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Úvodem...
Vážení přátelé, donoři, partneři,
rok 2006 byl pro ICOS Český Krumlov tak trochu jiným rokem, z hlediska dlouhodobého rozvoje však zásadním.
Od svého vzniku jsou aktivity našeho občanského sdružení zaměřeny na nejrůznější aspekty rozvoje otevřené
společnosti. Prostřednictvím poradenských a informačních aktivit naše úsilí dlouhodobě směřuje k podpoře
občanské společnosti a neziskového sektoru v regionu a k utváření veřejného prostoru jako prostředí, které
umožňuje participaci každého na dění ve svém okolí. I proto jsme před lety přivítali nabídku města Český Krumlov
navázat na dřívější spolupráci na strategickém plánu města, tentokrát v oblasti plánování sociálních služeb. Právě
komunitní plánování sociálních služeb, na němž se již třetím rokem podílíme, odhalilo za nemalé participace
veřejnosti hlavní nedostatky v síti sociálních služeb v regionu. Katastrofální nedostatek poskytovatelů v regionu
vedl k iniciování vzniku zastřešující organizace, která by nejen napomáhala stávajícím poskytovatelům v rozvoji a
zkvalitnění služeb, ale která bude také postupně nabízet některé z doposud v regionu chybějících služeb. Protože
ICOS mnohé související služby pro ostatní poskytovatele nabízí již několik let (ať už se jedná o pomoc se
zajišťováním externích financí či služby spojené s informačními a propagačními strategiemi), padla volba na naši
organizaci.
Spolupráce s několika místními organizacemi (především CPDM, o.p.s. Český Krumlov) vyvrcholila založením
Centra sociálních služeb, které od počátku roku 2006 funguje jako nové projektové pracoviště ICOS. Naše úsilí
tedy v roce 2006 směřovalo převážně k ukotvení a stabilizaci nového Centra a zajištění externích financí pro jeho
chod. Po prvním roce můžeme s uspokojením tvrdit, že se nám podařilo vybudovat opravdovou základnu pro
nabídku nových potřebných sociálních služeb pro občany regionu, navíc bez toho, že bychom byli nuceni výrazněji
omezit své dlouhodobé činnosti, přímo se sociálními službami nesouvisející. Navíc díky široké spolupráci a
participaci dalších subjektů na jeho aktivitách, se Centrum stává konkrétním naplněním jednoho z cílů našeho
sdružení, kterým je rozvoj místního partnerství...
Tomáš Zunt, předseda o.s. ICOS Český Krumlov
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Poslání a dlouhodobé aktivity ICOS
Cílem činnosti občanského sdružení ICOS, které bylo založeno roku 2000
v Českém Krumlově jako následovník regionální pobočky ICN, je podpora
občanského sektoru při překonávání překážek v rozvoji občanské společnosti
a partnerství mezi občanským sektorem, veřejnou správou, vzdělávacími
institucemi a komerčními subjekty. Cílem sdružení je dále podpora rozvoje
demokracie v České republice prostřednictvím vzdělávacích, propagačních a
poradenských aktivit pro děti, mládež, seniory, sociálně a zdravotně či jinak
potřebné občany. Sdružení vychází ve své činnosti z principů evropské
integrace a konceptu otevřené společnosti. ICOS se prioritně zaměřuje na
aktivity probíhající v Jihočeském kraji, ve městě Český Krumlov a jeho okolí.

Dlouhodobé aktivity ICOS
Veškeré dlouhodobé aktivity ICOS vycházejí z poslání sdružení a jsou navzájem úzce propojeny:

•

Podpora rozvoje občanské společnosti, neziskového sektoru a vícesektorového partnerství prostřednictvím
facilitace komunitního dialogu, informačních a poradenských služeb místní široké i odborné
veřejnosti.

•

Zvláštní zřetel věnujeme asistenci městu Český Krumlov při tvorbě koncepčních rozvojových materiálů
(komunitní plánování sociálních služeb) a posilování absorpční kapacity nevládních i dalších organizací v
regionu pro získávání finančních prostředků provozováním Komunitního projektového centra.

•

Provoz Centra sociálních služeb Český Krumlov (= projektové pracoviště ICOS), které poskytuje
doposud v regionu chybějící sociální služby a napomáhá z rozvojem i dalším poskytovatelů služeb
sociálních služeb.

•

Provoz Centra ochrany lidských práv (= projektové pracoviště ICOS), které napomáhá dodržování
lidských práv a svobod v regionu.

•

K dalším dlouhodobým aktivitám patří angažovat se v oblastech případných střetů v místní komunitě a
napomáhat k jejich řešení z titulu svého statutu nezávislé neziskové organizace, ale nesnažit se
nahrazovat aktivity těch institucí, které mají v daném sporu deklarované či dané kompetence.

Organizační struktura a pracovní tým ICOS:
ICOS funguje jako občanské sdružení, jehož součástí jsou projektová pracoviště:
• Centrum sociálních služeb Český Krumlov
• Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy
• Komunitní projektové centrum
Nejvyšším orgánem sdružení je členské shromáždění, které od poloviny roku 2006 funguje v následujícím složení:
- Tomáš Zunt, předseda o.s.
- Mgr. Ingrid Jílková, Centrum sociálních služeb
- Ing. Michaela Faltová, finanční manažer
- Mgr. Naděžda Hynková, sociální pracovník
- Karel Tejček, Centrum ochrany lidských práv
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Organizační struktura ICOS
Stálý pracovní tým ICOS tvořili v roce 2006:
-

Tomáš Zunt,
o předseda o.s., PR manažer, komunitní práce

-

Mgr. Ingrid Jílková
o koordinátor Centra sociálních služeb

-

Ing. Michaela Faltová,
o finanční manažer, účetní

-

Mgr. Naděžda Hynková
o sociální pracovník právní poradny

-

Karel Tejček
o Centrum ochrany lidských práv, sociální

pracovník
-

Dále v roce 2006 tvořilo pracovní tým nebo
spolupracovalo na aktivitách ICOS dalších 35
odborných pracovníků pro jednotlivé projekty a
2 právníci.

Aktivity ICOS v roce 2006
V roce 2006 se ICOS Český Krumlov vyjma tradičních činností v oblasti facilitace komunitního dialogu a
informačních aktivit směrovaných k rozvoji občanského sektoru zaměřil na stabilizaci svého nového projektového
pracoviště Centra sociálních služeb a jeho provázanosti s dalšími stěžejními činnostmi ICOS. Čtyři stěžejní linie
práce ICOS spočívaly v:
1. Rozvoji dlouhodobého záměru ICOS - facilitaci komunitního dialogu a informačních aktivitách
v regionu Českokrumlovsko, jakožto nástroje pro rozvoj otevřené společnosti a posilování role
občanského sektoru. Jedním z důležitých aspektů bylo v této oblasti i pokračování spolupráce na
koncepčních rozvojových materiálech města Český Krumlov s cílem zapojit do rozhodovacích a
plánovacích procesů veřejnost - konkrétně se jedná o dlouhodobou spolupráci na procesu komunitního
plánování sociálních služeb, které navazuje na dřívější spolupráci ICOS a města při přípravě strategického
plánu rozvoje.
2. Druhá linie činnosti ICOS byla zaměřena na konkrétní naplňování strategie rozvoje v oblasti sociálních
služeb ve městě a regionu Český Krumlov. Prostřednictvím Centra sociálních služeb, jehož činnost byla
oficiálně zahájena za podpory fondů Evropské unie v lednu roku 2006 na základě potřeb vzešlých z
komunitního plánu sociálních služeb. Centrum poskytuje doposud v regionu chybějící sociální služby a
zaměřuje se na rozvoj služeb dalších a podporu dalších poskytovatelů služeb.
3. Třetí pilíř aktivit byl zaměřen na oblast dodržování a ochrany základních lidských práv a svobod.
Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy poskytovalo ve spolupráci s novým Centrem sociálních
služeb bezplatné právní poradenství, pořádalo osvětově-vzdělávací aktivity pro odbornou i laickou
veřejnost. Nezanedbatelnou roli v činnosti centra hrály kulturně-integrační programy pro minoritní skupiny
obyvatelstva.
4. Čtvrtý pilíř souboru aktivit přispíval k upevnění a rozvoji neziskového sektoru a vícesektorového
partnerství v regionu, a to prostřednictvím Komunitního projektového centra.
Podrobněji se jednotlivým aktivitám věnujeme na dalších stranách.
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Aktivity v roce 2006

AD 1. Facilitace komunitního dialogu a podpora občanské společnosti v regionu
Posilování role občanského sektoru v regionu a facilitaci komunitního dialogu jako nástroje pro rozvoj otevřené
společnosti jsme naplňovali v roce 2006 především prostřednictvím:
1.1.
1.2.
1.3.
1.1.

Informačního servisu pro občany regionu a neziskové organizace
Asistencí městu Český Krumlov v procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb
Podporou místního neziskového sektoru

Informační servis pro občany regionu a NNO

Kombinací nejrůznějších strategií jsme v průběhu celého roku upevňovali otevřenou informační a komunikační
platformu v regionu pro širokou veřejnost i neziskové organizace. Ta je zaměřena na informování o důležitých
aspektech rozvoje regionu, které souvisejí I.) s evropskou integrací, grantovými a dotačními tituly, II.) se
zapojováním veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů v místě nebo III.) s informacemi o dění v regionu
s důrazem na zvyšování informovanosti o neziskovém sektoru a jeho službách. Konkrétně se jednalo o:
•

Vydávání regionálního periodika Zpravodaj.krumlov.cz - regionální infoservis
občanům města a regionu prostřednictvím periodika, který je jako ob-měsíčník
zdarma distribuován do všech domácností města Český Krumlov (náklad 6.300) a
dalších vybraných organizací a míst v regionu. Rozšířená elektronická verze je
přístupná na internetu na www.zpravodaj.krumlov.cz.

•

Provoz serveru demokracie.krumlov.cz, který je určen pro komunitní dialog a
informace o občanském sektoru, včetně elektronického diskusního fóra pro místní
komunitu. Těmito aktivitami sledujeme dlouhodobý záměr posilovat demokracii a
rozvíjet občanskou společnost na místní úrovni.

•

Provoz knihovny ICOS s rozšířenou internetovou databází - od roku 2005
provozujeme specializovanou veřejnou knihovnu v sídle o.s. ICOS na Náměstí
Svornosti v Českém Krumlově. Tematické zaměření (EU, lidská práva, problematika NNO) postupně
rozšiřujeme i o sociální tématiku. On-line databázi knihovny s množstvím na internetu přístupných
materiálů provozujeme na adrese www.knihovna.latran.cz. Knihovna je evidována na Ministerstvu
kultury ev. č.: 6196/2005.

•

Provoz regionálního informačního servisu o EU (provozováno ve spolupráci s CPDM, o.p.s.Český
Krumlov) pro laickou i odbornou veřejnost regionu Českokrumlovska a Jihočeského kraje zahrnoval v roce
2006:
- Portál
EU.krumlov.cz
internetový
portál
evropských
informací na
adrese
http://EU.krumlov.cz nabízí informace o dění spojeném s členstvím ČR v EU, informace o
službách s podporou EU v regionu a další evropskou tématiku (semináře, besedy etc.) v regionu
Českokrumlovsko a Jihočeském kraji.
- Elektronický informační bulletin - prostřednictvím elektronického bulletinu jsme rozesílali
evropské informace (grantové výzvy, semináře, přednášky ad.) z regionu Českokrumlovska a
Jihočeského kraje nevládním organizacím, školám a občanům (celkem cca 150 příjemců) s
možností registrace na internetové adrese www.eu.krumlov.cz.
- Informační koutky o EU v regionu Českokrumlovsko - provozovali jsme informační koutky
s materiály o EU, službách s podporu EU v regionu a evropských programech na následujících
veřejně přístupných místech v regionu (Městská knihovna, Horní 155, Český Krumlov; o.s. ICOS
Český Krumlov, Nám. Svornosti 2, Český Krumlov; CPDM, o.p.s., Špičák 114, Český Krumlov;
Městská knihovna v Kaplici; Obecní knihovna v Černé v Pošumaví; Infocentrum ve Vyšším Brodě).
- Informační brožura: ICOS a jeho evropské aktivity – za přispění Evropské komise jsme
v první polovině roku 2006 vydali brožuru (náklad 2000 ks) shrnující stěžejní aktivity ICOS
podpořené z evropských fondů pro občany regionu – k dispozici např. v knihovně ICOS.

•

Elektronický katalog sociálních služeb – v roce 2006 jsme zřídili v návaznosti na realizaci 1.
komunitního plánu města a vznik Centra sociálních služeb elektronický adresář poskytovatelů sociálních
služeb na adrese www.css.krumlov.cz.
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Aktivity v roce 2006
•

Dále jsme pokračovali v pravidelném informování laické i odborné veřejnosti o aktivitách NNO v regionu
prostřednictvím tiskových konferencí, vydáváním aktualizovaných letáků, pořádáním přednášek a
seminářů (podrobněji níže v příslušných sekcích jednotlivých pracovišť ICOS) a prostřednictvím pravidelně
aktualizovaných a rozšiřovaných internetových stránek www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov.cz,
www.lidskaprava.krumlov.cz. V návaznosti na spolupráci s městem Český Krumlov provozujeme
internetové stránky ke komunitnímu plánování sociálních služeb na adrese: komunitniplan.krumlov.cz.

1.2. Facilitace procesu komunitního plánování
V návaznosti na dřívější spolupráci o.s. ICOS a Města Český krumlov na strategickém plánování se od roku 2004
podílíme na realizaci procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Český Krumlov. Role
ICOS spočívala v roce 2006 v zajišťování chodu procesu a asistenci a konzultačních službách městu při
implementaci a aktualizaci 1. Komunitního plánu. ICOS se věnuje v procesu plánování také informačním aktivitám
směrem k odborné i laické veřejnosti.
Celkem jsme v roce uspořádali a vedli v rámci procesu:
• 25 jednání koordinačních skupin za účasti zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů
služeb za pět oblastí sociální péče (prevence sociálně patologických jevů, senioři,
etnické menšiny, zdravotně postižení a osoby v krizi)
• 9 jednání řídících skupin komunitního plánování (manažerské skupiny, Týmu pro
komunitní plánování a Skupiny pro dohodu)
• 1x společné veřejné jednání všech účastníků procesu (24.1.2006, zasedací
místnost MěÚ Český Krumlov)
• a další pravidelná jednání a konzultace s koordinátorem procesu za město - odborem školství, sociálních
věcí a zdravotnictví MěÚ Český Krumlov.
V roce 2006 jsme také v rámci procesu uspořádali za účasti starosty města Český Krumlov JUDr. Františka Mikeše
tiskovou konferenci "Co přináší plánování sociálních služeb v Českém Krumlově aneb nové služby a programy pro
občany regionu" (22. června 2006, PRESS KLUB Syndikátu jihočeských novinářů v Českých Budějovicích) s
představením strategie rozvoje a konkrétních výstupů komunitního plánování.
Pravidelně jsme aktualizovali webové stránky na www.komunitniplan.krumlov.cz s databází jednotlivých
výstupů, možností zapojit se do diskusního fóra o rozvoji sociálních služeb atp., a informovali odbornou i laickou
veřejnost (vydali a uveřejnili jsme mj. na 50 článků a textů v regionálním tisku k tématu) o všech aspektech
procesu prostřednictvím stabilních informačních aktivit ICOS – viz sekce 1.1.) této kapitoly.

1.3. Podpora NNO v regionu
V průběhu celého roku jsme prostřednictvím výše uvedených aktivit (body 1.1 a 1.2. této kapitoly) propagovali a
zviditelňovali roli nevládního neziskového sektoru. I v roce 2006 se ICOS věnoval posilování rozvoje neziskového
sektoru a zvyšování absorbční kapacity v regionu prostřednictvím poradenských a konzultačních aktivit v oblasti
grantové politiky. Hlavní důraz v této oblasti byl kladen na upevnění a stabilizaci nového Centra sociálních služeb,
rozvoj sociálních služeb v regionu a podporu NNO, které pracující v sociální oblasti (podrobněji v kapitole 2.
Centrum sociálních služeb a 3. Komunitní projektové centrum).

Informační centrum občanského sektoru – ICOS Český Krumlov
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Aktivity v roce 2006 – Centrum sociálních služeb

AD 2. Centrum sociálních služeb Český Krumlov

Centrum sociálních služeb zahájilo oficiálně svou činnost počátkem roku 2006, aby reagovalo na
1. Komunitním plánem sociálních služeb města Český Krumlov identifikované sociální potřeby
regionu. Centrum sociálních služeb funguje (ve spolupráci s CPDM, o.p.s a dalšími
organizacemi) jako projektové pracoviště ICOS. Přípravná fáze vzniku Centra, jež probíhala již
od druhé poloviny roku 2005, umožnila, aby Centrum již od počátku roku poskytovalo pro
občany Českokrumlovska i jižních Čech bezplatné právní poradenství a další programy určené
sociálně znevýhodněným skupinám obyvatelstva.
Cíle Centra
Stěžejním cílem Centra sociálních služeb je a bude reagovat na „bílá místa“ v poskytování sociálních služeb v
regionu – tedy postupně zaplňovat některé z nejcitelnějších mezer v této oblasti na Českokrumlovsku.
Poskytované služby budou vycházet z požadavků komunitního plánu sociálních služeb, budou tedy v souladu s
koncepcí definující jednotlivé cíle a opatření rozvoje sociálních služeb. Nadto si nově vznikající organizace vytyčila
záměr působit v regionu jako tmelící a síťující subjekt pro ostatní poskytovatele sociálních služeb.
Stěžejní služby a programy poskytované Centrem v roce 2006:
2.1. Bezplatné právní poradenství
2.2. Program Cesta ke změně – podpora v zaměstnávání
2.3. Kurzy orientované na trh práce
2.4. Agentura práce
2.5. Vzdělávací akce

2.1. Bezplatné právní poradenství
Služba, která je určena lidem v nepříznivé sociální situaci žijícím v regionu Českokrumlovska. Zahrnuje jak
základní sociální poradenství, tak odborné právní poradenství především v oblastech:
- pracovního práva: ukončení pracovního vztahu, pracovní smlouvy, nedodržování zákonných povinností
zaměstnavatele, neplacení mzdy, …
- občanského práva: nájemní vztahy, exekuce, sousedské spory, …
- správního práva: nesprávné postupy úřadů
- sociálních dávek: státní sociální podpora, dávky sociální péče, …
- lidskoprávní: porušování lidských práv ve všech oblastech práva (ve spolupráci s Centrem ochrany
lidských práv)
Celkový počet klientů: 445
Počty klientů podle problematiky:
• občanské právo 174
• pracovní právo 138
• rodinné právo
47
• správní
45
• sociální dávky
24
• domácí násilí
4
• trestní právo
8
• lidskoprávní
5

2.2. Program Cesta ke změně – podpora v zaměstnávání
Program řeší problematiku zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných, kteří se mohou vyznačovat dalšími
charakteristikami jako nízká kvalifikace, handicapy souvisejícími s osobnostními charakteristikami, zdravotním
stavem či sociálními problémy. Cílem je uplatnění komplexního programu podpory pro osoby s kumulovanými
sociálními handicapy, což vede ke zvýšené motivaci cílové skupiny projektu pro aktivní vyhledávání a udržení
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Aktivity v roce 2006 – Centrum sociálních služeb
zaměstnání a zvýší tak jejich šanci na reintegraci na pracovní trh. Tento cíl je naplňován mnoha aktivitami.
Nejvýznamnější z nich jsou skupinová a individuální poradenství, zprostředkování zaměstnání, osobní asistence
(např. při pracovním pohovoru, při nástupu na pracovní místo, …), pracovní pokus (klient má možnost vyzkoušet
si zaměstnání na omezenou dobu a zjistit, zda-li je pro něj vhodné, zda ho zvládne). Po ukončení účasti
v programu mají klienti stále možnost využít následné péče, která má klientům zajistit podporu a motivaci i po
ukončení jejich účasti v programu.
V roce 2006 proběhly 2 cykly skupinového poradenství. Celkem se programu v roce 2006 účastnilo 22 klientů
z Českokrumlovska, z toho prošlo 21 skupinovým a individuálním poradenstvím. Program je realizován v rámci
projektu "Cesta ke změně" (spolufinancováno Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR).

2.3. Kurzy orientované na trh práce
• Program rozvoje sociálních dovedností
V rámci této aktivity jsme úzce spolupracovali s Domem na půl cesty. Byl realizován první běh skupiny programu
rozvoje sociálních dovedností pro cílovou skupinu - mládež s ukončenou ústavní výchovou a mládež žijící v Domě
na půl cesty do věku 26 let. Program byl zaměřen na získání a hlubší rozvoj psychosociálních dovedností,
vedoucích k osobnostnímu rozvoji, k rozšíření osobních kompetencí v běžném životě, k podpoře sebedůvěry a
k vyhledávání, získání a udržení pracovního místa.
Programu se účastnilo celkem 6 mladých lidí z Domu na půl cesty.
• Program sociálně pracovní intervence "O krok dál"
Při realizaci této aktivity jsme úzce spolupracovali s Psychiatrickou léčebnou Červený Dvůr (dále jen PL ČD).
Cílová skupina: lidé v léčebných programech závislostí - v pobytové léčbě či v následné péči po ukončení
pobytové léčby
V rámci pilotního ověřování tohoto programu se do konce června 2006 uskutečnilo celkem 12 setkání. Za toto
období se programu zúčastnilo celkem 143 klientů (z toho intenzivnější práce v jednotlivých cyklech
skupinové práce se účastnilo 39 klientů.). Hlavní tématické oblasti tohoto programu jsou:
- Pojistný systém v sociálním zabezpečení – zaměstnaný, nezaměstnaný, nemoc, důchody
- Základy sociálního systému
- Jak a kde hledat práci – zdroje (inzerce, ÚP, pracovní agentury, internet, vlastní snaha, známí); Jak se
připravit, kde hledat informace; Příprava na pohovor, životopis, motivační dopis; Jaké otázky můžeme při
pohovoru očekávat, jak na ně reagovat
- Základy pracovního práva
Od poloviny roku 2006 byl tento program realizován v rámci projektu „Otevřené dveře“ pro klienty psychiatrické
léčebny Červený dvůr. Celkem od července proběhlo 6 cyklů programů s celkovým počtem klientů 49.

2.4. Agentura práce
V rámci činnosti agentury práce byla v roce 2006 zprostředkována práce celkem pro 10 plně a částečně invalidní
zájemce o práci. V rámci činnosti agentury práce úzce spolupracujeme s firmou Avízo s. r. o.

2.5. Vzdělávací akce
V roce 2006 zajistilo Centrum dvě dvoudenní vzdělávací akce pro odbornou veřejnost
• Standardy kvality sociálních služeb – ve spolupráci s ICN o. p. s., 2 denní intenzivní workshop proběhl ve
dnech: 29. – 30.11.2006. Lektorem workshopu byla PhDr. Dagmar Kroutilová; workshopu se celkově
účastnilo 9 pracovníků organizací poskytující sociální služby v regionu.
• Efektivní komunikace - ve spolupráci s Partners Czech o.p.s., 2 denní interaktivní seminář zaměřený na
rozvoj dovednosti verbální i neverbální komunikace proběhl ve dnech 20. – 21. 12. 2006. Lektorkami
kurzu byly Mgr. Dagmar Herdová a PhDr. Dana Rabiňáková; kurzu se celkově účastnilo 11 pracovníků
organizací poskytující sociální služby v regionu.
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Další aktivity Centra sociálních služeb v rovce 2006:
•

•

Příprava na probační program - v roce 2006 dva zaměstnanci ICOS – Centra sociálních služeb
dokončili účast ve výcvikovém programu organizace Partners Czech o.p.s probační program „Právo pro
každý den“. Na základě tohoto vyškolení byl ve spolupráci s Probační a mediační službou Český Krumlov a
PMS České Budějovice připravován první běh tohoto probačního programu pro mladistvé prvopachatele.
Rozvoj dobrovolnictví - koncepce - na základě podnětů z 1. Komunitního plánu sociálních služeb
realizovalo Centrum na sklonku roku 2006 výzkumné šetření v oblasti ochoty veřejnosti k dobrovolné
činnosti v různých oblastech veřejného života a zároveň proběhla analýza potřeb organizací v sociální,
zdravotní, pedagogické sféře. Na základě toho výzkumu byla připravena strategie rozvoje dobrovolnictví
v regionu.

Centrum vzniklo a začalo své služby poskytovat za podpory Evropské unie a Jihočeského kraje v rámci projektů
podpořených ze Společného regionálního operačního programu. Programy v oblasti podpory dlouhodobě
nezaměstnaných byly podpořeny Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Aktivity v roce 2006 – Centrum ochrany lidských práv

AD 3. Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy
Hlavní aktivity Centra ochrany lidských práv jižní Čechy (dále jen Centrum), které
funguje ve spolupráci s Českým helsinským výborem od roku 2003 jako projektové
pracoviště ICOS, byly v roce 2006 zaměřeny na následující oblasti:
3.1.
Bezplatné právní poradenství
3.2.
Informačně vzdělávací činnost
3.3.
Kulturně - integrační programy pro minoritní skupiny obyvatelstva
3.4.
Veřejná knihovna s lidsko-právní tématikou.

3.1. Bezplatné právní poradenství v oblasti lidských práv
Od počátku roku 2006 jsou služby právního poradenství Centra ochrany lidských práv úzce provázány s novou
právní poradnou Centra sociálních služeb, s níž Centrum spolupracuje na poli dodržování lidských práv. V této
oblasti Centrum rozšířilo své služby směrem ke specifické cílové skupině – pacientům Psychiatrické léčebny
Červený dvůr (jednalo se jak o přímé právní služby, tak přednášky s právním poradenstvím – viz bod 3.2.). Ve
spolupráci těchto dvou projektových pracovišť ICOS byly v roce podniknuty kroky a zajištěny finance na rok 2007
na rozšíření služeb právní poradny o diskriminační problematiku včetně možnosti zastupování klientů. Konkrétní
informace o právních službách včetně počtu klientů uvádíme v části věnované aktivitám Centra sociálních služeb –
viz výše bod 2.1.

3.2. Informačně vzdělávací činnost v oblasti lidských práv
Centrum se i v roce 2006 věnovalo informačně vzdělávací činnosti pro širokou i odbornou veřejnost. Vyjma
právních služeb – doporučování postupů či řešení konkrétních případů porušování lidských práv, případně
zprostředkování další pomoci či průběžného informování široké veřejnosti o lidsko-právních tématech
prostřednictvím informačních a propagačních aktivit ICOS (viz bod 1.1.) pořádá pravidelně Centrum přednášky a
a interaktivní semináře pro laickou i odbornou veřejnost.
V roce 2006 uspořádalo Centrum následující 3 cykly seminářů (celkem 10 přenášek):
• Lidská práva a policie – 23. až 25. 10. 2006, 78 účastníků - pacienti Psychiatrické léčebny Červený dvůr.
Semináře byly realizovány ve spolupráci s Českým helsinským výborem. Lektoři: JUDr. Pavel Bílek, Mgr.
Miroslav Krutina.
• Lidská práva pacientů v psychiatrických léčebnách – 8. 11. 2006, 19 účastníků- zaměstnanci Psychiatrické
léčebny Červený dvůr. Seminář byl realizován za spolupráce s Ligou lidských práv. Lektor: Mgr. Veronika
Horová
Informační centrum občanského sektoru – ICOS Český Krumlov
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3.3. Kulturně - integrační programy pro minoritní skupiny obyvatelstva
V roce 2006 realizovalo Centrum tři projekty zaměřené na rozvoj mimoškolních aktivit romských dětí a mládeže,
na podporu integrace handicapovaných dětí do společnosti a na pomoc klientům psychiatrické léčebny při návratu
do podmínek normálního života.
• Podpora romských spoluobčanů s cílem potřeby řešení jejich problémů - projekt realizovaný
v Českém Krumlově zaměřený: I.) na podporu a pomoc romským terénním pracovníkům, jejichž pracovní
místa byla ve roce 2006 zřízena na Městském úřadě Český Krumlov. Celkem bylo terénním pracovníkům
v rámci projektu poskytnuto více než šedesát hodin konzultací, supervize a doprovodů v terénu. II.) na
podporu dobrovolnických aktivit při výchovně vzdělávacích a doučovacích programech pro romské děti.
Tohoto programu se zúčastnilo celkem 16 dětí ve věku 8-12 let (jim bylo věnováno přes 180 hodin
programu vedeného převážně na dobrovolnické bázi).
• Svět bez hranic – třetí ročník divadelních projektů, jejichž
cílem je napomoci dětem s lehkým mentálním i tělesným
handicapem s integrací do společnosti. Tentokrát byly
projektové aktivity zaměřeny na vzájemné poznávání kultur
dvou sousedních zemí (Čech a Rakousko). Přeshraničního
projektu se účastnilo 18 dětí z Mateřské, základní a praktické
školy v Českých Budějovicích a 12 dětí z Allgemeine Sonder
Schulle z rakouského Zwettlu. V průběhu projektu nazkoušeli
děti pod vedením divadelníků společné divadelní představení
Čarodějný vrch, které poté veřejně prezentovali v rámci
Slavností pětilisté růže na Náměstí Svornosti v Českém
Krumlově (18. 6. 2006).
• Otevřené dveře – program realizovaný ve spolupráci Centrem sociálních služeb Český Krumlov zaměřený
na podporu klientů Psychiatrické léčebny Červený dvůr při jejich návratu do podmínek běžného života.
Aktivity realizované Centrem ochrany lidských práv byly zaměřeny na zvyšování právního povědomí
klientů léčebny (s důrazem na oblast lidských práv) - v rámci projektu mohli klienti využít službu
bezplatného právního poradenství (viz 2.1.), doprovodů na úřady a další instituce či se účastnit seminářů
zaměřených na problematiku lidských práv (viz 3.2.).

3.4. Veřejná knihovna s lidsko-právní tématikou
Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2006 doplňovalo Centrum svou knihovnu zaměřenou na lidsko-právní
tématiku pro odbornou i širokou veřejnost. Knihovna je zpřístupněna veřejnosti v sídle o.s. ICOS na Náměstí
Svornosti čp. 2 v Českém Krumlově, rozšířená on-line databáze knihovny s množstvím na internetu přístupných
materiálů je k dispozici na www.knihovna.latran.cz.
Další aktivity Centra v roce 2006:
• Spolu-organizace besedy v rámci projektu Půjčit můžeš, vrátit musíš (16.11.2006, Český Krumlov) –
beseda věnovaná otázce nevýhodných půjček a jejich důsledků, problematice lichvy a exekuce pořádaná
občanským sdružením Nevo džívipen ve spolupráci s Krajským úřadem České Budějovice, Městským
úřadem Český Krumlov, ICOS Č.Krumlov a Komunitním centrum Romů o.p.s..
• Spolu-organizace Mezinárodního dne Romů v Českém Krumlově (kulturní program dne 8. 4. 2006
v Komunitním centru Romů).
• Pomoc s organizací benefiční Akce cihla v Českém Krumlově, kterou organizovalo o.s. Proutek v období
30. 6 – 16. 7. 2006.
• Účast pracovníka Centra ochrany lidských práv v etické komisi Psychiatrické léčebny Červený dvůr

Projekty a aktivity Centra ochrany lidských práv jižní Čechy byly v roce 2006 podpořeny Ministerstvem kultury
České republiky, Krajským úřadem Jihočeského kraje, Městem Český Krumlov, EU a Jihočeským krajem v rámci
projektů podpořených v rámci Společného regionálního operačního programu, Evropskou komisí a EU v rámci
iniciativy Společenství INTERREG IIIA.
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Ad 4. Komunitní projektové centrum
Komunitní projektové centrum je jednou z dlouhodobých aktivit občanského sdružení ICOS Český
Krumlov. Jedná se o součást naší dlouhodobé strategie podpory rozvoje neziskového sektoru a
vícesektorového partnerství v místě a regionu Český Krumlov (s přesahem do celého Jihočeského kraje)
s ohledem na proces evropské integrace a s využitím všech příležitostí, které tento proces nabízí.
Dlouhodobé aktivity Komunitního projektového centra:
• Asistence neziskovým i ziskovým organizacím a obcím při získávání grantů
• Pomoc s realizací tuzemských a evropských projektů
• Podpora rozvoje vícesektorového partnerství
V roce 2006 jsme se vzhledem k rozšiřujícím se vlastním aktivitám občanského sdružení ICOS (zřízení nového
projektového pracoviště Centra sociálních služeb) a s tím spojené reorganizace sdružení zaměřili především na
rozvoj a upevnění nového Centra sociálních služeb v aspektech partnerské spolupráce a přípravy partnerských
projektů. Celkem bylo Komunitním projektovým centrem připraveno 21 partnerských projektů a získáno celkem
8.193.914,- Kč pro 9 projektů převážně v oblasti sociálních služeb a podpory osob ohrožených sociálním
vyloučením na Českokrumlovsku a jižních Čechách (z toho přímo v Českém Krumlově bylo alokováno 4.393.890,Kč). Dále jsme poskytli cca 100 hodin konzultačních služeb pro NNO, obce a další grantové žadatele.
V aspektech rozvoje vícesektorového partnerství se v roce 2006 ICOS stal zakládajícím členem Místní akční
skupiny Českokrumlovsko o.p.s., která sdružuje obce, podnikatele a NNO s cílem rozvoje regionu v návaznosti na
programovací období EU 2007-2013.

Projekty v roce 2006

Projekty realizované ICOS v roce 2006
Evropské občanství a život v regionu - European citizenship and life in the region (2005-2006)
• Předmětem projektu bylo nabídnout široké i odborné veřejnosti informace o Evropské unii, fungování
evropských institucí ústavě (včetně charty lidských práv) a podpora konkrétních kroků v rámci
komunitního plánování sociálních služeb ve městě a rozšířit a zkvalitnit služby v oblasti lidských práv v
EU. Převážná část projektu spadala ještě do roku 2005, v aspektu dlouhodobých činností projekt
napomohl ke vzniku regionálního informačního servisu o EU v regionu, tvorbě 1. Komunitního plánu
sociálních služeb a počátku jeho implementace v roce 2006 či k nastartování služby bezplatného
právního poradenství v regionu.
• Náklady na projekt celkem: 58.829 EUR
• Hlavní donor: Evropská komise - EC DG Education and Culture

Od komunitního plánu k iniciaci nových sociálních služeb na Českokrumlovsku (2005 - 2006)
• Předmět projektu: podpora pokračování procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě
Český Krumlov - a na jeho základě zkvalitnit a rozšířit nabídku sociálních služeb v regionu. V rámci
projektu bylo založeno Centrum sociálních služeb, které začalo poskytovat některé z doposud v
regionu chybějících sociálních služeb (sociálně-právní poradenství a další programy pro sociálně či
jinak znevýhodněné skupiny obyvatelstva - především v souvislosti s uplatněním na TP). Zároveň byly
v rámci projektu nastartovány informační strategie s cílem zkvalitnit dostupnost sociální služeb všem
potenciálním uživatelům (letáky, web css.krumlov.cz s databází poskytovatelů sociálních služeb ad.)
• Náklady na projekt celkem: 571.500,- Kč
• Donor: financováno EU a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu
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Projekty v roce 2006
Cesta ke změně - komplexní program podpory aktivizace vlastních sil pro osoby s
kumulovanými sociálními problémy (2006-2008)
• Předmětem projektu je realizace - pro region Českokrumlovska nového - programu, jehož cílem
podpora dlouhodobě nezaměstnaných či jinak znevýhodněných osob na trhu práce. Skupinové i
individuální poradenství a další podpora dlouhodobě nezaměstnaných v rámci projektu vede ke
zvýšené motivaci CS projektu pro aktivní vyhledávání a udržení zaměstnání a zvyšuje šanci na jejich
reintegraci na pracovní trh. Smysluplnost projektu také leží na předávání zkušeností mezi jednotlivými
regiony v Jihočeském kraji. Základní cíl. skupina: dlouhodobě nezaměstnaní včetně osob starších 50-ti
let, 52% z nich je se základním vzděláním. Specifická cíl. skupina: OZP, osoby s kumulo-lovanými
osobnostními a sociálními handicapy. Projekt vytváří 11 nových prac. míst. a zahrnuje oblasti:
Českokrumlovsko, České Budějovice, Písek, Jindřichův Hradec, Vimperk
• Role ICOS Český Krumlov – partner projektu - realizuje aktivity
v regionu Českokrumlovska
• Nositel projektu: občanské sdružení Mesada
• Náklady na projekt celkem: 5.853.774,- Kč, z toho: ICOS:
2.053.750,-Kč.
• Hlavní donor: spolufinancováno Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem ČR, poskytovatel Úřad práce v Č. Budějovicích.
Otevřené dveře - sociální integrace klientů psychiatrické léčebny Červený dvůr (2006-2007)
• Předmětem projektu je prostřednictvím navzájem propojených aktivit napomoci klientům léčebny se
znovu zapojením do společnosti a na trh práce. Tedy napomoci lidem, kteří úspěšně bojují se svou
závislostí, s návratem do podmínek normálního života, který je často velmi komplikovaný. Aktivity
projektu zahrnují: výchovně-vzdělávací aktivity – semináře v oblasti lidských práv pro klienty i
zaměstnance léčebny, právní poradenství pro klienty léčebny, specializovaný program zaměřený na
podporu motivace klienta ke znovu-začlenění se do společnosti a na trh práce či doprovody klientů při
jednání s úřady a institucemi.
• Náklady na projekt celkem: 894.000,- Kč
• Donor: financováno Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního
operačního programu

Svět bez hranic (2005-2006)
• Projekt navázal na úspěch předchozích divadelních projektů zaměřených na integraci sociálně či jinak
znevýhodněných dětí do společnosti. I tentokrát se jednalo zejména o prohloubení přeshraniční
spolupráce dětí z jižních Čech a Rakouska, kdy se setkaly děti z odlišného kulturního i sociálního prostředí
(na 30 dětí ve věku 9-15 let.) při přípravě a realizaci divadelního představení. Smyslem projektu bylo
skrze vzájemnou divadelní spolupráci dětí ze Speciálních škol v Českých Budějovicích a všeobecné zvláštní
školy v rakouském Zwettlu prohloubit hlubší poznávání sousedních kultur, jejich historie i současnosti.
• Náklady na projekt celkem: 207 000,- Kč
• Donoři: projekt byl podpořen z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství
INTERREG IIIA, Jihočeského kraje, Města Český Krumlov a Ministerstva kultury ČR

Dále jsme v roce 2006 realizovali projekty podpořené městem Český Krumlov v rámci naplňování 1. Komunitního
plánu sociálních služeb ve městě:
• Rozvoj kompetencí a vzdělanosti pracovníků v sociálních službách - vzdělávací semináře pro poskytovatele
služeb (viz bod 2.5 v kapitole Centrum sociálních služeb)
• Tvorba komplexní koncepce dobrovolnictví v Českém Krumlově (viz kapitola 2. Centrum sociálních služeb)
• Právní poradenství – podpora bezplatné právní poradny Centra sociálních služeb (viz bod 2.1. v kapitole
Centrum sociálních služeb)
• Podpora romských spoluobčanů s cílem potřeby řešení jejich aktuálních problémů (financováno
Jihočeským krajem, spolufinancováno městem Český Krumlov (viz bod 3.3. v kapitole Centrum ochrany
lidských práv
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Partneři ICOS
Vzhledem k rozsáhlým aktivitám občanského sdružení zde uvádíme jen naše stěžejní dlouhodobé partnery, s nimiž
jsme úzce spolupracovali i v roce 2006, další naši partneři jsou uvedeni na našich webových stránkách.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Český helsinský výbor
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
O.s. Spirála
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
O.s. Mesada
Probační a mediační služba ČR
ASO Zwettl - Rakousko
Úřad práce Český Krumlov
Fond ohrožených dětí
Centrum pro zdravotně postižené JK, pracoviště Český Krumlov
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Město Český Krumlov ad.

Perspektivy v roce 2007
Těžištěm zájmu ICOS v roce 2007 bude i nadále podpora rozvoje občanské společnosti a neziskového sektoru
v regionu, podpora rozvoje sociálních služeb v regionu a aktivity spojené s ochranou a dodržováním základních
lidských práv a svobod. Tyto dlouhodobé záměry zahrnují především následující aktivity:
•
•
•
•
•
•

Podpora komunitního dialogu a informačních služeb ve městě a regionu Český Krumlov s důrazem na
rozvoj občanské angažovanosti.
Rozvoj sociálních služeb prostřednictvím Centra sociálních služeb a asistencí při tvorbě rozvojových
strategií města Český Krumlov (komunitního plánování sociálních služeb) s důrazem na zapojení
veřejnosti do rozhodovacích a plánovacích procesů.
Podpora Centra ochrany lidských práv jižní Čechy zaměřeného na pomoc znevýhodněným skupinám
obyvatel a napomáhající dodržování a ochraně základních lidských práv a svobod.
Koordinace Komunitního projektového centra zaměřeného na profesionalizaci a zvýšení absorpční
kapacity neziskového sektoru v regionu a posilování vícesektorového partnerství prostřednictvím
spolupráce na přípravě i realizaci konkrétních projektů.
Spolupráce se stálými partnery jakou jsou CPDM o.p.s. Český Krumlov, Český helsinský výbor, o.s.
Mesada, Jihočeská univerzita, o.s. Spirála ad.
Stálá propagace občanského a neziskového sektoru ve sdělovacích prostředcích a na internetu.

Identifikace
Plné jméno: Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov
Zkrácené jméno: ICOS Český Krumlov
Právní status: občanské sdružení
Číslo registrace na MV ČR: VS/1-1/43308/00-R
IČO: 70815089
Datum založení: 28. 3. 2000
Sídlo: Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov
Telefon/fax: 380 712 202
E-mail: icos@krumlov.cz
Bankovní spojení: 572732389/0800, Česká spořitelna a.s.
Jméno statutárního zástupce organizace: Tomáš Zunt, předseda občanského sdružení
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ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ICOS V ROCE 2006
AKTIVA A PASIVA ZA ROK 2006

AKTIVA

Stav
k prvnímu
dni účetního
období

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

38

11

Vlastní zdroje celkem

12

12

Jmění celkem

167

225

Výsledek hospodaření celkem

-15

60

Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem

495

1 235

0
317
178

999
153
83

480

1 295

Dlouhodobý majetek celkem
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem, vč.
drobného
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

-141
442
0
167
272
3
480

-226
1 284
0
510
746
28
1 295

PASIVA

Stav
k prvnímu
dni účetního
období

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

-15

60

Pasiva celkem

VÝNOSY A NÁKLADY ZA ROK 2006
Výnosy

Hlavní činnost

Náklady

Hlavní činnost

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Změna stavu vnitroorganizačních zásob
Aktivace
Ostatní výnosy celkem (úroky, kurzové zisky
apod.)
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem (dary, členské příspěvky
apod.)
Dotace celkem (granty, nadační příspěvky apod.)

382
0
0
37

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem

310
798
1502
5

0

Ostatní náklady celkem

52

0

27

Výnosy celkem

2769

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných položek celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmu celkem
Náklady celkem

Výsledek hospodaření před zdaněním

75

Výsledek hospodaření po zdanění

75

2350
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Děkujeme
všem donorům i partnerům
za podporu činnosti občanského sdružení ICOS v roce 2006
a všem účastníkům procesu komunitního plánování sociálních služeb,
kteří značnou mírou přispívají k rozvoji potřebných sociálních služeb
ve městě Český Krumlov.

V Českém Krumlově 30.6.2006
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