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Tisková zpráva

ICOS Český Krumlov získal prestižní značku spolehlivosti
Na sklonku roku 2021 rozhodla odborná Rada pro hodnocení spolehlivosti při Asociaci veřejně
prospěšných organizací ČR o přidělení Značky Spolehlivosti obecně prospěšné společnosti ICOS
Český Krumlov. ICOS se tak zařadil ke 24 organizacím v ČR, které prošly nezávislým hodnocením
a mohou se pyšnit titulem “Prověřená veřejně prospěšná organizace”.
Značka potvrzuje dárcům i veřejnosti spolehlivost organizace i z hlediska hospodaření s financemi

“Udělení značky spolehlivosti si velmi ceníme a vnímáme ji i jako ocenění našeho více než
dvacetiletého úsilí zaměřeného na zajišťování a rozvoj sociálních
služeb v příhraničních regionech jižních Čech,” sděluje Tomáš Zunt,
ředitel ICOSu a dodává: “Značka spolehlivosti je udělována
organizacím, které projdou zevrubným nezávislým odborným
hodnocením a je mj. i potvrzením pro dárce, podporovatele i širší
veřejnost, že prověřená organizace je spolehlivá i z hlediska hospodaření s financemi”.
Nezávislé hodnocení se zaměřuje na řídící procesy v organizaci, naplňování poslání a cílů
organizace, hospodaření s finančními prostředky i třeba transparentnost zveřejňovaných infomací.
“Systém hodnocení v rámci značky spolehlivosti umožňuje i získat zpětnou vazbu od nezávislých
expertů, což vždy pokládáme za přínosné. Jsme rádi, že jsme v hodnocení uspěli a zařadili jsme se
ke dvěma desítkám prověřených organizací v ČR,“ uvádí Ingrid Jílková, která je výkonnou ředitelkou
a předsedkyní správní rady ICOSu. A společně s Tomášem Zuntem děkují všem zaměstnancům a
spolupracovníkům: „Značka spolehlivosti je bezesporu oceněním společné práce všech našich
zaměstnanců a spolupracovníků.“
V listopadu 2021 navíc získalo Rodinné centrum při ICOS Certifikát značky kvality
“Certifikát značky kvality Ministererstva práce a sociálních věcí jsme obdrželi
po auditu, jehož cílem je zvyšování kvality služeb, které poskytují dětské
skupiny. Hodnotí se skutečně všechny oblasti péče o děti - od bezpečnosti a
hygieny, přes metody práce s dětmi a komunikaci s rodiči, až po filozofii a
hodnoty konkrétní dětské skupiny. Těší nás, že jsme hloubkovým auditem
úspěšně prošli”, shrnuje radost ze získání Značky kvality pro Rodinné centrum
Květa Škrabalová vedoucí Rodinného centra, které ICOS provozuje v Českém
Krumlově od roku 2011.
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ICOS Český Krumlov o. p. s. je již 22 let fungující neziskovou organizací, která dlouhodobě poskytuje
a rozvíjí sociální a na ně navazující služby. Prioritně se zaměřuje na příhraniční regiony jižních Čech
s důrazem na Českokrumlovsko. Mezi hlavní služby ICOS patří Osobní asistence pro seniory i děti
se zdravotním postižením, Bezplatná právní poradna pro lidi v krizi, Dobrovolnické centrum, pod
nímž pomáhají desítky vyškolených dobrovolníků například v domovech pro seniory, nemocnici i
lidem s postižením, Podpora rodin s komplexním souborem služeb pro rodiny s dětmi v krizi,
Rodinné centrum Krumlík včetně provozu dětské skupiny, preventivní programy Spirála pro
školy či spoluprovoz chráněné dílny.
ICOS je držitelem několika dalších prestižních ocenění – například Neziskovka roku ČR v roce 2016
– 2. místo, Cena hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost v roce 2020 – taktéž 2.
místo.

Hana Šustrová, PR a fundraiser ICOS

Kontakt pro více informací:
Hana Šustrová, PR a fundraiser ICOS, tel.: 739 010 444, e-mail: sustrova@latran.cz
Tomáš Zunt, ředitel ICOS, tel. 728 151 008, e-mail: zunt@latran.cz

ICOS Český Krumlov, o.p.s.
5. května 251, 381 01 Český Krumlov
www.icos.krumlov.cz
icos@krumlov.cz

Příloha:
-

foto – vedení ICOS Český Krumlov
certifitkáty
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