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Slovo ředitele…
Vážení přátelé, partneři, podporovatelé,
výroční zprávy bývají většinou nepříliš poutavým čtením.
Splnit ve výroční zprávě všechny zákonné a jiné povinnosti
každoročně zabere desítky a desítky stran textů, čísel a
tabulek. Abychom vás ušetřili nutnosti probírat se všemi
stranami, nabízíme vám na dalších dvou stranách krátký
souhrn roku 2016. Pro ty odvážnější☺ či zvídavější jsou
pak podrobnější informace ke všem našim činnostem a financování uvedeny klasicky na dalších
stranách výroční zprávy.
Na úvod výroční zprávy ale nemohu pominout poděkování všem našim kolegům, spolupracovníkům,
dobrovolníkům, jejichž obětavá práce ve prospěch druhých, nám umožnila úspěšně završit i 16tý rok
fungování ICOS. A také získat v listopadu prestižní ocenění - 2. místo v Neziskovce roku 2016.
I když ocenění NEZISKOVKA ROKU akcentuje zejména profesionalitu a efektivitu managementu a
finančního řízení organizace, je ocenění bezesporu uznáním společné práce všech, kdo se na činnosti
ICOS podílí.
Prestižní ceny pro profesionálně vedené
neziskové organizace v ČR uděluje Nadace
rozvoje

občanské

společnosti

(NROS)

společně s partnery ocenění. Těmi jsou

Fotografie ze slavnostního vyhlášení Neziskovka roku 2016, které se
konalo 28. 11. 2016 v pražském divadle Archa. Foto: Jakub Hrab

Skupina ČEZ, Česká spořitelna, Česká
televize či mezinárodní poradenská a
auditorská společnost KPMG. Propracovaný
vícekolový systém hodnocení umožňuje
všem organizacím zhodnotit svou činnost a získat zpětnou vazbu od nezávislých expertů z
akademického, komerčního i neziskového sektoru. A toto hodnocení dopadlo pro ICOS naprosto
skvěle. ICOS dosáhl v celkovém hodnocení efektivity řízení a managementu 95% ze 100 v porovnání
s dalšími organizacemi. Přes tento výtečný výsledek hodnocení, vidíme, že prostor pro další
zkvalitňování naší práce stále máme☺.
Takže ještě jednou děkuji všem kolegům, spolupracovníkům i dobrovolníkům, jakožto i partnerům a
podporovatelům ICOS. A těším se na další spolupráci.
Tomáš Zunt, ředitel ICOS Český Krumlov, o.p.s.
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I. ICOS V ROCE 2016 „V KOSTCE“

OSOBNÍ ASISTENTCE ZAJISTILA KLIENTŮM TÉMĚŘ 9.000 HODIN PŘÍMÉ PÉČE
Osobní asistence pro osoby se zdravotním
postižením (děti od 1 roku věku) a seniory se
sníženou soběstačností měla v roce 2016 40
klientů (10 dětí, 5 dospělých a 25 seniorů ve věku
od 65 do 97 let). Poskytli jsme 8.938 hodin
asistence (ve školách, školkách, domácnostech,
zaměstnání…..). Díky pořízení třetího služebního
automobilu jsme mohli zajistit osobní asistenci
v 16ti obcích na Českokrumlovsku a Kaplicku.

Bezplatná právní poradna otevřela již šestou pobočku a pomoc
poskytla 838 klientům
K pobočkám poradny v Č. Krumlově, Kaplici, Větřní, T. Svinech a N. Hradech přibyla
další ve městě Vyšší Brod. S klienty poradny bylo vedeno 1670 intervencí
v celkovém souhrnu 768 hodin. Průměrně poskytli pracovníci poradny klientům
rady, informace, návrhy řešení 32x týdně (v drtivé většině se jedná o osobní jednání
intervence).

V listopadu získal ICOS prestižní ocenění v Neziskovce roku 2016 – 2. místo v kategorii
střední neziskovka.

V DOBROVOLNICKÝCH PROGRAMECH
PRAVIDELNĚ 49 DOBROVOLNÍKŮ

POMÁHALO

Pod Dobrovolnickým centrem pomáhalo v domovech pro seniory,
dětském domově, lidem se zdravotním postižením ad. Programech 49
dobrovolníků v rámci dlouhodobé, pravidelné dobrovolnické pomoci.
Další desítka dobrovolníků pomohla bez nároku na odměnu
jednorázově při akcích ICOS či lektorováním. Za pár let fungování
našeho dobrovolnického centra dobrovolníci ve svém volném čase
věnovali už více než 10.000 hodin druhým (pozn. kalendářní rok má
8.760 hodin).
ZA NAŠÍ ASISTENCE FUNGOVALA JIŽ
DESÁTÝM ROKEM CHRÁNĚNÁ DÍLNA V ČESKÉM KRUMLOVĚ, KTERÁ
ZAMĚSTNÁVALA V NAŠEM SÍDLE PRŮMĚRNĚ 30 INVALIDNÍCH
PRACOVNÍKŮ Z REGIONU.
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RODINNÉ CENTRUM KRUMLÍK ZAJISTILO
VÍCE NEŽ 6 TISÍC HODIN HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Hlídání dětí jako doplněk k síti mateřských škol zajišťuje
rodinné centrum již od roku 2011. Od září 2016 funguje
v RC tzv. dětská skupina. Přímo v rodinném centru jsme
poskytli 5.318 hodin hlídání dětí (od věku 12ti měsíců
do 6ti let) pro desítky rodin, dalších 750 hodin hlídání
pak jako doplněk v domácnostech, případně hotelech.
Další akce rodinného centra navštívila více než
tisícovka účastníků.
ICOS vydal v roce 2016 další dvě publikace. „Průvodce obtížnými situacemi
v rodině“ v rámci služby Podpora rodin a dětí v ohrožení a brožuru „Dobrovolníci
přinášejí radost i štěstí“, shrnující zkušenosti dobrovolníků i pracovníků
spolupracujících organizací, v nichž dobrovolníci působí. Obě publikace jsou i
v PDF dostupné na http://icos.krumlov.cz.

NAŠE NEJMLADŠÍ SLUŽBA „PODPORA RODIN A DĚTÍ V OHROŽENÍ“
POMÁHALA 79 RODINÁM. Pomáháme rodinám zůstat spolu je mottem
naší služby, která byla na základě potřeb regionu založena ICOS roku 2014 ve
spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí. Přímo ve vytipovaných 23 rodinách jsme jen
v roce 2016 uskutečnily 440 setkání, rodinné terapie využilo 38 rodin, další desítky rodin využily
poradenských služeb (psychologické, právní, …) či asistovaných kontaktů pod odborným dohledem.
Navíc pod naším vedením proběhlo 24 případových konferencí,
tj. setkání všech zainteresovaných k řešení pomoci a podpoře
dítěte a jeho rodině. V září roku 2016 začala část služby fungovat
jako registrovaná sociální služba, což mj. umožní, aby služby
ještě více mohli využívat klienti, kteří se na nás obrátí sami.
Na činnosti ICOS se podílelo v roce 2016 33 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Dalších 30 osob
pracovalo pro ICOS na dohody (například lektoři, terapeut, právník). Na činnosti ICOS se i v roce 2016
podílela řada dalších dlouhodobých spolupracovníků (psycholog, právník, supervizoři..) a šest desítek
dobrovolníků.
Celkové náklady na zajištění služeb a chodu ICOS v roce 2016 činily
7,637 milionů Kč. Přes vykázanou ztrátu našich obecně prospěšných
služeb ve výši 156 tisíc Kč, je zejména díky naší doplňkové výdělečné
činnosti (poradenství, hlídání v hotelech, charitativní bazárek apod.)
celkový hospodářský výsledek organizace kladný (+ 55 tisíc).
Tolik tedy pár shrnujících zásadních údajů k roku 2016. Podrobnosti najdete na dalších stranách této
výroční zprávy.
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II. POSLÁNÍ a CÍLE ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Poslání ICOS
Zvyšovat kvalitu života obyvatel regionu a dostupnost sociálních a
návazných služeb…
Cíle ICOS
Zajišťujeme služby a programy, které USNADŇUJÍ DŮSTOJNÝ a PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT ohroženým
dětem a mladistvým, rodinám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem v tíživé
životní situaci, kterou nemohou řešit bez pomoci druhých.
Zároveň se věnujeme podpoře systémového rozvoje regionu se zaměřením na rozvoj sociálních
služeb a neziskových organizací, a to především na území regionu jižních Čech s důrazem na
českokrumlovský region.

Hlavní předmět činnosti a dlouhodobé služby a aktivity společnosti:
Poskytování a podpora rozvoje sociálních služeb a na ně navazujících služeb, programů a
aktivit, a to především na území regionu jižních Čech, s důrazem na českokrumlovský region.
Mezi dlouhodobé obecně prospěšné služby ICOS patří zejména:
•

Sociální služba Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory

•

Sociální služba Bezplatné právní poradenství pro osoby v krizi

•

Dobrovolnické centrum Český Krumlov – rozvoj a podpora dobrovolnictví

•

Rodinné centrum Krumlík - hlídání dětí, vzdělávací, volnočasové ad. aktivity

•

Služba Podpora rodin a dětí v ohrožení – poradenství, terapie, práce v rodinách,….

•

Preventivní programy pro mladé lidi s rizikovým chováním

•

Vzdělávací aktivity pro cílové skupiny služeb, poskytovatele sociálních služeb ad.

•

Propagační aktivity s cílem zvyšování informovanosti o činnosti neziskových organizací
s důrazem na sociální oblast a region působnosti

Kromě obecně prospěšných služeb společnost vykonává i další doplňkovou činnost, jejímž účelem
je podpora obecně prospěšných služeb a aktivit společnosti. Jedná se zejména o:
•

Zprostředkování práce pro osoby znevýhodněné na trhu práce, zejména invalidní
zájemce - Agentura práce

•

Poradenská a konzultační činnost (projektový management, strategické plánování,
případové konference,….)

•

Hlídání dětí v domácnostech a hotelech

•

Provoz charitativního Bazárku s dětským zbožím
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III. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ICOS A PRACOVNÍ TÝM V ROCE 2016
Orgány obecně prospěšné společnosti ICOS Český Krumlov jsou:
-

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

-

Mgr. Štěpán Bolf
Dozorčí rada: Ing. Daniela Scherhauferová, předsedkyně dozorčí rady, JUDr. Pavel
Marťán, Mgr. Petra Valová

-

Ředitel a a statutární zástupce: Tomáš Zunt

Základní pracovní tým ICOS v roce 2016:
•

Tomáš Zunt, ředitel - statutární zástupce,
koordinátor, PR manažer, projektový manažer

•

Mgr. Ingrid Jílková, výkonná ředitelka sociálních
služeb ICOS, koordinátorka služeb a projektů,
předsedkyně správní rady

•

Ing. Michaela Klementová, ekonom, účetní

•

Ing. Daniela Scherhauferová, účetní, ekonom

•

Bc. Tereza Valachová, vedoucí sociální pracovník
právní poradny (od 07/2016 na MD)

•

Bc.
Magdaléna
Zronková,
Dobrovolnického centra

•

Mgr. Petra Dvořáková, vedoucí Osobní asistence

Foto: Vedení a vedoucí pracovníci ICOS

koordinátorka
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•

Bc. Šárka Kotvová, vedoucí služby
Podpora rodin a dětí v ohrožení

•

Mgr.
Květa
Valčuhová,
Rodinného centra

•

Mgr. Daniela Jíchová, sociální a terénní
pracovník, fundraiser

•

Bc. Petra Poláčková, zástupce vedoucí
služby Osobní asistence

•

Mgr. Irena Šimečková, zástupce vedoucí
Bezplatné právní poradny

•

Dále základní pracovní tým tvořilo
v roce 2016: 13 osobních asistentek na
někoho mohla vyskytnout kombinace HPP a dohody).
hlavní pracovní poměr (Bílková Zdeňka,
Čarková Klára, Kropáčková Vladislava,
Na činnosti ICOS dlouhodobě spolupracují i další odborní
Sojková Lenka, Meisetschlägerová Dana,
supervizoři, externí právníci, psycholog apod., a stále se
Dvořáková Marie, Horynová Hanna,
rozrůstající tým dobrovolníků (v roce 2016 se zapojilo do
Kutláková Věra, Majkusová Libuše,
programů Dobrovolnického centra 49 dobrovolníků v rámci
Schwabová Marcela, Šubrová Jaroslava,
dlouhodobé dobrovolnické služby, tj. pravidelné pomoci).
Trösterová Pavlína, Sosnová Eliška), 2
pracovnice v přímé péči - hlídání dětí v Rodinném centru Krumlík (Kutláková Věra a Bohoňková Veronika), 2
pracovnice v přímé péči s rodinou (Mgr. Petra Štiková a Petra Cajthamlová DiS.), právnička bezplatné
právní poradny (JUDr. Jarmila Vernerová) a další desítky zde nejmenovaných dlouhodobých pracovníků na
DPP a dalších spolupracovníků. Většinu z nich jsme se snažili uvést v poděkování na straně 30 této výroční
zprávy.

Počet pracovníků ICOS v roce 2016:

vedoucí

V roce 2016 měl ICOS Český Krumlov celkem 33
zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. K 31. 12. 2016 činil
průměrný přepočtený evidenční počet stálých zaměstnanců
na plné úvazky 17,03 (33 osob).
Dalších 30 osob v průběhu roku 2016 pracovalo pro ICOS
na dohody o provedení práce, případně dohody o pracovní
činnosti - jedná se zejména o osobní asistentky doplňující
základní tým; odborné pracovníky – poradce, terapeut;
právník, ad. (pozn.: každá osoba je započítána pouze 1x, ačkoli se u

IV. OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI ICOS
V ROCE 2016
•

OSOBNÍ ASISTENCE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY

•

BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

•

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

•

RODINNÉ CENTRUM KRUMLÍK

•

PODPORA RODIN A DĚTÍ V OHROŽENÍ

•

PREVENTIVNÍ PROGRAM „PRÁVO ZÁŽITKEM“

•

VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY
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OSOBNÍ ASISTENCE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
A SENIORY
registrovaná terénní sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách

Osobní asistence pomáhá osobám se zdravotním
postižením a seniorům zvládat činnosti, které nemohou
vykonávat samostatně.
POSLÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE: Pomáhat uživateli s činnostmi, které nemůže vykonávat samostatně,
rozvíjet jeho schopnosti a samostatnost a umožnit mu tak naplnit jeho potřeby a zájmy. Snažíme se
vytvářet podmínky pro zachování důstojného života, udržení kontaktu s rodinou a začlenění do
společenského a pracovního života. Spolupracujeme s rodinou, přáteli a okolím klienta.

Naši klienti jsou děti (od 1 věku roku), dospělí a
senioři se sníženou soběstačností (z důvodů
zdravotního postižení či věku) v regionu
Českokrumlovsko
a Kaplicko.
Služba
je
poskytována všude tam, kde je potřeba: ve
školkách,
školách
a
dalších
zařízeních,
v domácnosti, zaměstnání a jiných místech na
základě konkrétních potřeb klienta.
Službu bylo a je možné využívat v pracovních dnech
od 7 do 19 hodin, po dohodě také o víkendech.
Službu zajišťujeme od roku 2008, poptávka po
službě a počet klientů narůstá každý rok, nejinak
tomu bylo v roce 2016.
V roce 2016 jsme uzavřeli smlouvy se 40 klienty. Z toho bylo 10 dětí (a mládeže) ve věku od 4 do 18
let, 5 dospělých osob a 25 seniorů ve věku od 65 do 97 let. Z původně nasmlouvaných 11 tisíc hodin
klienti skutečně využili 8 938 hodin služby asistence.
Osobní asistentky se staraly o klienty s různými
diagnózami: osteoporóza, stav po zlomenině obratlů,
zhoršený zrak (makulární degenerace), nádorová ložiska
v mozku, Parkinsonova choroba, Alzheimerova demence,
srdeční insuficienci, nedoslýchavost, poruchy autistického
spektra, ADHD, roztroušená skleróza, Friedreichova ataxie,
těžká nedoslýchavost, stav po mozkové obrně, epilepsie,
diabetes, dětská mozková obrna, angina pectoris atd.
10
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Osobní asistentky nejčastěji zajišťují například tyto činnosti:
•

pomoc při hygieně, oblékání, při přípravě a podání jídla…

•

procvičování kognitivních funkcí nebo fyzických schopností…

•

doprovod při nákupech, procházkách, na rehabilitace…

•

asistence pro děti ve školkách či školách

•

pomoc při vyřizování starostí běžného života…

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

V roce 2016 službu osobní asistence zajišťovalo přímo celkem 20 pracovníků pod vedením Mgr.
Petry Dvořákové, vedoucí služby osobní asistence a koordinátorky služby a výkonné ředitelky
sociálních služeb Mgr. Ingrid Jílkové. Od září posílila tým Petra Poláčková, nová zástupkyně vedoucí
služby Osobní asistence. Všem moc děkujeme, jmenovitě je pak naše poděkování uvedeno na straně
30. U pracovníků klademe velký důraz na zvyšování profesionality formou řady odborných kurzů
z oblastí gerontologie, legislativy, psychohygieny nebo problematiky dětí s poruchou autistického
spektra, asistentky také pravidelně absolvují odborné konference a stáže v podobných sociálních
službách či zařízeních.
V roce 2016 jsme začali využívat již třetí služební vozidlo.
Mohli jsme se tak opět postarat o více klientů ve
vzdálenějších lokalitách regionů. Osobní asistenci
využívali klienti z následujících měst a obcí: Český
Krumlov, Holubov, Slavkov, Rožmitál na Šumavě, Brloh,
Kaplice, Velešín, Staré Dobrkovice, Vyšší Brod, Větřní,
Zlatá Koruna, Chvalšiny, Rybník, Vyšný, Frymburk, Nové
Spolí. Zároveň jsme mohli nabídnout odvoz klientům, kteří potřebovali doprovodit například k lékaři
či na úřad. Jen v rámci této faktultativní služby jsme najezdili 2240 Km. Jeden ze služebních
automobilů je vybaven elektrickým zvedacím zařízením, které významně usnadňuje převoz
imobilních klientů.
Z ohlasů na službu Osobní asistence:
S vděčností a úctou děkuji za služby, které pro mé rodiče vykonává tým paní Dvořákové!
Eva Zemanová
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Přehled realizovaných významných projektů ICOS v roce 2016 souvisejících s Osobní asistencí:
-

Osobní asistence (I. až XII./2016) – registrovaná služba dle zákona o sociálních službách: zajištění
základního chodu služby Osobní asistence. Podpořeno: MPSV ČR, město Český Krumlov, Jihočeský kraj,
Nadace Agrofert, Nadace Jistota Komerční banky, ad.. Seznam všech získaných dotací a grantů na
službu Osobní asistence je uveden ve finanční zprávě na straně 35.

BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PRO LIDI V NEPŘÍZNIVÉ
SOCIÁLNÍ SITUACI
registrovaná sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
(odborné sociální poradenství)

Odborné sociální poradenství - Bezplatné právní
poradenství poskytuje ICOS od roku 2005, od r. 2007 jako
službu registrovanou dle zákona o sociálních službách.
V roce 2016 fungovalo 6 poboček v regionu ORP Český Krumlov, ORP Kaplice a ORP Trhové Sviny (k
pobočkám ve městě Český Krumlov, Kaplice, Trhové Sviny, Nové Hrady a v obci Větřní, přibyla v září
2016 nově otevřená pobočka ve městě Vyšší Brod).
POSLÁNÍ SLUŽBY: zvyšovat samostatnost, informovanost a schopnost řešit či předcházet
problémům klientů, které by mohly vést k sociálnímu vyloučení. Cílem služby je podpořit osoby,
v tíživé životní situaci tak, aby mohly tuto situaci zvládnout sami za pomoci odborného poradce.

Služba je převážně určena lidem v nepříznivé sociální situaci v regionu Českokrumlovsko (ORP
Český Krumlov), Kaplicko (ORP Kaplice) a Trhosvinensko (obce ORP Trhové Sviny). Služba pomáhá
lidem, kteří se dostanou do tíživé životní situace, kterou nedokáží řešit vlastními silami.
Celkový počet klientů Bezplatné právní poradny v roce 2016:
838 klientů, se kterými bylo vedeno 1670 intervencí v celkovém
souhrnu 768 hodin. Poradny na Českokrumlovsku (tj. v Českém
Krumlově, ve Větřní a ve městě Vyšší Brod) poskytly 1101
intervencí 481 klientům, na Kaplicku (tj. v Kaplici) poskytla
pobočka poradny 227 intervencí 160 klientům, a na
Trhosvinensku (pobočka v Trhových Svinech a N. Hradech) pak
342 intervencí 197 klientům. Dalších 106 intervencí v oblasti
spotřebitelské problematiky bylo poskytnuto v regionu
Prachatice a Vimperk v rámci projektu podpořeného
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, v naší partnerské
(občanské) poradně při obecně prospěšné společnosti KreBul.
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Graf – statistika Bezplatné právní poradny dle řešených oblastí v roce 2016

Služba zahrnuje jak odborné sociální poradenství, tak základní právní poradenství, a to především v
následujících oblastech:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Nejčastějším způsobem kontaktu je osobní konzultace/jednání v poradně (85%), zbytek intervencí
tvoří písemné, elektronické či telefonické konzultace. Průměrná délka intervence činila cca 50 minut,
zejména v oblasti dluhů se však jedná o konzultace/intervence delší.
Poradny měly v roce 2016 tradičně vyhrazenu otevírací dobu pro objednané i neobjednané klienty.
Provozní doba Bezplatné právní poradny v roce 2016 (převážnou část roku fungovala poradna
takto):
•

Český Krumlov (5. května 251): 4 dny v týdnu (kromě středy) dopoledne i odpoledne

•

Větřní (Šumavská 1) – pondělí odpoledne

•

Trhové Sviny (Žižkovo náměstí 40) – středy (vyjma 3. středy v měsíci) dopoledne i odpoledne

•

Nové Hrady (Náměstí 43) – každá 3. středa v měsíci

•

Kaplice (Náměstí 70) – čtvrtky dopledne i odpoledne

•

Vyšší Brod (K Vltavě 380) – úterý – 3 hodiny týdně (od září 2016)

Týdně byla v roce 2016 otevřena poradna (a její pobočky) 47 hodin týdně.
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Každoročně poradna v rámci nadstavbových projektů rozšiřuje své služby i na další cílové skupiny či o
informačně vzdělávací akce. V roce 2016 takto nad rámec svých běžných služeb poradna zajišťovala
poradenské služby díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu ČR směrem ke spotřebitelské
(řešení reklamací, odstoupení od nevýhodných smluv, apod.). Projekt „Bezplatné spotřebitelské
poradenství
v roce
2016“.
Vedle
poradenských služeb v
poradnách v Č. Krumlově,
Kaplici, Větřní, T. Svinech,
Nových
Hradech
a
Prachaticích a Vimperku
(zde ve spolupráci s
občanskou poradnou při
KreBul, o.p.s.), kdy bylo
v rámci
projektu
poskytnuto celkem 214
rad a informací občanům
v oblasti spotřebitelské
tematiky, jsme mj. v rámci projektu uskutečnili dalších 13 informačně vzdělávacích akcí na aktuální
témata pro různé cílové skupiny, kterých se zúčastnilo 304 osob (viz blíže v kapitole Vzdělávání).
Koncem projektu byla vydána evaluace souhrnná evaluační zpráva k projektu, shrnující základní
výstupy a statistiku projektu v roce 2016 (dostupná na http://icos.krumlov.cz).
Webové stránky: V roce 2016 byla opět na webových stránkách (poradna.krumlov.cz) v provozu i
webová poradna zaměřená na spotřebitelskou a finanční/dluhovou problematiku (v rámci výše
uvedeného projektu), která slouží pouze jako doplněk k běžným poradenským službám poradny.
Všechny základní služby poradny jsou poskytovány bezplatně. V roce 2016
jsme však navíc již třetím rokem poskytovali službu vyplňování Návrhů na
oddlužení, která je částečně zpoplatněna. Jedná se o doplňkovou činnost
ICOS/poradny, která jde nad rámec registrované sociální služby odborného
sociálního – bezplatného právního poradenství, kde je bezplatně
poskytováno poradenství k dané problematice. Návrhy na povolení
oddlužení poskytujeme tedy klientům, kteří si nechtějí návrh sestavit
samostatně, pouze s naší poradenskou pomocí. V roce 2016 využilo tuto
službu 7 klientů (jednotlivců i manželských párů), všechny návrhy byly
úspěšně povoleny u Krajského soudu v Č. Budějovicích).
V roce 2016 zajišťovali službu 4 sociální pracovníci (Bc. Tereza Valachová,
vedoucí sociální pracovník (v pol. roku odchod na MD), JUDr. Jarmila
Vernerová, Mgr. Irena Šimečková a Mgr. Daniela Jíchová), kteří ve
složitějších případech spolupracují s externími spolupracujícími právníky.
Významné projekty ICOS v roce 2016 související s Bezplatnou právní poradnou:
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•

Bezplatné právní poradenství (I. až XII./2016) - registrovaná služba dle zákona o sociálních službách:
zajištění odborného sociálního poradenství - tj. základního chodu poraden. Podpořeno: dotace MPSV
ČR, Jihočeský kraj, město Český Krumlov, Sdružení Růže, obec Větřní, město Kaplice, Vyšší Brod.

•

Bezplatné spotřebitelské poradenství v roce 2016 (I. až XII./2016) - cílem projektu bylo zajistit
komplexní poradenské služby v oblasti ochrany spotřebitele a zároveň zvýšit právní povědomí o
ochraně spotřebitele a finanční gramotnosti výchovně vzdělávacími a info aktivitami v regionu
Českokrumlovsko, Kaplicko, Trhosvinensko, Prachaticko a Vimpersko (blíže k výstupům projektu výše v
této sekci). Podpořeno: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Seznam všech získaných dotací a grantů na službu Bezplatné právní poradenství je uveden ve finanční zprávě na
straně 35.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV
akreditované programy Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 198/2002 Sb.,
o dobrovolnické službě

Dobrovolnické centrum (DC) podporuje a rozvíjí
dobrovolnictví již od roku 2009. DC zajišťuje
různorodou dobrovolnickou pomoc s důrazem na
programy doplňující sociální a návazné služby v regionu
Českokrumlovsko.
POSLÁNÍ: Podporujeme rozvoj dobrovolnictví a zajišťujeme konkrétní dobrovolnické programy
zejména v českokrumlovském regionu. Zajišťujeme dobrovolnickou pomoc a podporu tam, kde je
potřeba, zejména v oblasti pomoci seniorům, zdravotně postiženým, dětem a mládeži či sociálně
znevýhodněným.

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY V ROCE 2016
• Program „Kamarád v životě“ zajišťujeme
společně se Střediskem výchovné péče
Spirála (SVP) od r. 2009. Klienti Spirály
jsou především děti a mládež do 15ti let
s rizikem či s projevy poruch chování,
komunikace či dalších negativních jevů v
sociálním vývoji. Hlavním smyslem je
navázání kontaktu mezi klientem SVP
Spirála a vybraným dobrovolníkem. Ti po
přípravě utvářejí dvojici a společně tráví
volný čas. Do programu bylo v roce 2016
zapojeno celkem 10 dobrovolníků.
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• Programy v domovech pro
seniory: Dobrovolníci zpestřují
volný čas klientům různými
aktivitami (výtvarné a rukodělné
činnosti,
doprovázení
na
procházky, četba, ad.). V roce
2016 se zapojilo do činnosti
Domova pro seniory Kaplice
(pracoviště Český Krumlov) a
Domova důchodců v Horní Plané
11 dobrovolníků.
• Informační centrum pro seniory
- program „Senioři seniorům“:
V roce 2016 zabezpečovalo
chod centra 9dobrovolníků pod
vedením Františky Kuncové.
Centrum
bylo
veřejnosti
otevřené pravidelně v úterý a
čtvrtek na adrese 5. května 251
v
Českém
Krumlově.
Dobrovolníci zde vyhledávají a
zprostředkovávají
informace
Dobrovolníci v Informačním centrum pro seniory
zájemcům z různých oblastí
zorganizovali v průběhu roku na 150 akcí pro více
(sociální služby, volnočasové
než 1.500 návštěvníků.
aktivity ad.), zejména pak ale
připravují každý měsíc bohatou nabídku nejrůznějších akcí (přednášky, jazykové, počítačové
apod. kurzy, kurzy trénování paměti, poznávací výlety, exkurze, pohybové aktivity) s pomocí
dalších dobrovolných lektorů. Měsíční program Informačního centra pro seniory je
uveřejňován na webových stránkách www.icos.krumlov.cz.
• Dětský domov Horní Planá. V roce 2016 byli do tohoto programu zapojeni 2 dobrovolníci. Ti
navštěvují klienty domova, kde spolupracují na volnočasových aktivitách (výtvarné činnosti,
výlety, exkurze ad.).
• Do programu s názvem Doplněk k osobní asistenci se zapojili 4 dobrovolníci. Ti utvořili dvojici
s osobami se zdravotním postižením a společně pak trávili část svého volného času –
procházky, kulturní aktivity ad.
• V Rodinném centru Krumlík vypomáhalo 15 dobrovolnic během tzv. volné herny a
kavárničky, při organizaci široké škály aktivit pro rodiče s dětmi, vypomáhaly s organizačními
záležitostmi při charitativním Bazárku. V roce 2016 se také podařilo úspěšně „rozjet“ kroužek
pro děti pod vedením dobrovolnice, který se zaměřuje na mezigenerační spolupráci. Děti
pravidelně navštěvovaly klienty Domova pro seniory Kaplice (pracoviště v Č. Krumlově) a
připravují pro ně volnočasový program (společné zpívání, tvoření, hry).
• V Centru pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., vypomáhala s přípravou do školy 1
dobrovolnice dětem a mládeži v rámci volnočasového klubu a Informačního centra pro
mládež.
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NA PROGRAMECH SE V ROCE 2016 PODÍLELO ŠEST DESÍTEK
DOBROVOLNÍKŮ
V roce 2016 mělo dobrovolnické centrum uzavřené dohody o
spolupráci s 10 přijímajícími organizacemi v regionu.
Dobrovolnické centrum dále úspěšně realizovalo i 3 vlastní
dobrovolnické programy (program Informační centrum pro
seniory, v Rodinném centru Krumlík a program na podporu
osob se zdravotním postižením a seniorů – doplněk k osobní
asistenci). Aktivně se zapojilo do akreditovaných
dobrovolnických
programů
celkem
49
dlouhodobě/pravidelně spolupracujících dobrovolníků,
další desítka dobrovolníků pak vypomáhala či vypomohla na
jednorázových akcích (benefiční akce, lektorování apod.).
V r. 2016 bylo zapojeno celkem 15 nových dobrovolníků.
Agendu Dobrovolnického centra v roce 2016 zajišťovala zejména
koordinátorka dobrovolnictví, Bc. Magdalena Zronková. Ta
zajišťuje mj. chod kanceláře, výběr, proškolování dobrovolníků,
spolupráci a podporu dobrovolníků, spolupráci s organizacemi, organizuje supervize, hodnocení
činnosti, zprostředkovává pojištění dobrovolníků atd.
Kancelář Dobrovolnického centra sídlila na adrese: 5. května 251, Plešivec, Český Krumlov.
V září 2016 jsme ve spolupráci s dobrovolníky a spolupracujícími organizacemi a za finanční podpory
Jihočeského kraje vydali brožuru s názvem „Dobrovolníci přinášejí radost i štěstí“. Ta přináší všem
zájemcům příběhy dobrovolníků, názory pracovníků spolupracujících organizací a přibližuje činnosti a
programy Dobrovolnického centra. Více v sekci Informační a propagační aktivity na straně 26 této
výroční zprávy.
Pár slov našich dobrovolníků…
„O dobrovolnictví jsem začala uvažovat už dřív, ale až po nástupu do zaměstnání s pravidelnou pracovní dobou jsem to
mohla začít realizovat. Dobrovolnictví beru jednak jako pomoc dětem, jednak jako seberealizaci (tělocvik pro dušičku).“
Dobrovolnice Kristýna, v rámci dobrovolnictví doučuje děti a mládež s určitými problémy
„Je opravdu hezký pocit, když rodiče nebo pracovníci Dobrovolnického centra a Střediska výchovné péče vidí změny v
chování klientky. Těší mne, že se jí (klientce) například zlepšují vztahy se spolužáky ve škole. Myslím, že se mnou ráda tráví
čas, nebojí se mě na nic zeptat, důvěřuje mi. Je vždycky energická a usměvavá a ráda mi vypráví své zážitky.“
Dobrovolnice Ruby, působí v programu Kamarád v životě

Všem dobrovolníkům patří obrovské poděkování, jmenovitě uvádíme dobrovolníky na straně 30.
Významné projekty ICOS v roce 2016 související s Dobrovolnickým centrem:
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-

Dobrovolnické centrum Český Krumlov (I. až XII./2016) – akreditovaný program dle zákona o
dobrovolnické službě - tj. zajištění programů dobrovolnického centra. Podpořeno: MV ČR, město Český
Krumlov, dary fyzických osob, …

-

Kamarád v životě (I. až XII./2016) - akreditovaný program dle zákona o dobrovolnické službě - tj.
zajištění základního chodu programu pro klienty střediska výchovné péče Spirála. Podpořeno: dotace
MV ČR, město Český Krumlov, Jihočeský kraj, dary fyzických osob,…

-

Podpora činnosti pro neorganizované děti v regionu Českokrumlovska (I. až XII./2016) – projekt
zahrnující část dobrovolnických programů zaměřených na děti, část aktivit rodinného centra –
příměstské tábory. V rámci dobrovolnických aktivit celkem 14 dobrovolníků napomáhalo desítkám
dětem (10 dětem ve středisku výchovné péče, desítkám dětí v programech CPDM a dětského domova,

-

Dobrovolníci v domovech pro seniory na Českokrumlovsku - (I. až IX./2016) – podpora dobrovolnické
činnosti v domově Horní Planá a Kaplice – pracoviště Český Krumlov. Podpořeno: Jihočeský kraj.

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

Seznam všech získaných dotací a grantů je uveden ve finanční zprávě – viz str. 35.

RODINNÉ CENTRUM KRUMLÍK
Rodinné centrum Krumlík bylo založeno ICOS v Českém
Krumlově v roce 2011. Od té doby poskytuje širokou nabídku
služeb pro rodiny s dětmi. Cílem centra je především pomoci
rodičům s návratem do zaměstnání prostřednictvím služby
hlídání dětí, ale také posilování rodičovských kompetencí a
vytváření bezpečného prostoru pro setkávání rodičů i dětí.
Hlavní aktivitou rodinného centra je
hlídání dětí, a to jak přímo v prostorách
rodinného centra, tak v domácnostech
a hotelech v Českém Krumlově a okolí.
Rodinné centrum nabízí také zájmové
kroužky pro děti či vzdělávací a
odborné kurzy pro rodiče, poskytuje
poradenské služby a volnočasové
aktivity (volná herna, celodenní akce
pro děti). Od roku 2014 organizuje také
letní i zimní příměstské tábory. Od roku
2013 funguje v přízemí rodinného
centra dobročinný Bazárek s dětským
oblečením.
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HLÍDÁNÍ DĚTÍ OD 12 MĚSÍCŮ DO 6 LET VĚKU
Služba hlídání dětí byla v roce 2016 poskytována zpočátku čtyři dny v týdnu (o letních prázdninách
pět dní v týdnu), od září 2016 pak od pondělí do pátku od 7.30 do 15.30 jako tzv. registrovaná dětská
skupina (Maximální počet dětí v jeden
okamžik je 10, od září pak 8 dětí).

•

V roce 2016 jsme poskytli 5.318
hodin hlídání. (1929,55 do konce
srpna, od září 3388,5) Služby
využily desítky rodin.

•

Cena služby se v roce 2016
pohybovala mezi 45 Kč a 75
Kč/hod. dle typu permanentky, od
září v rámci dotované dětské
skupiny 700 – 1400/měsíc dle
četnosti docházky.

•

Služba byla poskytována dle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, jako volná živnost Poskytování
služeb pro rodinu a domácnost, od září se jedná o registrovanou dětskou skupinu dle zákona č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

SLUŽBA HLÍDÁNÍ DĚTÍ V DOMÁCNOSTECH A HOTELECH
Hlídání v domácnostech Rodinné centrum nabízí od roku 2014, v hotelech pak od roku 2015. Zájem o
hlídání v domácnostech stále roste, využívá se i nabídka vodění dětí ze školy nebo na zájmové
kroužky. Věk dětí při hlídání v domácnostech a hotelech není nijak omezený, stejně jako časové
rozpětí služby (služba je poskytována ve všední dny, o víkendech i svátcích, v nabídce je i noční
hlídání). Cena hlídání byla v roce 2016 105 Kč/hod., 95 Kč/hod. při hlídání více jako 10 hodin týdně.
Cena nočního hlídání byla 800 Kč/noc. Cena hlídání v hotelech se pohybovala od 120 Kč/hod. do 160
Kč/hod. v závislosti na denní době a nutnosti komunikace v cizím jazyce.
• V roce 2016 bylo poskytnuto 750 hodin hlídání v domácnostech a hotelech. (Jedná se o
doplňkovou činnost ICOS, rodinného centra).
VZDĚLÁVACÍ A ODBORNÉ AKTIVITY
Odborné aktivity byly v roce 2016 zaměřeny na prevenci rozvíjení rizikových jevů u dětí i rodičů, na
podporu
rodičovských
kompetencí i na rozvíjení
dětských dovedností (desetidílný
Kurz
předškolní
přípravy,
preventivní seminář s kurzem
sebeobrany pro děti Jak se
bránit
nástrahám
života,
Setkávání pro single rodiče ad.).
Pokračovali jsme i v oblíbených
besedách s odborníky, během
kterých měli rodiče možnost
sdílet
svoje
zkušenosti s
ostatními rodiči (konflikty mezi
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sourozenci, očkování proti rakovině děložního čípku, látkové pleny apod.). Pro lepší přístupnost kurzů
jsme během nich zajišťovali hlídání dětí zdarma. Odborných aktivit se zúčastnilo 155 návštěvníků
(129 jedinečných). Tyto aktivity byly podpořeny MPSV v rámci programu podpora rodin.
VOLNOČASOVÉ AKTVITY
•

„Volná herna s kavárničkou“ – Volná
herna byla otevřena 3 dny v týdnu.
Rodiče s dětmi mohou plně využít
prostor a vybavení RC Krumlík. Program
herny není nijak organizován a její
provoz je zajišťován dobrovolníky.
Hernu loni navštívilo na 350 opakujících
se rodin.

•

MC Míša - S MC Míša spolupracujeme již
od roku 2011. Každé úterý od 9 do 11
hod. nabízí v rámci RC Krumlík program
zaměřený na různá témata rozvíjející
dovednosti dětí (např. zpívání a hra na
hudební nástroje, cvičení, tvoření).
Zároveň jednou za měsíc pořádají větší
tematické akce jako karneval, vánoční
focení, společná snídaně a další. V roce
2016 se herny s MC Míša zúčastnilo více
než 250 (opakujících se) rodičů.

•

Doprovodné akce – V roce 2016 jsme
opět připravili naše pravidelné volnočasové akce: Táta dneska frčí, Pohádkový les na Dubíku,
Mikulášskou besídku, Den otevřených dveří s jarmarkem domácích výrobků a Vánoční
jarmark. Těchto akcí se zúčastnilo více než 120 rodin se 160 dětmi.

Momentky z příměstských pobytů Rodinného centra (k pobytům dále v textu).
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PŘÍMĚSTSKÉ POBYTY
Od roku 2014 pořádáme příměstské pobyty pro děti od
4 do 10 let, které se setkávají s velkou spokojeností u
dětí i rodičů. V roce 2016 se uskutečnily čtyři týdenní
turnus, kterých se zúčastnilo 50 dětí z celého regionu.
Témata táborů byla Cesta do pravěku a Indiánská
stezka, děti měly možnost vyrábět pravěké nástroje,
rýžovat zlato či jezdit na koních bez sedla. Realizováno
za finanční podpory MŠMT ČR.

„Kluci jsou z tábora nadšení, každý den se těšili
na další program. Třešinkou na dortu jsou pro
naše kluky rafty. Byť počasí mohlo být trošičku
lepší. Ale nepršelo!“ E. Marianová
„Ráda bych za nás rodiče a hlavně za naše děti
poděkovala za úžasný příměstský tábor
pořádaný RC Krumlík…. Program byl velice
pestrý. Zajímavý, poučný, lektorky báječné…“
M. Charvátová

DOBROČINNÝ BAZÁREK
Bazárek se nachází v přízemí Rodinného
centra a za symbolické ceny je v něm možné
nakoupit dětské oblečení, hračky a další
vybavení pro děti (autosedačky, židličky
apod.). Bazárek byl v roce 2016 otevřen pět
dní v týdnu. Nově jsme začali prodávat také
online na www.mimibazar.cz. Výtěžek
z prodeje je použit na podporu aktivit
Rodinného centra. (Jedná se o doplňkovou
činnosti ICOS/RC).

S volnočasovými aktivitami a příměstskými tábory nám tradičně pomáhá mnoho dobrovolníků a
spolupracovníků, kterým děkujeme za jejich nadšení a podporu, jmenovitě na straně 30.
Významné projekty ICOS v roce 2016 související s Rodinným centrem:
•

Rodinné centrum (I. 2016 až XII./2016) – podpora základních aktivit rodinného centra, podpořeno
zejména ze zdrojů města ČK, Jihočeského kraje, vzdělávací a odborné aktivity pak MPSV ČR v rámci
programu Podpora rodin.

•

Rodinné centrum Krumlík - dětská skupina (IX. 2016 až VIII.2018) – provoz zařízení péče o děti.

•

Volnočasové aktivity RC (I. až XII./2016) – podpora činnosti RC směrem k volnočasovým činnostem.
Podpořeno: město Český Krumlov, Jihočeský kraj, Nadace Barokního divadla

•

Podpora činnosti pro neorganizované děti v regionu Českokrumlovska (I. až XII./2016) – projekt
zahrnující část dobrovolnických programů zaměřených na děti, část aktivit rodinného centra –
konkrétně čtyři příměstské pobyty, kterých se zúčastnilo v rámci projektu 40 dětí. Pobyty byly
nabídnuty dětem z běžných rodin, ze sociálně znevýhodněného prostředí i dětem se zdravotním
postižením/znevýhodněním. Podpořeno: dotace MŠMT ČR.

Projekt je podpořen z operačního programu zaměstnanost (OPZ).

Seznam všech získaných dotací a grantů je uveden ve finanční zprávě – viz strana 35.
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PODPORA RODIN A DĚTÍ V OHROŽENÍ
Cílem služby je poskytovat podporu a odbornou pomoc pomoc,
efektivně řešit náročné či problémové životní situace tak, aby
mohla rodina plnit své základní finkce a nebyl tak ohrožen
vývoj dětí. Podpora rodin s dětmi, které se ocitají v ohrožení
nejrůznějšího charakteru (výchovné, partnerské, dluhové,
bytové, rozvodové ad.)

POSLÁNÍ: PODPORA RODIN S DĚTMI PŘI ŘEŠENÍ NÁROČNÝCH ČI PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ
POMÁHÁME RODINÁM ZŮSTAT SPOLU….
Službu zajišťujeme od roku 2014 (již dříve jsme však poskytovali pro rodiny v krizi komplex
poradenských služeb). Služba Podpora rodin je zajišťována v českokrumlovském a kaplickém regionu.
Služba rodinám nabízí spolupráci
formou:
Komplexní
poradenství
–
rodinné
vč.
terapie,
psychologické, právní,…
Terénní práce v rodinách
Asistované předávání, kontakty
Mediace
Případové konference
Část klientů služby „Podpora rodin a dětí
v ohrožení“
doporučuje
OSPOD,
případně další organizace, část klientů
přichází sama. V případě terénní práce přímo v rodině se do konce srpna vždy jednalo o rodiny, které
vytipovává a doporučuje OSPOD a kde spolupracujeme na naplňování individuálního plánu rodiny, od
září 2016, kdy byla registrována část služby jako Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) však zajišťujeme i tuto službu pro klienty, kteří mají
zájem o spolupráci sami, nebo jsou doporučeni jinou organizací, zařízením.
V roce 2016 jsme v rámci služby spolupracovali s osmi desítkami rodin.

KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ:
Základní individuální poradenství se zaměřuje především na prvotní kontakt s klientem.
Obvykle stanovíme priority a plán možných řešení, klient tak získává větší přehled o
postupech, popřípadě povinnostech, které jsou v daném případě zapotřebí. V roce 2016
proběhlo 57 kontaktů/setkání.
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Péče v rámci rodinné terapie byla
poskytnuta celkem 38 rodinám, kdy
celkem proběhlo 94 kontaktů/setkání.
Většina rodin využila, nebo využívá
dlouhodobější
vedení.
Převažují
zakázky pomoci při řešení rodinných
krizí způsobených odcizením, nebo
změnou hodnot partnerů. Následují
případy řešení porozvodových situací
se zaměřením na nácvik komunikace
v nové situaci, vše s ohledem na děti.
Psychologické poradenství bylo nejčastěji poskytováno dětem s komplikovanou sociální
anamnézou – v dlouhodobém eskalovaném rozvodovém sporu rodičů, dětem s podezřením
na týrání nebo zneužívání a emočně deprivovaným dětem. Dalším tématem bylo doprovázení
a výchovně poradenské vedení rodin s dětmi v pěstounské péči. V roce 2016 proběhlo 41
kontaktů/setkání.
Právního poradenství přímo v rámci služby využily 4 rodiny při celkem 6ti
kontaktech/intervencích. (Pozn.: právního poradenství mohou klienti využívat i v rámci
Bezplatné právní poradny, kterou dlouhodobě provozujeme – viz výše)
TERÉNNÍ PŘÍMÁ PRÁCE V RODINÁCH - Spolupráce s rodinami bývá většinou dlouhodobá. Cílem
spolupráce je podpora rodičovských kompetencí, stabilizace rodinného prostředí, řešení výchovných
obtíží dětí, podpora i nácvik školní přípravy, smysluplné trávení volného času ad. V roce 2016 jsme
v rámci terénní práce, doprovázení rodin spolupracovali s 23 rodinami (3 rodiny kontaktovali službu
sami, zbytek byl na doporučení OSPOD). Během roku se uskutečnilo 440 setkání/kontaktů.
ASISTOVANÉ KONTAKTY A PŘEDÁVÁNÍ - podporované setkávání rodičů či příbuzných a blízkých
s dětmi za přítomnosti odborného pracovníka našeho zařízení. Této asistence je využíváno
v situacích, kdy dochází ke konfliktům mezi rodiči, při odloučení jednoho z rodičů od dítěte z různých
důvodů a zájmu o opětovné navázání vztahu s dítětem, ad. Naše asistence může být nařízena
soudem, ale využívají ji i rodiny na vlastní přání. Na Asistovaných kontaktech s námi v roce 2016
spolupracovaly 4 rodiny a uskutečnilo se celkem 31 asistovaných kontaktů. Asistenci u předávání
využily 2 rodiny a proběhlo celkem 6 asistencí.
PŘÍPADOVÉ KONFERENCE - Jedná se o domluvené a řízené setkání všech, kteří se podílejí či se
mohou podílet na pomoci a podpoře dítěti a jeho rodině. Cílem je výměna informací, zhodnocení
situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který
povede k naplňování potřeb dítěte. Setkání vede nezávislý facilitátor - moderátor diskuse. Případové
konference jsou realizovány na základě zakázky a úzké spolupráce s OSPOD (oddělení sociálně právní
ochrany dětí) jak u rodin, které využívají našich služeb, tak u dalších rodin, kde je tato metoda
vhodná. V roce 2016 bylo pod naším vedením realizováno celkem 24 případových konferencí (20
pro OSPOD Český Krumlov, 2 x pro Tábor, 1 x Trhové Sviny a 1x Kaplice). Jedná se o doplňkovou
službu ICOS.

23

ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2016

Veškerá práce s klienty je týmově vedena ve spolupráci s OSPOD Český Krumlov a Kaplice a dalšími
službami ICOS. Úzká spolupráce probíhá i se Střediskem výchovné péče Spirála, Pedagogickopsychologickou poradnou, pediatry, psychiatrem a dalšími subjekty, kterým děkujeme za spolupráci.
Jako nadstavbovou aktivitu ke službě „Podpora rodin a dětí“ jsme i v roce
2016 uspořádaly další dvě neformální setkání pracovníků s dětmi
v regionu. Při této příležitosti se potkávají pracovníci z organizací, institucí
a úřadů působících na Českokrumlovsku za účelem výměny informací,
sdílení zkušeností, nastavování koordinace činností a prohlubování
vzájemné spolupráce. V roce 2016 také proběhlo 16 multidisciplinárních
setkání pracovníků služby a OSPOD s cílem zkvalitňování spolupráce.
Většina aktivit probíhala s finanční podporou MPSV v rámci programu podpora
rodiny a s podporou města Český Krumlov.
V letech 2015 a 2016 byla služba a její rozvoj podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
EHP fondů. V jeho rámci byl také jako doplňková aktivita připravován „Průvodce obtížnými situacemi v rodině“,
který je od roku 2016 dostupný například na http://icos.krumlov.cz.

Významné projekty ICOS v roce 2016 související se službou Podpora rodin a dětí v ohrožení:
•

Podpora rodin a dětí v ohrožení(I. až XII./2016) – podpořeno: město Český Krumlov, Jihočeský kraj,
Nadace Agrofert a MPSV ČR v rámci programu Podpora rodiny.

•

SPOLU - Podpora rodin a dětí v ohrožení v regionu Českokrumlovsko (IV.2015 – III.2016) – projekt na
rozvoj služby Podpora rodin a dětí v ohrožení včetně zavedení nových aktivit, např. mediace.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Více na www.fondnno.cz a
www.eeagrants.cz.

Seznam všech získaných dotací a grantů je uveden ve finanční zprávě – viz strana 35.

PREVENTIVNÍ PROGRAM „PRÁVO ZÁŽITKEM“
Preventivní program „Právo zážitkem“ navazuje na realizaci probačního programu „Právo pro každý
den“, který jsme realizovali v letech 2007 až 2013 v devíti regionech zejména jižních Čech ve
spolupráci s PMS (probační a mediační službou ČR) a OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí).
Těchto programů, jejichž cílem je snížit riziko opakování trestní či závadové činnosti mladistvých,
jsme uskutečnily celkem 53 pro celkem 477 klientů. V roce 2016 jsme ve spolupráci s OSPOD České
Budějovice na tyto aktivity navázali pilotní realizací upraveného původního programu. Preventivní
program „Právo zážitkem“ vychází z realizace probačního programu, ale umožňuje zapojit do
programu širší cílovou skupinu, zejména mladé lidi v péči OSPOD. V roce 2016 tak byl realizován první
běh tohoto programu, a to v Českých Budějovicích, v celkové časové dotaci 40 hod. Do programu
nastoupilo 11 účastníků. Program úspěšně absolvovalo 6 účastníků.
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VZDĚLÁVÁNÍ A INFORMAČNĚ - PROPAGAČNÍ AKTIVITY
Vzdělávací aktivity pro odbornou i širší veřejnost jsou dlouhodobou součástí činnosti ICOS,
v posledních letech jsme gró našich vzdělávacích aktivit směřovali do oblasti vzdělávání
poskytovatelů sociálních služeb. Jen v letech 2013 až 2015 jsme zajistili 33 akreditovaných kurzů,
v nichž bylo proškolováno 85 pracovníků. Vzhledem k tomuto obrovskému množství realizovaných
kurzů pro klíčové pracovníky sociálních služeb v regionech působnosti, jsme v roce 2016 dočasně tyto
aktivity utlumili, pokračovat v nich budeme jen, co vyvanou nabité znalosti☺. Samozřejmě se ale
nadále věnujeme permanentnímu systematickému prohlubování znalostí a schopností vlastních
pracovníků. Dlouhodobě se věnujeme také vzdělávacím akcím pro širší veřejnost a cílové skupiny
našich služeb, v nichž jsme pokračovali i v roce 2016.
VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO ŠIRŠÍ VEŘEJNOST A CÍLOVÉ SKUPINY SLUŽEB
V roce 2016 zajistila naše Bezplatná právní poradna dalších 13 informačně-vzdělávacích akcí pro 304
účastníků v oblasti finanční gramotnosti a spotřebitelské tématiky. V regionu Českokrumlovsko a
Prachaticko (zde ve spolupráci s partnerskou organizací Krebul, o.p.s.) jsme realizovali akce pro
účastníky z nejohroženějších cílových skupin: 6 akcí pro seniory a širší veřejnost, 5 akcí pro žáky a
studenty středních, vyšších odborných i základních škol, 2 akce pro pacienty psychiatrické léčebny
v Červeném Dvoře pro celkem 304 osob. Tyto akce byly uskutečněny v rámci projektu „Bezplatné
spotřebitelské poradenství ….“, který podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Další řadu vzdělávacích akcí, kurzů, či přednášek pro desítky účastníků ICOS uspořádal v rámci svého
Rodinného centra Krumlík pro rodiče s dětmi (blíže viz v kapitole Rodinné centrum), pro stovky
návštěvníků z řad seniorské i širší veřejnosti pak připravili nejrůznější vzdělávací akce (např.
počítačové kurzy, kurzy angličtiny) dobrovolníci v rámci činnosti našeho Informačního centra pro
seniory (více v kapitole Dobrovolnické centrum).

INFORMAČNÍ - PROPAGAČNÍ AKTIVITY
I v roce 2016 jsme se snažili prostřednictvím nejrůznějších propagačních aktivit zviditelňovat aktivity
neziskového sektoru v regionu s důrazem na ty oblasti, které
souvisejí s činností ICOS, tj. zejména v oblasti sociálních a
návazných služeb. V roce 2016 jsme z těchto aktivit realizovali
například:
•

Regionální periodikum Zpravodaj.krumlov.cz - periodikum
vydává ICOS od r. 2003 v tištěné (6200 ks) i v PDF podobě.
Zpravodaj je zdarma distribuován do českokrumlovských
domácností a dalších vybraných organizací v regionu. V roce
2016 jsme vydali 3 tištěná vydání (březen, září a prosinec).
Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s Centrem pro pomoc
dětem a mládeži, o.p.s. Periodikum je registrováno u Ministerstva
kultury pod č.: MK ČR E 14469. V PDF podobě dostupné např. na
http://icos.krumlov.cz.
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•

Vydané brožury/publikace v roce 2016:
PRŮVODCE OBTÍŽNÝMI SITUACEMI V RODINĚ
Informační brožura, která vznikla jako doplňková aktivita projektu „SPOLU – Podpora rodin a dětí
v ohrožení na Českokrumlovsku“. Cílem průvodce je nastínit rodinám s dětmi nejčastější řešené
problémy, s nimiž se v praxi sociální pracovníci setkávají, a zpřístupnit tak klientům služby, ale i
všem dalším zájemcům, základní informace o tom, jak tyto situace řešit, kam se v případě
problémů obrátit. Proto je také brožura v každé z kapitol doplněna o adresář institucí a
organizací, které v daných situacích v regionu (zejména s ohledem na region Českokrumlovsko)
napomáhají či mohou napomoci. Vydal: ICOS Český Krumlov, o.p.s., březen 2016, náklad: 1000 ks + PDF,
stran 32 + přílohová část, v tištěné podobě je zdarma k dispozici např. v kanceláři služby Podpora rodin a v
sídle ICOS Český Krumlov, o.p.s.

DOBROVOLNÍCI PŘINÁŠEJÍ RADOST I ŠTĚSTÍ
Tato brožura vznikla díky dobrovolníkům. Ti jsou naší velkou
inspirací. Bez jejich nezištné pomoci by mnohé z potřebných
programů pro seniory, děti či lidi se zdravotním postižením
nefungovaly, nebo alespoň nemohly fungovat tak dobře. Brožura
přibližuje čtenářům názory samotných dobrovolníků, klientů i
pracovníků organizací, kde dobrovolníci pomáhají. Brožura je
zaměřena na programy a zkušenosti Dobrovolnického centra,
které funguje pod ICOS Český Krumlov od roku 2009. Vydal: ICOS
Český Krumlov, o.p.s., září 2016, náklad: 500 ks + PDF, stran 18, v tištěné
podobě je zdarma k dispozici např. v kanceláři Dobrovolnického centra v
sídle ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Všechny námi vydané publikace a brožury jsou dostupné také na
http://icos.krumlov.cz.
•

Provozované webové stránky: http://icos.krumlov.cz. Tento web zahrnuje všechny na naše
aktivity na jednom místě a nahrazuje několik původních stránek, součástí jsou i stránky
Rodinného centra – http://krumlik.kurmlov.cz, Osobní asistence – http://asistence.krumlov.cz,
Bezplatné právní poradny - http://poradna.krumlov.cz, služby Podpora rodin:
http://podporarodin.krumlov.cz. Speciální stránky k hlídání dětí v Českém Krumlově najdete také
na http://www.hlidanidetikrumlov.cz/. Rodinné i Dobrovolnické centrum je i na facebooku.

•

Vedle uvedených informačních a propagačních aktivit jsme i v roce 2016 dále pokračovali
v pravidelném informování laické i odborné veřejnosti o aktivitách NNO v regionu vydáváním
řady letáků, tiskových zpráv, dalších informačních materiálů či realizací řady nejrůznějších
propagačních a informačních akcí včetně například informačně vzdělávacích akcí ke zvyšování
právního povědomí občanů, besed, konferencí k tématům dobrovolnictví ad., ICOS a jeho služby
byly dále propagovány například v rámci prezentace českokrumlovských neziskových institucí,
souborů, spolků, akcí, projektů na veletrhu „Kouzelný Krumlov“, v červnu 2016 také například na
(I)kosí slavnosti v Pivovarské zahradě a na řadě dalších akcích.

26

ICOS Český Krumlov, o.p.s., Výroční zpráva za rok 2016

V. DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ICOS V ROCE 2016:
Kromě obecně prospěšných služeb společnost vykonává i další doplňkovou činnost, která taktéž
vychází z cílů společnosti, a jejímž účelem je doplnění a podpora obecně prospěšných služeb a aktivit
společnosti. Jedná se zejména o:

AGENTURA PRÁCE
Činnost agentury práce pod ICOS Český Krumlov je zaměřena na zprostředkování práce zejména
znevýhodněným lidem, invalidním zájemcům, a to již desátým rokem. V roce 2016 jsme nadále úzce
spolupracovali s firmou BONA ASSISTENTIA s.r.o., jako odštěpenou společností od firmy BLAŽEK
PRAHA a.s., která za naší asistence v chráněné pracovní dílničce zaměstnávala průměrně 30
pracovníků z regionu Českokrumlovska, z toho byli 4 pracovníci v roce 2016 nově přijatí.

PORADENSKÉ, FACILTIAČNÍ A KONZULTAČNÍ AKTIVITY
Poradenské, konzultační a facilitační činnosti v oblastech souvisejících s hlavní činností ICOS (podpora
strategického rozvoje regionu, NNO, projektová podpora dalších subjektů, návazná podpora klientů
navazující na naše hlavní obecně prospěšné služby) se prolínají činností ICOS od počátku jeho
existence. V posledních letech se však jedná pouze o naši drobnou doplňkovou činnost. Naše
poradenské, facilitační služby nad rámec našich obecně prospěšných poradenských služeb v rámci
této doplňkové činnosti zahrnovaly v roce 2016 zejména následující činnosti.
•

Případové konference: tj. řízené setkání všech, kteří se podílejí či se mohou podílet na
pomoci a podpoře dítěti a jeho rodině v řešení obtížné situace. Případové konference jsou
realizovány na základě zakázky a úzké spolupráce s OSPOD. Setkání vede nezávislý
poradce/facilitátor - moderátor diskuse. Pod naším vedením bylo uskutečněno 24
případových konferencí, z toho 20 pro OSPOD Český Krumlov, 2 Tábor, 1 Trhové Sviny a 1
Kaplice (více ke službě Podpora rodin a dětí v ohrožení na straně 22 této výroční zprávy).

•

Mediace: tj. hledání řešení u kulatého stolu za pomoci nestranného odborníka – mediátora.
Mediace je určena lidem v konfliktu či sporu, kteří chtějí obtížnou situaci řešit efektivně a
předejít tak např. zdlouhavému soudnímu řízení či neřešení situace (více ke službě Podpora
rodin a dětí v ohrožení na straně 22 této výroční zprávy).

•

Návrhy na oddlužení jako nadstavbová činnost registrované sociální služby Bezplatné právní
poradenství pro předlužené klienty (v roce 2016 využilo tuto doplňkovou službu 7 klientů).
Blíže viz stranu 12 této výroční zprávy.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ V DOMÁCNOSTECH A HOTELECH - INDIVIDUÁLNÍ HLÍDÁNÍ
Tuto službu začalo naše rodinné centrum poskytovat v roce 2014, jakožto doplněk k hlavní službě
péče o děti – hlídání přímo v Rodinném centru Krumlík. V roce 2016 jsme poskytli 750 hodin hlídání
v rámci této doplňkové služby. Více v kapitole Rodinné centrum na straně 18 této výroční zprávy.
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CHARITATIVNÍ BAZÁREK V RC KRUMLÍK
Pět dnů v týdnu je v prostorách RC Krumlík (Urbinská 184) otevřený Bazárek s dětským oblečením a
hračkami. Výtěžek z prodeje je použit na podporu aktivit rodinného centra. Více na straně 20.

VI. PLÁN ČINNOSTI ICOS V ROCE 2017
Vedle zajišťování všech stěžejních sociálních a návazných služeb obecně
prospěšné společnosti ICOS Český krumlov, o.p.s., bude i v roce 2017
pokračovat naše úsilí o zvyšování a zkvalitňování služeb a programů.
Cílem je i v roce 2017 postupně navyšovat kapacitu Osobní asistence pro
osoby se zdravotním postižením a seniory, včetně pokračování ve snaze o
zpřístupňování této služby klientům i z odlehlejších částí regionu (mj. zajištěním dalších
vozidel pro službu). Bezplatná právní poradna bude zajišťovat přímo 6 poboček ve třech
příhraničních regionech a i v roce 2017 bude nadále rozvíjet spolupráci s partnerskými poradnami
v Prachaticích a Vimperku. Vzhledem k tomu, že během tří let poskytování naší nejmladší služby
Podpora rodin a dětí v ohrožení se poptávka oddělení sociálně právní ochrany dětí i klientů stále
zvyšuje, zaměříme se v roce 2017 na rozvoj kapacity této služby, a to i v regionu Kaplicka. Nadále se
budeme snažit zkvalitňovat stávající a zajišťovat i další dobrovolnické programy, které usnadňují
mnoha organizacím jejich činnosti, ale zároveň občanům - dobrovolníkům umožňují aktivní a
smysluplnou účast na dění ve svém okolí. Díky prostředkům z Evropského sociálního fondu budeme i
v roce 2017 v rámci našeho Rodinného centra Krumlík vedle široké nabídky vzdělávacích a
volnočasových aktivit provozovat dětskou skupinu jako doplněk k síti mateřských škol s dotovanou a
tedy velice přístupnou cenou pro rodiče a jejich děti v regionu. S finanční podporou Jihočeského kraje
navážeme také na pilotní realizaci inovovaného preventivního programu „Právo zážitkem“ pro
mladé lidi, kteří se dopustili či dopouštějí trestného či jiného závadového jednání.
Obecně prospěšné služby a jejich financování hodláme obdobně jako v minulých letech podporovat i
v roce 2017 prostřednictvím našich doplňkových výdělečných činností (poradenské, facilitační a
konzultační aktivity, spolupráce na provozu chráněné dílny v Č. Krumlově, hlídání dětí
v domácnostech, charitativní bazárek ad.), které ale zároveň i svým zaměřením spolupomáhají
naplňovat naše poslání. Velice nás těší, že počet dárců i celková výše obdržených darů pro podporu
našich služeb mají vzestupnou tendenci a v součtu obdržených darů jsme přesáhly v roce 2016 půl
milionovou hranici, téměř 100 tisíc korun z toho činí dary od regionálních firem a individuálních dárců
z našeho města a regionu, kterýchžto si obzvláště vážíme. Na podporu rozvoje systémového
fundrasingu – dárcovství se zaměříme i v roce 2017 tak, abychom se postupně přibližovali standardu
v mnoha západních zemích, kde podpora dárců tvoří významnou část rozpočtu potřebných služeb
v sociální oblasti.
Z hlediska finančního zajištění služeb v předpokládaném rozsahu je plánovaný rozpočet ICOS Český
Krumlov, o.p.s. pro rok 2017 ve výši cca 10,3 milionu Kč.
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VII. PARTNEŘI ICOS A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE, ČLENSTVÍ V
ASOCIACÍCH
Vzhledem k rozsáhlým aktivitám ICOS zde uvádíme jen naše stěžejní partnery a organizace, s nimiž
jsme úzce spolupracovali i v roce 2016. K nim patří například:
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Č. Krumlov
Město Český Krumlov
Blažek Praha, a.s., Bonna Assistentia s.r.o.
SVP Spirála a sdružení Spirála
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí MU Č. Krumlov
Město Trhové Sviny
Město Kaplice
Město Nové Hrady
Probační a mediační služba ČR
Hestia, o.s.

Hospic sv. Jana Neumanna
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
Domov pro seniory Kaplice
MC Míša
Krebul, o.p.s.
KoCeRo, o.p.s.
Charita Kaplice
Obec Větřní
Dětský domov Horní Planá
Domov důchodců Horní Planá

ICOS je členem například následujících asociací:
Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO),
která sdružuje neziskovky, které fungují a chtějí
fungovat zcela transparentně.
Asociace nestátních neziskových organizací
Jihočeského kraje (ANNO): ICOS je zakládajícím
členem Asociace, která byla založena v roce 2010 k podpoře a síťování neziskového sektoru v
kraji.
Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) - největší profesní organizace sdružující
poskytovatele sociálních služeb.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem pracovníkům, spolupracovníkům, podporovatelům, dárcům, partnerům i
poskytovatelům dotací a grantů za podporu činnosti ICOS Český Krumlov v roce 2016.
Zvláštní poděkování patří zejména:
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•

Všem dobrovolníkům, kteří působili pod českokrumlovským Dobrovolnickým centrem či
vypomáhali ICOSu v roce 2016 a věnovali tak svůj čas a energii ve prospěch druhých. Obrovský
dík a obdiv za čas, nápady a chuť, které věnují druhým, patří všem dobrovolníkům, kteří v roce
2016 věnovali svůj volný čas na pomoc a podporu druhých, jmenovitě jsou to: Anderlová Pavla,
Bejdáková Jana, Benešová Klára, Dlouhá Hana, Dvořák Tomáš, Fučíková Naděžda, Fošumová
Tereza, Fousková Jindřiška, Hampelová Anna, Hanáková Jarmila, Hrubešová Zdeňka, Janouchová
Iva, Janoušková Bohumíra, Jung Ladislav, Kadrnožka Josef, Kliková Hana, Kocourková Hana,
Králová Markéta, Kroneislová Hana, Kukačka
Hynek, Kukačka Matyáš, Kuncová Františka,
Kusová Eva, Lapšanská Lenka, Lindner Jan,
Lišaníková Darina, Matějčková Helena, Mizon
Ruby, Mrázová Kristina, Nachlingerová Jana,
Nguyen Viet Hoang, Novotná Jitka, Petrášková
Martina, Piskáčková Ilona, Plánská Nicola,
Prokůpková Lenka, Rezková Alena, Růžička
Ivan, Rychtarová Ludmila, Sharifi Simona,
Ze společného setkání dobrovolníků. Foto: Jana
Slípková
Vlasta,
Sobolová
Kristýna,
Kyselová, Deník
Stejskalová Kristýna, Stifterová Bohuslava,
Svobodová Miroslava, Šenkýřová Hana, Šímová Kateřina, Štěpánková Anita, Štiková Petra, Šulek
Tomáš, Thonová Miroslava, Vondrovicová Dagmar, Zunt Vladimír. Poděkování patří i dalším
dobrovolným lektorům, kteří svůj čas nezištně věnují Informačnímu centru pro seniory – Ludmila
Kitzlerová, Lenka Kalová, Jiří Veselý, Anna Šedivá. Zvláštní poděkování patří Františce Kuncové,
která již sedm let úžasně vede českokrumlovské Informační centrum pro seniory. Děkujeme za
čas, který s takovou chutí a nadšením věnujete podpoře plnohodnotného života seniorů.

•

Dárcům a podporovatelům ICOS, v roce 2016 pak zejména našim pravidelným přispěvatelům:
Jiřímu Klosse, Pavlu Valtrovi, Haně Klosse, dále Adéle Fenclové, Tomáši Šulkovi, firmě Silvermix
s.r.o., Linde Pohony s.r.o., a dále Ivanu Růžičkovi a jeho týmu 12am týmu za uspořádání benefiční
akce (viz stranu..), a řadě dalších drobných dárců, kteří podpořili darem naši činnost, a dále pak
těm, kteří nejrůznější formou podpořili či podporují naše aktivity či jednotlivé akce: Prosportu,
o.p.s., pivovaru Eggenberg, TranSoft, a.s., Aerohouse, Ateliéru Lenky Kalové, Centru Český
Krumlov a.s., Marii Čutkové a Evě Smetanové, Radimu Kahovcovi, Miroslavu Škampovi - Studio
Mio, Františkovi Šestákovi, dále patří dík: s.r.o. Vinný butik Hajer, Věci na fotbal, Faktor Team
s.r.o., Kontu bariéry Nadace Charty 77, Nadaci Agrofert, Nadačnímu fondu TESCO, Nadaci Jistota
Komerční banky, Spořitelně a.s. S volnočasovými aktivitami a příměstskými tábory v Rodinném
centru nám tradičně pomáhá mnoho dobrovolníků a spolupracovníků, kterým také děkujeme za
jejich nadšení a podporu. Jmenovitě pak děkujeme panu Stupkovi, manželům Královým a
rekreačnímu zařízení Olšina. Velký dík patří také Petru Dubovi a Městské polici ČK, Lence
Novákové a VPC Pepino, Tomáši Koubovi, Luďku Kutlákovi, Patriku a katrin Lišaníkovým, Jaromíru
Maurerovi a Hasičskému záchrannému sboru v ČK, Mírovi Březinovi a Outdoor Krumlov, Pavlu
Šimkovi a Rafting Krumlov, Ireně Škrabalové, Jiřímu Štikovi a kempu U Tří borovic. V neposlední
řadě děkujeme také těm, kteří nám nezištně nosí oblečení a další potřebné dětské věci do našeho
dobročinného Bazárku v Rodinném centru a řadě dalším zde neuvedeným podporovatelům. Dík
patří také TESCu v ČK za dary na naše akce. Mírovi Škrabalovi pak děkujeme za grafické
vylepšování našich propagačních materiálů. Členům kapely Chlapi v sobě děkujeme za to, že
odehráli benefiční koncert pro ICOS skvěle a bez nároku na odměnu.
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•

Našim spolupracujícím právníkům, zejména Pavlu a Radce Marťánovým, kteří se podíleli na
činnosti naší bezplatné právní poradny, za konzultace pak také Mirkovi Krutinovi a Ondřeji
Múkovi z Advokátní kanceláře Mgr. Krutiny.

•

Všem lektorům a přednášejícím, kteří pro nás zajišťovali vzdělávací akce v rámci činnosti
Rodinného centra, Informačního centra pro seniory.

•

Našim supervizorům, Pavlu Vítkovskému a Lence Motlové, supervizorce dobrovolníků.

•

Spolupracovníkům v rámci služby podpora rodin, zejména rodinnému terapeutovi Janu Tůmovi,
psycholožce Petře Valkony , Jakubu Průchovi, Viktorii Kušnirenkové.

•

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

•

Všem našim zaměstnancům a pracovníkům, bez jejichž obětavé práce by nebyl chod ICOSu
možný, zvláštní poděkování patří za rok 2016 našim osobním asistentkám, terénním pracovnicím
a pracovnicím v péči o děti v Rodinném centru Krumlík za jejich snahu, odhodlání a laskavý
přístup ke klientům, děkujeme Bílkové Zdeně, Čarkové Kláře, Kropáčkové Vladislavě, Sojkové
Lence, Meisetschlägerové Daně, Dvořákové Marii, Horynové Hanně, Kutlákové Věře, Majkusové
Libuši, Schwabové Marcele, Šubrové Jaroslavě, Trösterové Pavlíně, Sosnové Elišce, Štikové Petře,
Podruhové Petře, Trojákové Marii, Bohoňkové Veronice, Čadové Haně, Selucké Ivaně, Jíchové
Daniele, Cajthamlové Petře, Lišaníkové Darině a Mitrevské Martině. Zvláštní poděkování patří
také Jarmile Vernerové za pomoc v Bezplatné právní poradně. Velké poděkování patří také
vedoucím jednotlivých služeb ICOS, Petře Dvořákové za vedení Osobní asistence a Petře
Poláčkové za její zastupování, Magdaléně Zronkové za vedení Dobrovolníků, Květe Valčuhové za
vedení Rodinného centra, Šárce Kotvové za vedení
služby Podpora rodin a dětí v ohrožení, Tereze
Valachové a Ireně Šimečkové za vedení Bezplatné
právní poradny, Daniele Jíchové za stále se rozvíjející
fundraiserskou činnost a práci v rodinách i poradně,
Michaele Klementové a Daniele Scherhauferové za
ekonomický dohled nad organizací a výkonné ředitelce
Ingrid Jílkové za nedocenitelný spolupodíl na vedení a
řízení organizace a služeb.

•

Zvláštní poděkování patří také členům správní a dozorčí rady ICOSu neuvedeným jinde na této
stránce, tj. Vlastimilu Kopečkovi, Štěpánu Bolfovi a Petře Valové.

•

Děkujeme také všem poskytovatelům dotací, grantů a nadačních příspěvků za finanční podporu
našich služeb a programů, zejména Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvu školství
a mládeže ČR, Ministerstvu vnitra ČR, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, městu Český
Krumlov, Sdružení Růže a městu Trhové Sviny a Nové Hrady, městu Kaplice, Vyšší Brod, Větřní,
Jihočeskému kraji, Nadaci Jistota Komerční Banky, Nadačnímu fondu TESCO, Nadaci Agrofert,
Nadaci rozvoje občanské společnosti, Nadaci Barokní divadlo a Nadaci Charty 77 – konto Bariéry.

Za ICOS Český Krumlov, o.p.s., Tomáš Zunt, ředitel
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Dále nás finančně podpořili také například:
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VIII. DARUJTE RADOST
POMÁHÁME TAM,
POMOZTE I VY!

KDE

JE

POTŘEBA.

Chcete pomoci některé z prospěšných aktivit ve vašem okolí? Možností jak přispět je celá řada. Je
to jen na vás!
Finančním darem:
•

ZABEZPEČENÉ PLATBY ON-LINE - díky portálu darujme.cz nás můžete podpořit online platebními
možnostmi jednoduše přímo ze stránek http://icos.krumlov.cz (přímý odkaz:
http://icos.krumlov.cz/w/darujte-radost-266/. Stačí jen kliknout a otevře se zabezpečený
platební portál.

•

NA NÁŠ ÚČET PRO VEŘEJNOU SBÍRKU: 3077304399/0800 (speciální účet je spravován Českou
spořitelnou a.s.)

•

Uzavřít můžete i běžnou darovací smlouvu - můžete si samozřejmě vybrat, na jakou konkrétní
službu a kolik chcete přispět. Rádi se s vámi sejdeme.

•

Přispět na některou z činností můžete i v hotovosti v pokladně ICOS.

•

Finančním darem můžete také například přispět do pokladniček ICOS, které máme registrované
dle zákona o veřejných sbírkách, na některé z našich akcí, v bezplatné právní poradně i na dalších
místech…

Přispět se dá ale i mnoha jinými způsoby
•

Přispět na dobrou věc můžete i věcným darem (či naopak nákupem) v dobročinném Bazárku
v Rodinném centru Krumlík (Urbinská 184, Český Krumlov). Výtěžek je taktéž určen výhradně na
podporu veřejně prospěšných činností.

•

Máte trochu volného času a jste ochotni jej věnovat druhým? Naše Dobrovolnické centrum vám
pomůže najít takovou činnost, která vám bude vyhovovat.

Daňové zvýhodnění dárců. Dle zákona o dani z příjmu si dárci (zaměstnanci, OSVČ i právnické osoby)
mohou odečíst hodnotu daru ze základu daně. Pro tyto účely vám vystavíme potvrzení o daru.* Za
každý (byť i drobný) dar děkujeme jménem našim i jménem našich klientů. Každý dar přispěje ke
zkvalitnění potřebných služeb.
Další informací nejdete na našich stránkách (http://icos.krumlov.cz/w/darujte-radost-266/). Pokud
máte dotazy, chcete více informací, kontaktujte nás: Mgr. Daniela Jíchová, jichova@latran.cz, tel.:
739 630 333. Vaše dotazy vám rádi zodpovíme.
*Potvrzení o daru nelze zajistit při přímé platbě na účet pro veřejnou sbírku a příspěvkem do pokladničky pro veřejnou
sbírku, kdy se z podstaty jedná o anonymní příspěvky. V ostatních případech však překážky nejsou.
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Z uskutečněných benefičních akcí na podporu ICOS v roce 2016
(I)COSÍ SLAVNOST: Benefiční odpoledne a koncert kapely Chlapi v sobě, čtvrtek 23. 6. 2016, od 15.00
hodin, Pivovarské zahrady v Českém Krumlově. Dětské odpoledne, benefiční soutěže pro děti i
dospělé, benefiční koncert pro Dobrovolnické
centrum a Osobní asistenci. Děkujeme kapele
Chlapi v sobě za odehrání benefičního koncertu
bez nároku na odměnu, všem návštěvníkům a
řadě firem a osobám, které akci podpořili.
Jmenovitě děkujeme těmto na straně 30 této
výroční zprávy.
DOBRODĚJNÁ AKCE NA PODPORU ICOS SCHODY - CHALLENGE
Děkujeme za podporu IVANU RŮŽIČKOVI A JEHO
12AM TÝMU, kteří uspořádali v neděli 8. 5. 2016
bezva akci Schody - Challenge na podporu obecně
prospěšné společnosti ICOS. Poděkování patří i
všem účastníkům, kteří se zapojili výstupem na
Plešivecké schody se závažím (až 100 kg!) v
časovém limitu. Výtěžek z akce (2.330,-) jde
přednostně na
podporu
dobrovolnických
programů pro děti a mládež na Českokrumlovsku.
ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ - 13. 12. 2016,
MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV
Dne
13.
prosince
se
uskutečnil
předvánoční koncert dětských přípravných sborů
českokrumlovské ZUŠ. Část výtěžku (ve výši 8
tisíc Kč) z letošního adventního koncertu těch
nejmenších zpěváčků byla věnována naší obecně
prospěšné společnosti ICOS Český Krumlov. Moc
děkujeme
Sdružení
rodičů
a
přátel
Českokrumlovského
dětského
sboru,
sbormistrovi
Lukáši
Holcovi i
všem
návštěvníkům koncertu za velice milou podporu, které se nám dostalo.

VŠEM MOC DĚKUJEME ZA PODPORU
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IX. HOSPODAŘENÍ ICOS V ROCE 2016 – FINANČNÍ ZPRÁVA
Vybrané zásadní údaje o hospodaření v roce 2016:
Krátký komentář:
Celkové náklady na zajištění služeb a chodu obecně prospěšné společnosti ICOS Český Krumlov, o.p.s.
činily v roce 2016 7,637 milionů Kč (byly tedy o něco nižší než v roce předešlém, kdy byly cca 8,318
milionu Kč, což je dáno zejména tím, že v roce 2015 byl úspěšně ukončen velký vzdělávací projekt
financovaný Evropským sociálním fondem). Náklady na obecně prospěšné služby činily 7,365 milionů
Kč (z toho čisté náklady na správu organizace 199,9 tis. Kč), na doplňkové/výdělečné činnosti pak 272
tisíc Kč.
Většinu výnosů ICOS (v celkové výši 7,692 mil Kč) tvořily, obdobně jako v minulých letech grantové,
dotační a nadační prostředky získané v otevřených soutěžích a výběrových řízeních - ty činily 5,715
mil. Kč (z toho dotace a granty 5,2 milionu Kč), tj. 74% z celkových výnosů ICOS (pozn. tento údaj
zahrnuje i získané nadační příspěvky ve výběrových řízeních - 437 tisíc Kč, které jsou však v účetnictví
evidovány jako dary, obdobně tak příspěvek Sdružení Růže, obcí na Trhosvinensku, který je účetně
součástí tržeb – 75 tisíc Kč a částku investičního nadačního příspěvku rozpouštěnou v rámci odpisů –
55,5 tisíce Kč). Obdobně jako v minulých letech pak cca čtvrtinu výnosů (cca 25%) tvořily příjmy z
tržeb (např. úhrady klientů, poradenství, agentura práce,…). Hlavní obecně prospěšné činnosti
vykázaly o něco větší než plánovanou/očekávanou ztrátu, a to - 156 tisíc, která byla zapříčiněna
očekávaným ztrátovým provozem Rodinného centra a otevřením nové pobočky Bezplatné právní
poradny (na této ztrátě se podepsalo také nezískání jedné z očekávaných dotací), zároveň ale
doplňkové výdělečné činnosti (hlídání dětí v domácnostech, agentura práce ad.) skončily v roce 2016
v o něco větším zisku (211 tisíc), než byl původní plán.
Celkový hospodářský výsledek organizace byl tak v souladu s plánem v kladných číslech (+55 tisíc,
které budou užity na rozvoj či krytí ztráty z hlavní činnosti v následujících letech). Pro rok 2017 činí
plánovaný rozpočet na zajištění služeb a chodu ICOS cca 10,3 milionů Kč (tj. je vyšší, než byl v roce
2016 s ohledem na plánovaný postupný rozvoj prakticky všech služeb). I pro rok 2017 je plánován
rozpočet obecně prospěšných služeb jako mírně ztrátový, nicméně opět očekáváme vykrytí této
ztráty zvýšenými příjmy z každoročně se zvyšujících darů a zejména z naší doplňkové činnosti.
Podrobné informace o hospodaření v roce 2016 najdete dále v této finanční části výroční zprávy.
Poznámka k výnosům společnosti: U grantů, dotací a darů se jedná o prostředky v daném roce využité. Společnost ICOS
účtuje dle závazné metodiky o těchto prostředcích fondově, případně je časově rozlišuje, což znamená, že přijaté prostředky
jsou do výnosů přeúčtovány až v okamžiku jejich použití (čerpání) v daném roce. Prostředky ponechané ve fondu či na
účtech časového rozlišení pro použití v dalších letech se proto ve výnosech aktuálního roku neobjeví. Naopak se v tabulce
(viz např. tabulka – přijaté granty a dotace) objeví prostředky, získané v předchozích letech, k jejichž čerpání došlo v
aktuálním roce.
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Přijaté neinvestiční dotace/granty/příspěvky v roce 2016 v tis Kč
Použité zkratky: OA – osobní asistence, BPP – bezplatná právní poradna, RC – rodinné centrum Krumlík, DC – dobrovolnické
centrum, PR - Podpora rodin a dětí v ohrožení
Poskytovatel
dotace/grantu/příspěvku
Ministerstvo práce a sociálních
věcí/účelová dotace vyplácená
Jihočeským krajem
Město Český Krumlov/dotace
Město Český Krumlov/dotace
Jihočeský kraj/grant

Zkrácený název projektu
Zajištění základních činností soc. služby Osobní
asistence
Zajištění soc. služby "Osobní asistence" dětí s
handicapem v Č. Krumlově
Osobní asistence pro osoby se zdravotním
postižením nad 18 let věku a seniory
Spolufinancování nákladů, které souvisejí s
poskytováním základních činností soc. služby osobní
asistence

Ministerstvo práce a sociálních
věcí/účelová dotace vyplácená
Jihočeským krajem

Zajištění základních činností soc. služby Bezplatná
právní poradna

Město Český Krumlov/dotace

Bezplatné právní poradenství

Ministerstvo průmyslu a
obchodu/dotace

Bezplatné spotřebitelské poradenství v roce 2016

Město Kaplice/dotace

Bezplatné právní poradenství v roce 2016 pro
občany města a ORP Kaplice

Město Vyšší Brod/dotace

Zajištění soc. služby bezplatné právní poradenství

Město Větřní/dotace

Zajištění bezplatné právní poradny

Ministerstvo vnitra ČR/dotace

Dobrovolnické centrum Český Krumlov

Ministerstvo vnitra ČR/dotace

Kamarád v životě

Město Český Krumlov/dotace

Dobrovolnické centrum Č. Krumlov

Jihočeský kraj/grant

Dobrovolnické programy v domovech pro seniory
na Českokrumlovsku

Jihočeský kraj/grant

Projekt Senioři seniorům

Město Český Krumlov/dotace
Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy
Jihočeský kraj/grant

Kamarád v životě – podpora volnočasových aktivit
dětí a mládeže prostřednictvím dobrovolnického
programu
Podpora činnosti pro neorganizované děti a mládež
v regionu Českokrumlovska
Podpora zájmové činností dětí a mládeže
prostřednictvím rodinného centra a dobrovolnického
programu Kamarád v životě

Činnost

Částka v tis Kč

OA

1 926

OA

250

OA

67

OA

208,6

BPP

621,6

BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
DC
DC
DC
DC
DC

70
181
50
10
10
60
32
45
54,5
2,8

DC
19
RC/DC

65

RC/DC

20

Ministerstvo práce a sociálních
věcí

Rodinné centrum Krumlík

RC

Evropský sociální fond, OPZ

Rodinné centrum Krumlík (provoz zařízení péče o
děti předškolního věku – dětská skupina)

RC

Město Český Krumlov/dotace

Podpora rodinného centra Krumlík v roce 2016

Město Český Krumlov/dotace

Volnočasové aktivity Rodinného centra Krumlík
v roce 2016

RC

Ministerstvo práce a sociálních
věcí

Podpora rodin a dětí v ohrožení

PR

Město Český Krumlov/dotace

zajištění sociální služby Podpora rodin a dětí v
ohrožení pro rok 2016

PR

RC

190,5
196,8
43,5
21
471,4
200
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Jihočeský kraj/grant

Realizace služby podpora rodin a dětí v ohrožení v
regionu Českokrumlovsko v roce 2016 - přímá práce
v rodinách

Nadace rozvoje občanské
společnosti - fond pro nestátní
neziskové organizace z fondů
EHP

SPOLU - Podpora rodin a dětí v ohrožení v regionu
Českokrumlovska

Jihočeský kraj/grant

Realizace služby podpora rodin a dětí v ohrožení v
regionu Českokrumlovsko v roce 2016 - poradenství

PR
210
PR
94,3

PR

80

CELKEM DOTACE/GRANTY
A PŘÍSPĚVKY (na účtu 691)

5 200,00

Pozn.: Tato tabulka nezahrnuje dary obcí či nadační příspěvky, které jsou účtovány jako dary (viz níže).
Nadační (neinvestiční) příspěvky a dary:
Poskytovatel nadačního
příspěvku/daru

využití daru/ nadačního příspěvku/název
projektu

Činnost

Částka v tis. Kč

Nadace Komerční banky

Osobní asistence

OA

77

Nadace Agrofert

Podpora rodin a dětí v ohrožení v regionu
Českokrumlovska a Kaplicka

PR

160

Nadace Agrofert

Podpora péče o seniory v domácím prostředí

OA

170

Nadační fond Tesco

Dobrovolnické aktivity

DC

30

Linde pohony s.r.o.

Dobrovolnické centrum Český Krumlov a Osobní
asistence

DC

20

Silvermix s.r.o.

Rodinné centrum

RC

10

MUDr. Pavel Valter

Dobrovolnické centrum

DC

6

MUDr Jiří Klosse

Dobrovolnické centrum

DC

6

MUDr. Hana Klosse

Dobrovolnické centrum

DC

8

Pro-sport o.p.s.

Plavenka pro dobrovolníky

DC

2,7

Adéla Fenclová

Dobrovolnické centrum

DC

2,3

Tomáš Šulek

Dobrovolnické centrum

DC

5,2

ostatní dárci

Dobrovolnické centrum a Rodinné centrum

DC a RC

5,6

Veřejná sbírka - čistý výtěžek
na účtu 911
Veřejná sbírka: 5% výnosů na
krytí nákladů na veřejnou
sbírku

21,9
1,1

Celkem přijaté neinvestiční nadační příspěvky a dary v roce 2016 v tis. Kč (na účtu 682 a 911)

526,2

Investiční nadační příspěvky:
Poskytovatel nadačního
příspěvku/daru
Nadace Rozvoje občanské
společnosti - Pomozte dětem

využití daru/ nadačního příspěvku/název projektu

Účelový nadační příspěvek na nákup automobilu pro službu
osobní asistence - poměrná část připadající na rok 2016
Účelový dar na nákup automobilu pro službu osobní
Nadace Charty 77 - Konto asistence a účelový dar na nákup přesedacího zařízení do
bariéry
automobilu služby osobní asistence - poměrná část
připadající na rok 2016
Celkem investiční nadační příspěvky - poměrná část připadající na rok 2016 v tis. Kč

Činnost

Částka v tis. Kč

OA

33,4

OA

22,1
55,5
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Pozn.: v tomto grafu je ve výnosech (ostatní města a obce) započítán i příspěvek obcí Trhosvinenska na Bezplatnou právní
poradnu, který je však účetně veden v tržbách (jedná se o fakturaci proplácenou Sdružením Růže).

Přehled výnosů a nákladů za jednotlivé činnosti ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Druh
činnosti

Název činnosti

Náklady v
tis. Kč

Výnosy
v tis. Kč

Hospodářský
výsledek
v tis. Kč

Sociální služba Bezplatná právní poradna –
základní činnosti

963,8

887,3

-76,5

Bezplatná právní poradna – nadstavbové činnosti

137,5

133,3

-4,2

3383,3

3563,3

180

75,8

73,9

-1,9

obecně
Dobrovolnické centrum Český Krumlov
prospěšné
činnosti Preventivní programy

420,3

413,5

-6,8

12,2

15,6

3,4

Rodinné centrum Krumlík

1018,2

840,5

-177,7

Podpora rodin a dětí v ohrožení

1285,6

1233,5

-52,1

Propagační aktivity*

16,9

16,5

-0,4

Ostatní činnosti a veřejná sbírka

51,5

31,6

-19,9

7365,1

7209

-156,2

271,6

483,1

211,5

7636,7

7692,1

55,3

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

Celkem za obecně prospěšnou činnost
doplňková
Celkem za doplňkovou činnost
činnost
Celkem
*Propagační aktivity zahrnují pouze neprojektové činnosti.
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Veřejná sbírka:
V roce 2013 byla u Krajského úřadu registrována veřejná sbírka za účelem získání finančních prostředků na hlavní činnosti
(obecně prospěšné činnosti) organizace, tj. službu osobní asistence, bezplatné právní poradenství, prorodinné aktivity a
dobrovolnickou službu.
Vyúčtování veřejné sbírky za rok 2016: Čistý výtěžek: 21.931,79 Kč.
Celkový čistý výtěžek veřejné sbírky k 31.12.2016 činí 41.531,84 a evidujeme jej na účtu 911, dosud nebyl použit.

Náklady na vlastní správu v tis. Kč: 84,5 tis. Kč
Náklady na správu jsou dle výnosového kritéria rozděleny mezi jednotlivé činnosti organizace, kromě nákladů a
výnosů mimořádných (např. škoda způsobená zaměstnancem a předpis náhrady této škody). Celková výše
nákladů na správu: 199,9 tis. Kč., tj. 2,62% z celkových nákladů organizace.

Stav majetku a závazků o.p.s. k rozvahovému dni:
Stav majetku a závazků o.p.s. k rozvahovému dni a jeho struktura v tis. Kč
položka
Dlouhodobý hmotný majetek celkem vč. oprávek
Zboží na skladě a v prodejnách

stav k 1. dni účetního
období

stav k poslednímu dni
účetního období

283
14

198
51

0

12

Pohledávky za odběrateli

139

174

Poskytnuté provozní zálohy

165

89

0

1

109

15

Výrobky

Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
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Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a
veřejného zdravotního pojištění
Ostatní přímé daně

1

1

12

17

Ostatní daně a poplatky

3

4

Nároky na dotace

0

0

Dohadné účty aktivní

5

7

100

25

0

0

687

761

37

55

0

0

Aktiva celkem

1555

1410

Vlastní jmění

185

129

Fondy

276

42

Výsledek hospodaření celkem

617

672

Dodavatelé

106

9

Přijaté zálohy

0

0

Ostatní závazky

0

0

-2

-1

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

4

9

Závazky k soc. zabezpečení a zdravotnímu. pojištění

0

0

Ostatní přímé daně

0

0

Závazky ke státnímu rozpočtu

1

1

Závazky k orgánům územ. samospráv

0

0

170

80

Dohadné účty pasivní

96

88

Výdaje příštích období

0

12

Výnosy příštích období

102

369

1555

1410

Pokladna
Ceniny
Bankovní účty
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

Zaměstnanci

Jiné závazky

Pasiva celkem

Pozn.: Stav drobného dlouhodobého majetku neobsaženého v rozvaze je: 191 tis. Kč v ceně zohledňující
opotřebení majetku.

Způsob vypořádání výsledku hospodaření v tis. Kč: 55 tis. Kč (hospodářský výsledek z roku 2016 převeden na
účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let).
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Výkaz zisku a ztráty
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Rozvaha v plném rozsahu
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Příloha k účetní závěrce
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Výrok nezávislého auditora
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