každoročně prochází naše nakládání s prostředky nezávislým finančním a procesním auditem. 
To, co říkáme, také děláme, nic neskrýváme, hospodaříme šetrně a cítíme velkou zodpovědnost 
za svěřené prostředky.

DOTACE a DARY OBCÍ A MĚST Kč

Státní dotace 

Jihočeský kraj 2 075 000 Kč

MPSV Program Podpora rodiny 130 722 Kč

Celkem 2 205 722 Kč

Dotace měst a obcí

Město Soběslav 16 500 Kč

Město Tábor 35 000 Kč

Obec Albrechtice nad Vltavou 3 000 Kč

Město Vodňany 8 000 Kč

Město Jindřichův Hradec 6 000 Kč

Město Týn nad Vltavou 5 000 Kč

Město Písek 9 000 Kč

Město Sezimovo Ústí 2 000 Kč

Město České Velenice 7 000 Kč

Město Milevsko 9 000 Kč

Město České Budějovice 20 000 Kč

Město Strakonice 10 000 Kč

Město Vimperk 2 000 Kč

Celkem 132 500 Kč

Celkem Dotace 2 338 222 Kč

STÁTNÍ DOTACE A GRANTY
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Dary měst a obcí

Město Dačice 5 000 Kč

Město Planá nad Lužnicí 5 000 Kč

Obec Jarošov nad Nežárkou 5 000 Kč

Obec Lom 27 318 Kč

Městys Malšice 5 000 Kč

Obec Klenovice 3 000 Kč

Obec Želeč 7 000 Kč

Obec Ločenice 15 000 Kč

Celkem Dary měst a obcí 72 318 Kč

NADACE

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY A DARY Kč

Nadace - nadační příspěvky

Nadace rozvoje občanské společnosti - Pomozte dětem 312 390 Kč

Nadační fond AVAST - Leadership 421 295 Kč

Nadace Vodafone ČR 17 355 Kč

Nadace Člověk člověku 32 500 Kč

Převod do roku 2018 1 396 779 Kč

Převod do roku 2019 -1 077 825 Kč

Celkem Nadační příspěvky 1 102 494 Kč

Nadace - nadační dary (dary neziskových organizací)

Nadace Petrlíkových 10 000 Kč

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 18 778 Kč

Římskokatolická farnost 17 458 Kč

Nadace Charty 77 50 000 Kč

Nadace J&T 269 752 Kč

Převod do roku 2018 61 238 Kč

Převod do roku 2019 -315 597 Kč

Celkem Nadační dary 111 629 Kč
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FUNDRAISINGOVÉ AKTIVITY

Tržby za vlastní výrobky 15 210 Kč

Benefice (divadla, Hračkofest) 266 126 Kč

Služby (kopírování, laminace, reklamní činnost,propagace) 27 425 Kč 

Celkem hospodářská činnost organizace vedlejší 308 761 Kč

Příspěvek na údržbu pomůcek 7 750 Kč

Klub maminek a konzultace - příspěvky 3 346 Kč

Vzdělávání - vstupné 900 Kč

Pobyty - platby za ubytování 92 788 Kč

Celkem hospodářská činnost organizace hlavní 104 784 Kč

Pusť kačku závod (Nadace P. a P. Petrlíkových) - dar 86 625 Kč

Celkem Nadační dary 86 625 Kč

IMY KLUB

Demská Andrea 2 400 Kč

Grigorovičová Milena 600 Kč

Heřmanovi 2 400 Kč

Karromato 600 Kč

Lanžhotská Dagmar 1 200 Kč

Lesslerová Jana 500 Kč

Nováková Milena 650 Kč

Petráňová Ludmila 600 Kč

Plíšková Jana 600 Kč

Rechtigová Ilona 1 200 Kč

Slováková Xenie 1 200 Kč

Stráská Pavla 2 400 Kč

Svobodovi 1 200 Kč

Vaňásková Milena 600 Kč

Vošta Zdeněk 1 200 Kč

Žákovi 1 200 Kč

DARY IMY KLUB celkem 18 550 Kč

Dárcovské SMS 5 777 Kč

Dary prostřednictvím Darujme.cz - nadace VIA 14 700 Kč

Firemní dárci 2019

Cramo s.r.o. 50 000 Kč

JK OKNA-STAVITELSTVÍ s.r.o. 12 900 Kč

Purco s.r.o. 5 000 Kč

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

Převod do roku 2018 230 600 Kč

Převod do roku 2019 -98 039 Kč

DARY Firemní dárci celkem 250 461 Kč

Individuální dárci

Horký Jan 2 500 Kč

FINANČNÍ DARY
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Ing. Rypáček Luboš - Ochotníci Želeč 16 000 Kč

Kantor Jiří 4 000 Kč

Lang Štěpán 2 000 Kč

Marvanová Hana 50 Kč

MUDr. Chabr Jan 1 000 Kč

Nacarová Ilona 300 Kč

Pešinová Jana 500 Kč

Sochorová Eva 10 000 Kč

Šimeček Zdeněk 20 000 Kč

ZŠ Soběslav, Komenského - žáci a učitelé 2 812 Kč

Převod do roku 2019 -5 955 Kč

DARY Individuální dárci celkem 53 207 Kč

Dary Neziskové organizace 

SH ČMS Drahov 1 000 Kč

DARY Neziskové organizace celkem 1 000 Kč

A. NÁKLADY k 31. 12. 2018 Hlavní činnost Vedlejší 
činnost Celkem

A. I Nákupy a služby celkem 1 287 137 Kč 155 634 Kč 1 442 770 Kč

A. III Osobní náklady celkem 2 992 727 Kč 2 992 727 Kč

A. IV Daně a poplatky 8 008 Kč 8 008 Kč

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI - výkaz zisku a ztrát

A. V Ostatní náklady, daně, poplatky 30 378 Kč 30 378 Kč

A. VI. Odpisy dlouh. majetku 77 547 Kč 77 547 Kč

A. VII Poskytnuté příspěvky 6 894 Kč 6 894 Kč

NÁKLADY CELKEM 4 402 690 Kč 155 634 Kč 4 558 324 Kč

B. VÝNOSY k 31. 12. 2018 Hlavní činnost Vedlejší 
činnost Celkem

B. I Dotace JčK, města, obce, městyse, 
MPSV

2 338 222 Kč 2 338 222 Kč

B. II Přijaté příspěvky a dary 1 716 761 Kč 1 716 761 Kč

B. III Tržby z hospodářské činnosti 
(benefice apod)

104 784 Kč 308 761 Kč 413 545 Kč

B. IV Ostatní výnosy (úroky, zúčtování 
odpisů)

89 795 Kč 89 795 Kč

VÝNOSY CELKEM 4 249 563 Kč 308 761 Kč 4 558 324 Kč

VÝSLEDEK hospodaření (před i po 
zdanění) -153 128 Kč 153 128 Kč 0 Kč

FINANČNÍ ROZVAHA

AKTIVA k 1.1.2018 k 31.12.3018

A. Dlouhodobý majetek celkem 246 947 Kč 219 400 Kč

A. II. Dlouhodobý hmotný 507 971 Kč 557 971 Kč

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -261 024 Kč -338 571 Kč
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B. Krátkodobý majetek celkem 2 044 276 Kč 1 973 307 Kč

B. II. Pohledávky 90 787 Kč

B. III. Krátkodobý finanční majetek 2 044 276 Kč 1 882 520 Kč

AKTIVA CELKEM 2 291 223 Kč 2 192 707 Kč

PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem 2 055 070 Kč 1 759 537 Kč

A. I. Jmění 1 985 995 Kč 1 690 462 Kč

A. II. Výsledek hospodaření 69 075 Kč 69 075 Kč

B. Cizí zdroje celkem 236 154 Kč 433 170 Kč

B. III. Krátkodobé závazky 236 154 Kč 433 170 Kč

PASIVA CELKEM 2 291 223 Kč 2 192 707 Kč

FONDY darů a dotací Kč

Sbírkové konto - rehabilitace 68 517 Kč

Nadace člověk člověku 20 000 Kč

NROS - Pomozte dětem 162 795 Kč

Nadace Petrlíkových 59 995 Kč

White Star Real Estate 50 000 Kč

Nadace J&T 149 752 Kč

Nadační příspěvek AVAST Rodičovská skupina 141 132 Kč

Nadační příspěvek AVAST Leadership 656 543 Kč

JK OKNA STAVITELSTVÍ 12 900 Kč

CRAMO s.r.o. 35 139 Kč

Fond darů a rezerv 114 289 Kč

Celkem 1 471 062 Kč

NEFINANČNÍ DARY, SLUŽBY, PODĚKOVÁNÍ

DĚKUJEME za celoroční pomoc
Všem členům správní a dozorčí rady za jejich věnovaný čas, bezplatné poradenství, náhle-
dy a správu I MY. Dobrovolnickému centru Diakonie ČCE - Středisko Rolnička a jeho ko-
ordinátorce R. Štaubrové. Všem dobrovolníkům, kteří pomáhali s péčí o děti a na akcích pro 
veřejnost, jmenovitě: M., K. a B.  Arltovým, K. Benešové, L. Bělohlavové, T. Bierlové, M. Bočano-
vé, A. Boháčové, K. Bouškové, Z. Brychtové, N. Čadové, K. Dvořákové, V. Chlaňové, A. Chytilovi, 
H. Janurové, K. Jiříkové, V. Kučerové, A. Krámové, N. Krátoškové, M. Kulíkové, D. Lukuczové, 
L. Maťhové, S. Matouškové, K. Matyšové, P. Mixové, M. Nácalové, V. Prokešové, E. Strychové, 
M. Soukupové, B. Svobodové, M. Šenové, M. Široké, M. Šustrovi, K. Vališové, V. Vachromějevovi, 
K. Veselé, K. Vysloužilové, F. Žákové.
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Dále děkujeme Mgr. N. Bílé a PhDr I. Dedeciové za psychologické konzultace pro rodiny,  
D. Bedlánové za psychologické supervize týmu, D. Lanžhotské a Š. Hruškové za vedení 
účetnictví, J. Jilemnické za semináře a facilitaci, 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. J. Rypáčkovi a J. Pirglovi za fotografie z akcí; Soběslavské chase 
mladé za pomoc při propagaci, sdružení Dveře z Pacova a REXhry za pomoc s Hračkofes-
tem, společnosti Anglo Česká s.r.o. za hygienické potřeby, zaměstnancům White Star Real 
Estate za zakoupení hraček a finanční dar, I. Duškové a P. Bílkové za patronát, O. Kottovi 
a ZOO Tábor za organizaci Noci snů, APLA JC, především Lucii Hnojnové, za spolupořádání 
Pusť kačku, KD Města Soběslav, Divadlu O. Nedbala v Táboře a KD Soběslav za podporu 
našich akcí, Gymnáziu Soběslav za zapůjčení prostor pro přednášku a setkání, ansámblu 
Želečských ochotníků za darované představení E. Čermákové za umístění sbírkové kasičky.

B. Kohoutové a Ranči Apollo, G. Bůžkové - majitelce Penzionu Benešova Hora, obci Hla-
vatce, Jiřímu Flanderovi z Penzion Putim za pronájem prostor pro vícedenní pobyty rodin 
a především obrovskou laskavost a vstřícnost.

Za pravidelné pečení dobrot na akce S. Boháčové, D. Jiříkové, J. Lesslerové, J. Knotkové,  
R. Podlahové, M. Arltové, L. Petráňové, M. Novákové.

DĚKUJEME za pomoc s benefičními závody PUSŤ KAČKU
Především týmu APLA JC a Lucii Hnojnové za skvělou spolupráci při organizaci. A dále i všem, 
kteří nám pomáhali bezplatně, dobrovolně a ochotně závody uspořádat: eshopu - Shop-
tet, rozesílce - Ecomail, O. Pinkavovi a Vodáckému centru České Budějovice, Restauraci 
Na kanále, J. Pirglovi,  HitRádiu, K. Vrkočové, IGY, Dobrovolným hasičům z Bavorovic,  
B. Bílkové, P. Bohoňkovi a ČCE sboru v Č. Budějovicích, Janě Ledvinové, P. Freimannovi.

DĚKUJEME za pomoc s benefičními závody PUSŤ KAČKU
Nadačnímu fondu Globus, Jihočeskému kraji a statutárnímu městu České Budějovice za 
finanční dar na propagaci a doprovodný program akce, primátorovi Ing. J. Svobodovi za zá-
štitu, Nadaci Petry a Petra Petrlíkových za finanční dar a vedení veřejné sbírky. Všem ma-
jitelům malých kaček, kteří přispěli částkou minimálně 50 Kč a podpořili naše pomáhání. 
Jejich jména najdete na transparentním účtu sbírky: 2100918934/2010. Majitelům kaček 
velkých, kteří podpořili závody částkou 2 500 Kč. Jmenovitě pro I MY závodily velké kačky ze 
stájí: Drunečtí, MUDr. H. Blažková, E. Sochorová, Elektro Želeč, Grena a.s., Janouškovi, Planá n. 
Lužnicí, LD střechy, Grafiko Print, D. Bumbálkové.
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PLÁNY NA ROK 2019

• Podat pomocnou ruku formou služby raná péče opakovaně minimálně v 80 rodinách.
• Uspořádat pro rodiny 4 vícedenní pobyty a 2 setkání.
• Zmodernizovat komunikaci - přiblížit se tak rodinám, které nás potřebují, 
 ale nerozumí nabídce, neví o nás. 
• Pořádat pravidelná Kina pro neposedy v Soběslavi
• Otevřít dveře I MY 6 x do roka pro rodiny malých dětí k bezplatným konzultacím.
• Zajistit dlouhodobý plán vícezdrojového financování.
• Strategický plán na roky 2020 - 2022.

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 
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.IMYpomahame.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 pomo-
ci pro rodiny dětí s postižením.

POMÁHAT MŮŽEME JENOM DÍKY VÁM!

Všechna důležitá fakta a údaje tu najdete. Vše je zkontrolováno nezávislým auditorem a nemáme 
co skrývat. Ale pokud chcete skutečně pochopit a vědět více o I MY, podívejte se na webové stránky  
a sociální sítě, ale ještě lépe zavolejte, napište či přijeďte! Jste vždy vítáni.
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KONTAKTY

I MY, o.p.s. 
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5 

392 01 Soběslav 
Www: IMYpomahame.cz

E-mail: imy@IMYpomahame.cz
Tel: 775 162 898

IČ: 70812187
Číslo účtu: 2900969553/2010

Registrace: z 18. 9. 2013, O 318 vedená u Krajského soudu v Č. Budějovicích

Za vytištění a podporu děkujeme Tiskárně a studiu RUDI, a. s.

A co si o tom myslíš ty?
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