HLÍDÁNÍ DĚTÍ V DOMÁCNOSTECH
V ČESKÉM KRUMLOVĚ A OKOLÍ
Před třemi lety začalo za podpory evropských fondů v Českém Krumlově fungovat Rodinné centrum Krumlík. Přestože podpora z evropských fondů koncem roku 2013 končí, Krumlík nadále nabízí a rozšiřuje širokou nabídkou služeb a aktivit pro rodiče s dětmi. Po zdařilém
podzimu ve znamení Bazárku přichází z Rodinného centra Krumlík další novinka pro rok 2014. Tentokrát až k dětem domů.
Zkušené chůvy začnou v domácnostech od nového roku hlídat
děti už od věku od několika měsíců. Rodiče si mohou vybrat pravidelné, příležitostné, večerní hlídání, nebo třeba akutní hlídání v případě
nemoci. Služba bude zajišťována Rodinným centrem Krumlík (v jehož
prostorách funguje ostatně hlídání dětí již třetím rokem) v Českém
Krumlově a okolí (až do vzdálenosti 12 km). Stačí zavolat, napsat email
nebo přijít do Rodinného centra Krumlík a domluvit se na prvotní,
nezávazné schůzce. Ta se uskuteční nejlépe v prostředí, kde má být
dítě hlídáno, a dohodnou se během ní všechny náležitosti. Požadavky
rodičů, potřeby, zvyky dítěte atd.
Chůvu si rodiče mohou sami vybrat podle svých vlastních představ. Mezi zkušené pracovnice Krumlíka patří jak mladé maminky, tak
ženy ve věku babiček, které své životní zkušenosti využívají ve prospěch další generace. Pokud by snad vzájemná spolupráce se stávající
chůvou nefungovala, má klient právo službu přerušit a žádat o výměnu chůvy. Součástí hlídání je hra, tvořivé a rozvojové činnosti, u malých
dětí uspávání, krmení, přebalování atd. Lze zahrnout i jiné činnosti,
například jednoduchou přípravu jídla. V popisu práce chůvy ale nejsou
úklidové, kuchařské ani údržbářské práce. Ti kteří již Rodinné centrum
Krumlík se svými dětmi poznali, ocení návaznost této nové služby na
další programy a služby Rodinného centra.
Další novinky Rodinného centra Krumlík najdete uvnitř zpravodaje na straně 3.

OSOBNÍ ASISTENCE NAJDE SNADNĚJŠÍ CESTU
K TĚM, KTEŘÍ JI POTŘEBUJÍ
Nezisková organizace ICOS Český Krumlov získala v rámci sbírkového projektu České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti
významnou část financí na nákup potřebného automobilu pro službu

JAK SE PANÍ GABRIELA
DOSTALA DO DLUHOVÉ PASTI
a další informace Bezplatné právní poradny
Čtěte na straně 4
Podpořeno MPO ČR v rámci projektu
„Bezplatné spotřebitelské poradenství“
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Osobní asistence. Na zakoupení automobilu pak přispělo i Konto bariéry Nadace Charty 77.
Více k tématu na straně 6
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Úvodem…
Vážení spoluobčané,
zpravodaj vydávaný občanským sdružením ICOS Český Krumlov,
který právě držíte v ruce, vychází na sklonku roku 2013. Jsem rád, že díky
mnoha našim podporovatelům, dárcům, zaměstnancům, spolupracovníkům a dobrovolníkům (jimž ostatně níže na této straně zpravodaje děkujeme), můžeme i třináctý rok působení občanského sdružení ICOS uzavřít
s dobrým pocitem. I tento rok se nám podařilo zajišťovat všechny naše
dlouhodobé služby a programy, ať už jde o Osobní asistenci pro děti i seniory se zdravotním postižením, širokou škálu dobrovolnických programů
či chod bezplatné právní poradny, která napomáhá ročně stovkám lidem
v tíživé životní situaci. Mezi řadu dalších služeb a programů nabízených
či zajišťovaných ICOS patří také Rodinné centrum Krumlík (viz přiložené
foto), o jehož stále se rozšiřující nabídce na těchto stránkách pravidelně
referujeme.
Do roku 2014 vstupuje ICOS Český Krumlov s pozměněnou právní
formou. Od počátku roku tak nebudeme fungovat již jako občanské
sdružení, ale jako obecně prospěšná společnost, na niž se z důvodu platnosti nového občanského zákoníku občanské sdružení ICOS koncem roku
transformovalo. Pro naše klienty, uživatele služeb, účastníky našich akcí a
programů se však touto změnou na jinou právní formu neziskové orga-

nizace nic nemění. Věříme, že i v dalším období se nám podaří úspěšně
navázat na dosavadní třináctiletou činnost.
Za vydavatele přeji všem nový rok plný pohody a splněných přání.
Tomáš Zunt, statutární zástupce ICOS Český Krumlov

ZASLOUŽÍ SI PODĚKOVÁNÍ
V roce 2013 působily v programech Dobrovolnického centra
Český Krumlov více než čtyři desítky dobrovolníků. Ti v několika
programech pomáhají dětem či seniorům, například v domovech
pro seniory, Rodinném centru Krumlík, Informačním centrum pro
seniory, v programu „Kamarád v životě“ ve spolupráci se střediskem
výchovné péče Spirála. ICOS Český Krumlov, jako zřizovatel Dobrovolnického centra, děkuje všem dobrovolníkům za nezištnou pomoc.
Někteří dobrovolníci byli zapojeni do dlouhodobých dobrovolnických
programů pouze část roku, mnozí z nich věnovali svůj čas pravidelně
po celý rok i několikrát do týdne. Obrovské uznání a poděkování si
zaslouží každý z nich. V roce 2013 to byli jmenovitě tito dobrovolníci:
Bieblová Jitka, Bohoňková Veronika, Dvořáková Martina, Fokt Miroslav,
Foktová Hana, Görglová Veronika, Gubaniová Petra, Hanáková Jarmila,
Hampelová Anna, Hospodářská Dagmar, Holub Jiří, Hrdličková Hana,
Huszárová Michala, Jansová Petra, Josefčíková Miluše, Kamera Josef,
Kintzlová Andrea, Kliková Hana, Králová Markéta, Kroček Martin,
Kroneislová Hana, Kuncová Františka, Kusová Eva, Lišaníková Darina,
Mácová Marie, Maliňáková Adéla, Medková Vita, Matějčková Helena,
Nachlingerová Jana, Petrášková Jana, Prokop Jan, Rezková Alena,
Salzerová Aneta, Sosnová Petra, Stifterová Bohuslava, Stupková Lucie,
Strouhalová Adéla, Svetová Jaroslava, Šenkýřová Hana, Štěpánková
Anita, Temiaková Ivana, Thonová Miroslava, Vaclíková Klára, Vlčková
Helena, Zunt Vladimír. Navíc se na jednom z dobrovolnických programů, Informačním centru pro seniory, bez nároku na odměnu lektorsky
podíleli v roce 2013 zejména Petra Gubaniová, Eva Mariňáková, Magda
Zronková, Jiří Muk,Tereza Lysoňková Ludmila Kitzlerová, Jiří Veselý či
Jan Kočnar. I jim patří obrovský dík.
Přestože rozsah těchto stránek neumožňuje poděkovat všem
podporovatelům, spolupracovníkům a partnerům, dovolte nám za
ICOS touto cestou poděkovat za rok 2013 alespoň našim pravidelným

přispěvatelům mezi českokrumlovskými lékaři, Jiřímu Klosse, Haně
Klosse, Janu Vorlovi, Pavlu Valtrovi; firmám, které podpořily vznik charitativního Bazárku při Rodinném centru, stavební firmě Povltavská
stavební společnost s.r.o., Truhlářství Josef Trhlín, Truhlářství PERNÍK,
Truhlářství Miroslav Kuneš.
Zároveň velice děkujeme celému týmu osobní asistence, který
každodenně napomá dětem se zdravotním postižením či seniorům se
sníženou soběstačností. Toto veřejné poděkování patří celému skvělému pracovnímu týmu osobních asistentek za jejich odbornost, trpělivost, flexibilitu při fyzicky, psychicky i časově náročné práci. Nemenší
ocenění zaslouží také celý pracovní tým rodinného centra Krumlík za
jejich snahu, odhodlání a laskavý přístup ke klientům, stejně tak tým
bezplatné právní poradny, a taktéž všichni další zaměstnanci a spolupracovníci ICOS Český Krumlov.
Děkujeme také všem zde neuvedeným partnerům, přispěvatelům,
podporovatelům, spolupracovníkům, bez nichž by chod ICOS Český
Krumlov a jeho služeb a programů nebyl možný.
Všem přejeme co nejlepší vstup do nového roku a těšíme se na
spolupráci v dalším roce.
Za ICOS Český Krumlov
Tomáš Zunt, statutární zástupce ICOS Český Krumlov
Ingrid Jílková, koordinátorka sociálních služeb ICOS
Programy Dobrovolnického centra Český Krumlov byly v roce 2013 podpořeny
zejména Ministerstvem vnitra ČR, granty města Český Krumlov a Jihočeského kraje.

CHCETE PŘISPĚT NA NĚKTEROU Z PROSPĚŠNÝCH ČINNOSTÍ VE VAŠEM OKOLÍ?
Pro zájemce o dárcovství je na webových stránkách www.css.krumlov.cz, jejichž provozovatelem je ICOS Český Krumlov, zřízena speciální
sekce Pro dárce. Tato sekce je postupně rozšiřována a doplňována. Najdete zde základní informace, které vám mohou napomoci při vašem
rozhodování, zdali a komu dar poskytnout. Jestliže uvažujete o podpoře některé z prospěšných aktivit ve vašem okolí, může vám pomoci
i krátká příručka „Jak darovat... - příručka pro dárce“, kterou na těchto stránkách také naleznete. Mnohým z veřejně prospěšných aktivit může
napomoci i malý dar. Rozhodnutí, zda podpořit některou z aktivit či služeb ve vašem okolí, je jen na vás.
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NOVINKY V RODINNÉM CENTRU KRUMLÍK
Pokračování ze strany 1
Vznik a fungování Rodinného centra Krumlík byl v minulých letech
podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu. „Projekt, který
umožnil začít s aktivizací a podporou rodičovství a rodin širokou škálou
služeb a aktivit končí, a my bychom rádi pokračovali v tom, co jsme
zdárně začali již v roce 2011,“ uvádí Petra Cajthamlová, vedoucí Rodinného centra. Tento cíl s sebou ovšem nese změny nutné k tomu, aby
rodinné centrum dál sloužilo všem, kteří ho potřebují a chtějí využívat.
„U některých služeb dojde ke zvýšení cen, zůstanou však i nadále příznivé,
zejména díky všem dobrovolníkům! Jsme skutečně hrdí, že s nimi můžeme
spolupracovat!“
Komplexní poradenství pro rodiny s dětmi bude i nadále zdarma. V jeho rámci můžete využívat různé druhy poradenství - individuální, právní, psychologické, rodinné či poradenství v oblasti práce.
„Konec projektu ale také otevírá nové možnosti v poskytování některých služeb. Hlídání a programy pro děti již nebudou omezeny věkem
dětí, nabídkou služeb budeme moci ještě lépe reagovat na Vaši poptávku.
Proto neváhejte, prostor pro Vaše podněty je otevřený!“, sděluje Petra
Cajthamlová.
Mezi nové aktivity Rodinného centra Krumlík patří Bazárek Krumlík, jenž byl otevřen na podzim roku 2013. Zde můžete levně nakoupit
kvalitní zboží pro děti a finančně tak podpořit služby pro rodiny.
Další novinkou, na kterou si mnozí už zvykli, je otevření volné herny
i v neděli odpoledne, již tradičně s možností zakoupení občerstvení
a kvalitní kávy. Od nového roku zahajujeme také hlídání dětí v domácnostech. Nabízíme zkušenosti s hlídáním a tedy i s potřebami
dětí, individuální a profesionální přístup, flexibilnost.
„Kvůli snižování objemu dotačních prostředků, zanikla v poslední
době některá mateřská a rodinná centra, a to je velká škoda. Prostor k ak-

tivnímu trávení času pro rodiny a motivace dětí při výchově k aktivnímu
způsobu života je neocenitelnou prevencí patologických jevů v každé
společnosti. Věřím, že společným úsilím se nám podaří Krumlíka i dále
rozvíjet a zůstat otevřeným a přátelským centrem pro rodiny s dětmi,“
uzavíra Petra Cajthamlová.
Svatý Mikuláš v Rodinném centru Krumlík
Svatého Mikuláše, anděla a čerta přivítali v Rodinném centru
Krumlík ve středu 4. prosince. Užili jsme si Mikulášskou pohádku,
kterou připravila a zahrála za kulturně vzdělávací centrum Pansofie
celá rodina Dvořákových. I letos byl sv. Mikuláš štědrý a nadělil dětem
spoustu dobrot. Poděkování za to patří všem, kteří tuto akci připravili,
a také městu Český Krumlov, které akci finančně podpořilo.

RODINNÉ CENTRUM KRUMLÍK ČESKÝ KRUMLOV
pracoviště ICOS Český Krumlov
Urbinská 184, 381 01 Český Krumlov (bývalé prostory fitness centra)
• Hlídání dětí
• Poradenství
• Volná herna a „kavárnička“
• Bazárek Krumlík

• Vzdělávací aktivity
• Cvičení pro rodiče s dětmi
• Volnočasové aktivity
• Jednorázové akce pro rodiče s dětmi
Více informací na

www.krumlik.krumlov.cz
nebo na tel.: 774 292 622, e-mail: krumlik@krumlov.cz
vedoucí rodinného centra: Petra Cajthamlová, tel.: 774 292 622, koordinátor projektu: Ingrid Jílková, tel.: 774 137 676
Zřizovatel Rodinného centra Krumlík:
ICOS Český Krumlov, o.s., Nám. Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov.cz, icos@krumlov.cz

Projekt „Rodinné centrum Český Krumlov“ byl za finanční podpory
Evropského sociálního fondu realizován občanským sdružením ICOS
Český Krumlov (č.p. CZ.1.04/3.4.04/54.00167). Tato podpora umožnila vznik rodinného centra v Urbinské ulici a financování provozu
Rodinného centra v prvních letech. Obrovskou škálu vzdělávacích,
odborných činností (kurzy, semináře, přednášky, cvičení s dětmi atd.)
využilo několik tisícovek účastníků, desítky rodin využily a využívá

službu hlídání dětí. V rámci projektu byla také vytvořena metodika na
podporu zavádění nástrojů slaďování rodinného a profesního života
v regionu. Ta bude dostupná například na stránkách rodinného centra.
Další stovky rodičů s dětmi pak navštívili a navštěvují širokou škálu
volnočasových, poradenských a dalších aktivit rodinného centra, které
jsou podporovány z dalších, zejména níže uvedených zdrojů. Všem
děkujeme a těšíme se na spolupráci a setkávání v dalším roce.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Na část aktivit přispělo také město Český Krumlov, MPSV ČR, Lesy ČR a Nadace Barokního divadla.

3-4/2013

Strana 3

Informace o městě Český Krumlov a jeho občanech

zpravodaj.krumlov.cz

KDE JSEM UDĚLALA CHYBU?
JAK SE PANÍ GABRIELA DOSTALA DO DLUHOVÉ SPIRÁLY
Paní Gabriele je 59 let. Vychovala za svůj život s manželem tři děti.
Posledních 10 let již ale žije sama. Ovdověla, děti se osamostatnily a
jako invalidní důchodce je celé dny sama. Jednou k ní domů přišla na
návštěvu dcera a plačíc poprosila maminku o pomoc. Dcera se rozvádí,
má dluhy a neví, jak má zaplatit 50.000,- Kč svým věřitelům. Paní Gabriela dceři slíbila, že jí vypomůže.
Paní Gabriela má sice něco málo našetřeno, ale ne dost na to, aby
mohla dát dceři celou dlužnou částku. Proto se rozhodla zavolat na telefonní číslo, které našla v novinách. „RYCHLÉ PŮJČKY NA POČKÁNÍ!!!“.
Zavolala, a zástupkyně firmy si s ní sjednala schůzku u ní doma.
Když přišla pracovnice firmy k paní Gabriele domů, mile jí překvapila. Nebyl problém 50.000,- Kč okamžitě půjčit. Dokonce doporučila
paní Gabriele částku vyšší, za nižší úroky, aby si mohla paní Gabriela
zmodernizovat domácnost. Vstřícné jednání paní Gabriele lichotilo,
popovídala si s někým, kdo jí rozumí, poradí, pomůže a ještě dostala
dárek, rychlovarnou konvici zdarma. Než podepsala, paní Gabriela
smlouvu nečetla. Zástupkyně „RYCHLÉ PŮJČKY NA POČKÁNÍ!!!“ jí přeci
vše řekla. Kolik bude měsíčně splácet? Do kolikátého dne v měsíci se
splátka posílá? Jaký je roční úrok z půjčky? To všechno jí u kávy z nové
rychlovarné konvice prozradila.
Nejdůležitější pro paní Gabrielu bylo, že splátka činí 4.000. Byla
již s dcerou dříve domluvena, že se budou na splátkách podílet. Paní
Gabrielu velmi potěšilo, že první splátku bude posílat až za dva měsíce!
Smlouvu bez váhání podepsala. Byla přeci tak výhodná! Když zástupkyně „RYCHLÉ PŮJČKY NA POČKÁNÍ!!!“ odešla, byla paní Gabriela spokojená. Měla peníze pro dceru, peníze pro sebe na nové pomocníky do
kuchyně a ještě konvici zdarma. Při další návštěvě dcery se spolu dohodly, že dcera bude přispívat na splátky 2.000,- Kč. Bylo to pro dceru
hodně peněz, vzhledem k tíživé životní situaci, ale nějak to zvládne.
První splátka bude přece až za 2 měsíce, a dcera do té doby našetří.
Paní Gabriela si proto v klidu užívala nových pomocníků do kuchyně a
dala si na stranu svou část splátky, jak byla domluvena s dcerou.
Bohužel, po dvou měsících dcera sdělila, že na splátku nemá peníze. Ale příští měsíc to prý určitě vyjde. Paní Gabriela proto musela
uhradit celou splátku sama. Další měsíc dcera zase peníze neměla. To
se opakovalo i další dva měsíce. Paní Gabriela už použila všechny své
finanční rezervy, na další splátku už peníze neměla. Nevěděla, co má
dělat, styděla se za vzniklou situaci. Proto požádala další společnost
o další půjčku, aby zaplatila tu předchozí. A protože si nespočítala kolik
jí bude nová půjčka stát, musela si za dva měsíce půjčit ještě u dalších
společností, i u konkurence „RYCHLÉ PŮJČKY NA POČKÁNÍ!!!“ Teď paní
Gabrielu denně bombardují telefonáty, chodí jí domů pošta, kterou již
ani neotvírá, a bojí se, co se bude dál. Myslí na otřesné případy exekuce
z televize.
Co tedy paní Gabriele zbývá? Na koho se může ještě obrátit?
Českokrumlovská Bezplatná právní poradna se zabývá případy,
jako je ten paní Gabriely. Situaci jí zde vysvětlí, spočítají, zda z jejího
příjmu je schopná splátky platit, zohlední náklady na živobytí a navrhnou paní Gabriele možná řešení, které ale rozhodně nebude spočívat
v dalších půjčkách a prohlubování dluhové spirály. Takovým řešením
by mohla být žádost o splátkový kalendář směrem k věřitelům, konsolidace půjček, nebo i vyhlášení osobního bankrotu.
Paní Gabriela se ale dluhové spirále mohla vyhnout již na začátku.
Než podepsala, mohla smlouvu přinést třeba zrovna do poradny.

Pracovníci Bezplatné právní poradny mohou poskytnout radu a informace ještě před podpisem spotřebitelské smlouvy nebo úvěru. Vysvětlí detaily smlouvy, upozorní na její úskalí, skutečné náklady, skryté
poplatky, výši pokut a penále z prodlení. Tyto „neočekávané“ náklady
jsou totiž nejčastější příčinou dluhové spirály.
Právní poradna také pořádá přednášky pro širokou veřejnost
a seniory, jako součást projektu „Bezplatné právní a spotřebitelské
poradenství v roce 2013“, zaměřeného na spotřebitelské smlouvy a finanční gramotnost, podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu
ČR. Tyto přednášky se, podle možností poradny, budou konat i v roce
2014. Informace naleznete přímo v poradně, v tisku, či na internetových stránkách poradny.

Kontakty Bezplatné právní poradny
najdete na protější straně zpravodaje.
Pozn. redakce: Název firmy „Rychlé půjčky na počkání!!!“ uvedený v textu je smyšlený

UPOZORNĚNÍ!
Určitě jste si již v médiích všimli, že k 1. lednu 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník. Ten přináší velké množství změn,
které budou zasahovat do mnoha oblastí našeho života. Nový
občanský zákoník obsahuje mj. oblast rodinného práva, která
se dotýká jak institutu manželství, tak vztahů mezi příbuznými.
Oblast majetkového práva zahrnuje pak definici vlastnictví, práva
k cizím věcem, problematiku dědění, nejrůznější druhy smluv,
stejně tak jako závazky deliktního jednání (tj. i odpovědnost za
škodu). Doporučujeme zvážit veškeré uzavírání smluv a smluvních vztahů. Před uzavřením smluv (například smlouvy nájemní, spotřebitelské) si vše důkladně prostudujte, nebo se
přijďte poradit do Bezplatné právní poradny.

Provoz Bezplatné právní poradny byl v roce 2013 podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, městem Český Krumlov, městem Trhové Sviny, Sdružením Růže a Centrem pro integraci
cizinců Jihočeský kraj při Správě uprchlických zařízení MV ČR. V oblasti spotřebitelské a finanční podpořilo chod poradny Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
SDRUŽENÍ RŮŽE
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PŘIŠLO DO REDAKCE
„V červnu předali studenti českokrumlovského gymnázia vedení školy petici, ve které vyjadřují nesouhlas s výpovědí učitele angličtiny
Jiřího Zemana. Vedení školy na petici nereagovalo, ani nebyla zveřejněna na stránkách školy. Vzhledem k tomu, že petici podepsala více
než polovina studentů, jsme se rozhodli ji po více než půl roce zveřejnit alespoň touto formou“.
Lucie Kräusslová, zástupkyně petičního výboru

PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
Gymnázium, Český Krumlov
Chvalšinská 112
381 01 Český Krumlov
Vážená paní ředitelko,
my, níže podepsaní studenti českokrumlovského gymnázia,
vyjadřujeme touto cestou nesouhlas s propuštěním učitele angličtiny Jiřího Zemana.
Naše důvody jsou následující:
Jako důvod udáváte nutnost propuštění pro nedostatečnou kvalifikaci. Podle aktuálního znění zákona o pedagogických pracovnících
(konkrétně § 32) je však možné, aby pan Zeman vykonával pedagogickou činnost i v příštím školním roce, a pokud zahájí vysokoškolské
studium, i později. Ohrazujeme se proto vůči nepřesným informacím,
které zdůvodnění obsahovalo.
Za neférový považujeme i způsob, jakým byla letos v lednu panu
Zemanovi předložena nová pracovní smlouva. Považovali bychom za
slušné výslovně upozornit na skutečnost, že byla provedena změna
ve smlouvě (změna termínu „zástup po dobu mateřské a rodičovské
dovolené“ na termín „zástup po dobu mateřské dovolené“), která znamená, že se jedná o smlouvu na šest měsíců.
Tato petice vznikla za účelem podpory jednoho z nejschopnějších
kantorů naší školy. Důvody, proč s jeho propuštěním nesouhlasíme,
jsou následující:
- Profesní kvality. Pan Zeman je schopen zajímavě a efektivně vyložit látku, i zodpovědět dotazy studentů k jejich spokojenosti.
- Entusiasmus. Díky němu dokáže pan Zeman studenty zaujmout
a získat pro studium, což považujeme za jednu z nejdůležitějších
a nejpotřebnějších vlastností dobrého učitele.

- Dostatečné jazykové kvality nutné k vyučování na gymnáziu.
Považujeme rovněž za irelevantní Váš argument, že jeho nejvyšším dosaženým vzděláním v oboru je maturita z angličtiny na
gymnáziu; pan Zeman složil Státní jazykovou zkoušku úrovně C1,
navíc tři roky studoval (ač studium nedokončil) anglický jazyk na
Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích) a absolvoval tam
zkoušky z pedagogických a didaktických předmětů.
Díky výše zmíněnému je pro nás výuka na jeho hodinách přínosná
a v neposlední řadě zábavná. Myslíme si, že kvalita učitele by se měla
posuzovat především podle schopnosti daného člověka zaujmout a
kvalitně studenty naučit danou látku.
Domníváme se, že propouštění kvalitních pedagogů bez skutečného důvodu není pro naši školu prospěšné, a proto s tím
nesouhlasíme.
Žádáme Vás proto o opětované zvážení Vašeho rozhodnutí a případné navrácení věcí k původnímu stavu.
S pozdravem
Petiční výbor
Za petiční výbor:
Rebeka van Overloop, Borová 45 381 01
Tomáš Kostka, Za Tiskárnou 591, 381 01 Český Krumlov
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
Lucie Kräusslová, Olešnice 99, 382 03 Křemže

Názory v této rubrice nemusejí vyjadřovat stanovisko vydavatele.

KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA

BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY
Náměstí Svornost 2, 381 01 Český Krumlov
PONDĚLÍ: 9.00 - 12.00 pro neobjednané klienty a 13.00 - 17.00 pro objednané klienty
ÚTERÝ: 8.00 - 12.00 terénní práce a 13.00 - 17.00 pro objednané klienty
STŘEDA: v Č. Krumlově pouze telefonické (mobil) či e-mailové objednávání (ve středu funguje poradna v Trhových Svinech)
ČTVRTEK: 9.00 - 12.00 pouze pro objednané klienty a 13.00 - 17.00 pouze pro objednané klienty spotřebitelská problematika
mobil: 774 110 124, tel./fax: 380 727 600, e-mail: pravni.poradenstvi@krumlov.cz
Zřizovatel: ICOS Český Krumlov
Náměstí Svornosti č.p. 2, 381 01 Český Krumlov (1. patro nad Infocentrem)
www.css.krumlov.cz

O Bezplatné právní poradně více na straně 4 tohoto zpravodaje.
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AUTOMOBIL PRO OSOBNÍ ASISTENCI
Osobní asistence najde snadnější cestu k těm, kteří ji potřebují
Od jara 2014 zlepší automobil značky Peugeot dostupnost a celkově zkvalitní službu osobní asistence, která je jedinou svého druhu
v celém regionu. Osobní asistentky/asistenti se konečně budou moci
lépe dopravit všude tam, kde je na Českokrumlovsku a Kaplicku potřebují a také bude k dispozici uživatelům služby. Například těm na
invalidním vozíku k dopravě do školek a škol, k lékaři. „V mnohých
odlehlých oblastech našeho regionu je běžné dopravní spojení naprosto
nedostatečné. Bez služebního automobilu bylo dosud zajišťování služby
v odlehlejších částech regionu velmi komplikované a neefektivní,“ říká
Tomáš Zunt, předseda neziskové organizace ICOS Český Krumlov,
která službu osobní asistence zřizuje. U některých uživatelů služby tak
nemohla být osobní asistence vždy poskytována v potřebném rozsahu, některé děti zůstávaly doma, aniž by mohly mezi své vrstevníky.
„Je zřejmé, že jeden automobil nebude schopen ihned sloužit všem našim
klientům, kteří ho potřebují. Těch je mimo Český Krumlov v regionu dnes
12 a zájem o tuto naši službu stále narůstá. Proto věříme, že se nám podaří získat postupně prostředky i na další auto,“ shrnuje výhledy Osobní
asistence Tomáš Zunt.
První automobil pro osobní asistenci, který umožní převážet i vozíčkáře, se podařilo zajistit díky úspěchu projektu ICOS Český Krumlov
v rámci sbírkového programu České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti „Pomozte dětem“. Na nákup automobilu pak přispělo
i Konto Bariéry Nadace Charty 77. Automobil mohl být zakoupen i díky
příspěvkům měst a obcí jako jsou Vyšší Brod, Velešín či Větřní. A v neposlední řadě také díky prodejci automobilů Peugeot (HS Auto s.r.o.,
České Budějovice), který ve výběrovém řízení na pořízení automobilu

pro Osobní asistenci, podal nejvýhodnější nabídku s výraznou slevou.
Všem velice děkujeme.

Financováno ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje
občanské společnosti. Spolufinancováno Kontem Bariéry Nadace Charty 77.

PŘÍBĚH PANÍ FIALOVÉ A JEJÍHO TATÍNKA
Příklad osobní asistence v každodenním životě
Paní Fialová bydlí se svým tatínkem, kterému je 76 let. Otec, pan
Špaček, špatně chodí, mívá výpadky paměti. Neví, jaký je den a datum,
zapomíná, že už snídal a bral si léky, některé dny nedokáže komunikovat a skládat správně slova za sebou ve větě. Má diagnostikovánu
Alzheimerovu chorobu.
Paní Fialová i její manžel chodí do práce, děti chodí do školy a
nejstarší dcera studuje na vysoké škole v Praze. Paní Fialová nechce
odejít z práce, aby se mohla o tatínka denně starat, ale do domova pro
seniory ho dávat také nechce. Proto zavolala do neziskové organizace
ICOS Český Krumlov, která již pátým rokem poskytuje sociální službu
Osobní asistence.
Už šestý měsíc dochází osobní asistentka k nim domů. Každý pracovní den od 7.30 do 14.00 hodin, než přijde paní Fialová z práce. Panu
Špačkovi byl přiznán příspěvek na péči třetího stupně (těžká závislost
na pomoci druhých), měsíčně 8000,- korun. Z této částky rodina hradí
náklady na léčbu i službu osobní asistence.

Během služby se ukázalo, že by pan Špaček pro stabilnější chůzi
potřeboval chodítko. Proto mu s pořízením této kompenzační pomůcky pracovníci osobní asistence pomohli.
Ráno asistentka pomůže panu Špačkovi s ranní hygienou, dohlídne na to, aby si vzal léky, podá mu připravenou snídani, procvičí
s ním nohy a ruce, přečte mu noviny nebo pár stran z oblíbené knihy.
Procvičuje s ním komunikaci, trénuje paměť a jemnou motoriku rukou,
připraví a podá mu svačinu, dohlédne na pitný režim, doprovodí na
toaletu, pomůže s hygienou, ohřeje mu oběd, a když pan Špaček dopíjí kávu, jeho dcera se již vrací z práce a asistentka může odejít. Navíc
využívají dvakrát v měsíci vždy jeden den osobní asistence o víkendu
od dvou do šesti, aby mohla celá rodina na výlet. A vědí, že o tatínka/
dědečka je dobře postaráno.
Pozn.: Text vychází ze skutečných podkladů osobní asistence, jména osob
jsou v textu změněna.

Základní chod služby Osobní asistence byl v roce 2013 podpořen zejména z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, města Český Krumlov, Lesů ČR, Jihočeského kraje.
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Poslední dvě strany zpravodaje jsou věnovány ohlédnutím za některými z aktivit obecně prospěšné společnosti Centrum pro pomoc
dětem a mládeži (CPDM) v roce 2013. CPDM tímto děkuje všem partnerům a spolupracovníkům za podporu a pomoc v roce 2013 a přeje
všem vše dobré v novém roce.

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY CPDM V ROCE 2013
I v roce 2013 se CPDM Český Krumlov podařilo zapojit do několika mezinárodních aktivit a projektů
V únoru 2013 se zástupce CPDM zúčastnil pětidenního školení
zaměřeného na propojování kontaktů a mládežnickou spolupráci
neziskových organizací zemí „Visegrádské čtyřky“ (Polsko Maďarsko,
Slovensko a ČR) se zeměmi bývalého východního bloku (Arménie,
Moldávie, Ukrajina, Ázerbájdžán, Bělorusko a Gruzie). Díky setkání
v gruzinském Tbilisi se nám podařilo získat nejen řadu kontaktů, ale
i rozšířit spektrum možností pro budoucí potencionální spolupráce na
dalších mezinárodních projektech.
V březnu a v říjnu jsme vyslali skupinu mladých lidí do lotyšského města Liepaja na mezinárodní projekt „Include your will power“.
Projekt byl určen pro vedoucí mládežnických kolektivů, pedagogy,
studenty a pracovníky v sociální oblasti. Účastníci ze Slovinska, Rakouska, Německa, Lotyšska, Turecka a České republiky poznávali nové
kultury a prezentovali tu svou, měli také možnost vžít se do situace
nevidomých či imobilních a s klienty nedalekého centra pro lidi se
zdravotním postižením připravili celodenní volnočasový program.
V březnu jsme vyslali pětičlennou skupinu mladých lidí do maďarské Budapešti na týdenní mezinárodní filmový projekt pro děti a mládež z dětských domovů a pěstounských rodin. Projektu, podpořeného
grantem Visegrádského fondu, se účastnily kromě našeho týmu děti
z Polska, Maďarska a Slovenska. Hlavní náplní byly filmové workshopy.
Výsledkem pak byl krátký film, který (s pomocí odborníků a studentů
z budapešťské filmové fakulty) natočily všechny účastnické skupiny.
Filmy pak byly promítány na slavnostním galavečeru.
Další významnou aktivitou CPDM o.p.s. byla realizace prázdninového mezinárodního projektu, zaměřeného na hlubší porozumění
vybraným moderním médiím. Prostřednictvím workshopů a dalších
aktivit si mezinárodní týmy mladých lidí vyzkoušely rozhlasové vysílání, tvorbu fotografií, dokumentárního filmu či kreativní tvorbu
zaměřenou na street art. Mladí lidé ze Slovinska, Slovenska a Českého
Krumlova představili v rámci projektu také své tradice, zvyky a kulturu
svých zemí, i svoje zkušenosti v oblasti dobrovolnictví a aktivního

občanství. Tento projekt se uskutečnil za podpory Jihočeského kraje a
města Český Krumlov.
V září jsme pak vyslali mladé lidi do Slovenj Gradec, partnerského
města Českého Krumlova, na projekt s názvem „Inclusion Cocktail“.
Projektu se účastnili mladí pracovníci s mládeží z osmi států. Prostřednictvím tvořivých metod práce a modelových situací kurz rozvíjel
aktuální témata, týkající se otázek sociálního vyloučení. Součástí vzdělávacího setkání byla například i návštěva ústavu pro lidi s mentálním
a fyzickým postižením, pro které měli účastníci připravené různé hry.
Ze svých patnáctiletých zkušeností z organizování mezinárodních
projektů dětí a mládeže víme, že tyto projekty mají zásadní význam jak
pro samotné mladé účastníky, tak i pro jejich okolí - rodiče, vrstevníky,
spolužáky… Mladí lidé získávají mnoho nových informací, zkušeností,
dovedností a kontaktů… Všechno to nově získané pak je pro účastníky
významné pro směrování jejich studia a budoucího povolání. Aktivní
účast na projektech tohoto typu přispívá významně k utváření hodnotového žebříčku osobnosti a směrování dalšího života jako takového.
CPDM plánuje i v novém roce 2014 pokračovat v organizování obdobných mezinárodních aktivit a projektů, které chápeme jako nedílnou
a prioritní část naší práce s dětmi a mládeží.
Jiří Muk a Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s

„MAMI TATI, JÁ CHCI DO ŠKOLY“
Tak se jmenoval seminář, který se 5. listopadu 2013 uskutečnil v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bouda.
Seminář byl součástí projektu občanského sdružení SLOVO 21
z Prahy a CPDM, o.p.s. Český Krumlov bylo spoluorganizátorem. Aktivita byla vedena Cludií Laburdovou ze zmíněného občanského sdružení
a romistou Davidem Tišerem. Na semináři se sešlo 13 romských maminek a 16 dětí. Děti si pod vedením profesionální terénní pracovnice
malovaly, poznávaly barvičky, zahrály si známé hry pro nejmenší či se
učily psát své jméno. Maminky se zatím dozvídaly o rozdílech v osnovách základních a dřívějších „zvláštních“ škol, jak mohou chránit děti
před vyčleněním ze společnosti, motivovat je k aktivní účasti ve školní
výuce a ve výchově, podělily se o své osobní zkušenosti se školou…
Maminky byly z projektu nadšené, seminář se jim velmi líbil. Organizátoři projektu budou nadále s účastníky spolupracovat na problémech,
které společně probírali.
Michaela Gaborová, pracovnice NZDM Bouda
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MULTIKULTURNĚ V ČESKÉM KRUMLOVĚ
I v roce 2013 připravilo projektové pracoviště Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. - Informační centrum pro mládež vzdělávací
multikulturní projekt s názvem „Multikultura a my“.
Program projektu započal již na jaře 2013 výstavou Helgy Hoškové-Weissové „Maluj, co vidíš“. Autorka se ve svých kresbách dotýká
tématu holocaustu. Česká malířka sama zažila deportaci do Terezína,
mohla tak svými díly zprostředkovat především mladým návštěvníkům výstavy každodenní události, své prožitky a pocity. V červnu se
uskutečnila další částí projektu - multikulturní večírek v NZDM Bouda,
na němž byla zahájena výstava fotografií - portrétů úspěšných
romských osobností amerického fotografa Chada Wyatta. Na večírku
vystoupili tanečníci romské českokrumlovské skupiny Benga Čave a
hudební kapela Gypsy Rudy. Projekt pak pokračoval vzdělávacími programy pro děti a mládež, které zahrnovaly filmové promítání a besedy
se Stanislavem Motlem na téma děti a válka či interaktivní program
brněnského Muzea romské kultury, který účastníkům představil kulturu, zvyky a tradice Romů.
Ani letos nechyběl workshop o evropských příležitostech mládeže, který vedly pracovnice českokrumlovského Informačního centra
pro mládež. V listopadu pak úspěšně proběhl „Filmový minifestival
v Boudě“. Účastníci především z řad mládeže mohli zhlédnout dokumenty, jejichž hlavním tématem bylo sociální vyloučení. Součástí projekcí byly debaty s konzultantem Agentury pro sociální začleňování při
Úřadu vlády ČR Štěpánem Bolfem. Závěrečnou akcí projektu byl listopadový workshop „Dovedu to pochopit aneb Hrozby neonacismu“
s lektory organizace Člověk v tísni, o.p.s. Mladí účastníci se zde seznámili s extremistickou a ultrapravicovou scénou v ČR, symbolikou, sub-

kulturou, historií a propagandou, diskutovali nad cíli neonacistů a nad
možnými důsledky realizace těchto cílů pro jejich život a společnost.
Projektu se účastnilo přes 500 dětí, mládeže a dalších účastníků
z řad veřejnosti. Součástí projektu bylo vydání elektronického časopisu Informačního centra pro mládež „Časák ICM“, který shrnul a popsal
veškeré aktivity a názory samotných účastníků programu. Časopis je
ke stažení na stránkách www.casakicm.cz.
Akce projektu byly finančně podpořeny zejména ze strany MŠMT
ČR a města Český Krumlov.
Magdalena Zronková, CPDM, o.p.s.
projektové pracoviště ICM Český Krumlov

Z AKTIVIT KLUBU BOUDA V ROCE 2013
V listopadu 2013 se v prostorách klubu Bouda (projektové pracoviště CPDM) uskutečnil již čtvrtý ročník „Kurzu animovaného filmu“.
Letos pod vedením zkušené lektorky a absolventky belgické filmové
školy La Cambre v Bruselu Zuzany Studené, lektorky Moniky Lagronové a pracovníků obecně prospěšné společnosti CPDM. Za devět dní se
do filmových workshopů aktivně zapojilo celkem 116 účastníků z řad
dětí, mládeže a také rodičů. Ti měli díky podpoře města Český Krumlov, Jihočeského kraje a MŠMT ČR na filmový workshop vstup zdarma.
Součástí projektu bylo také veřejné promítání výsledných filmových
prací, které na kurzu vznikly, dne 14. prosince v českokrumlovské
divadelní kavárně Ántré. Po zkušenostech z let minulých a ohlasu
veřejnosti věříme, že v tomto významném počinu budeme i v příštích
letech úspěšně pokračovat.
V říjnu 2013 se pak například uskutečnil již desátý ročník akce
s názvem „Výtvarný podzim v Boudě“. Každý den od pondělí do
pátku si příchozí (děti a mládež) mohli vyzkoušet zajímavé a neotřelé
výtvarně řemeslné techniky, s nimiž se v současné uspěchané době
tolik nesetkají. Dopolední hodiny byly vyčleněny třídním kolektivům
ze základních škol regionu, v odpoledních časech se pak projektu
účastnili také volně příchozí dětští návštěvníci Boudy. Letošního „Výtvarného podzimu v Boudě“ se zúčastnilo 311 aktivních příchozích
z řad dětí a mládeže a 25 pedagogů. Tento projekt má svojí zaběhlou

tradici a je o něj každý rok veliký zájem nejen ze stran dětí a mládeže
ale i ze strany pedagogických pracovníků. Bezplatná účast na výtvarných aktivitách byla dětem umožněna díky podpoře města Český
Krumlov a MŠMT ČR. Za období deseti let realizace si tento projekt získal své příznivce a vryl se do povědomí dětí, mladých lidí i pedagogů
základních škol českokrumlovského regionu. A právě školy, vzhledem
k možnosti neformálního doplnění výuky výtvarné výchovy, mají každoročně veliký zájem o účast na tomto programu.
Ladislav Michalík, vedoucí NZDM Bouda,
CPDM, o.p.s. Český Krumlov
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