PŘEDSTAVUJEME:

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST
ICOS ČESKÝ KRUMLOV
Nezisková organizace ICOS Český Krumlov, která je i vydavatelem tohoto zpravodaje, působí v Krumlově již od roku 2000. Od počátku
roku 2014 však funguje ICOS nově jako obecně prospěšná společnost. Ta je přímým následovníkem občanského sdružení, které pod
stejným názvem působilo v Krumlově třináct let. O některých z činností ICOS vás prostřednictvím tohoto zpravodaje pravidelně informujeme, v tomto příspěvku si ale vzhledem k některým novinkám dovolujeme představit činnosti a služby neziskové organizace ICOS
Český Krumlov souhrnně.
Poslání a činnosti ICOS - Pomáháme tam, kde je potřeba
Obecně prospěšné společnost ICOS Český Krumlov usiluje o zvyšování kvality života obyvatel regionu prostřednictvím služeb a aktivit v oblasti sociálních služeb a na ně navazujících vzdělávacích,
poradenských i volnočasových aktivit, jejichž posláním je usnadnit či
umožnit důstojný a plnohodnotný život zejména ohroženým dětem
a mladistvým, rodinám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním
postižením a lidem v tíživé životní situaci, kterou nemohou řešit
bez pomoci druhých.
Cílem činnosti ICOS tak je zajišťování co nejkvalitnějších a navzájem propojených služeb a programů, které odpovídají konkrétním
potřebám obyvatel regionu. Zároveň se ICOS snaží iniciovat a rozvíjet

systémový rozvoj regionu s důrazem na sociální oblast prostřednictvím poradenských a informačně vzdělávacích aktivit a služeb pro
poskytovatele sociálních služeb, neziskové organizace, obce, i cílové
skupiny našich služeb a širší veřejnost.
Prioritně se ICOS Český Krumlov zaměřuje na aktivity v regionu
jižních Čech, s důrazem na českokrumlovský region a město Český
Krumlov. Vedení společnosti sídlí na Náměstí Svornosti, naše služby
však najdete například i na sídlišti Mír (například Osobní asistence pro
děti, dospělé se zdravotním postižením a seniory, Rodinné centrum
Krumlík) či na Špičáku (například dobrovolnické centrum a Informační
centrum pro seniory).
Pokračování na straně 8
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Úvodem…
Vážení spoluobčané,
v pátek a sobotu 10. a 11. října rozhodneme o dalším směřování
města Český Krumlov. Na tyto dny připadají volby do zastupitelstva. Před
čtyřmi roky jsem na tomto místě psal, že „komunální politika se od té
velké, celostátní, značně liší. V městském zastupitelstvu se neřeší dlouhodobé směřování celé země, řeší se věcná témata, která však o to více
ovlivňují každodenní život v našem městě“. A na tom se samozřejmě nic
nemění. Ať už preferujete kohokoliv, projevte svůj hlas ve volbách - i váš
hlas může rozhodnout o tom, jak budeme moci ovlivňovat život ve městě
i po volbách. Přeji nám všem šťastnou volbu.
Přiložená fotografie zachycuje kancelář Informačního centra pro seniory. To již čtyři roky v Krumlově připravuje hojně navštěvované akce (nejen
pro seniory). Tyto akce i chod centra zajišťuje a připravuje tým dobrovolníků z řad starší generace. Jejich entusiasmus je pro mě trvalou inspirací.
Dovolte mi proto za zřizovatele tohoto programu na tomto místě všem,
kteří se na činnosti „IC senior“ v uplynulých čtyřech letech podíleli, velice
poděkovat. Zvláštní poděkování pak patří Františce Kuncové, která „IC senior“ po celou dobu vede. Přeji celému týmu dobrovolníků stejné nadšení
a ochotu pracovat pro druhé i do dalších let.

S přáním inspirativního čtení
Za vydavatele, Tomáš Zunt, ředitel obecně prospěšné společnosti
ICOS Český Krumlov

ČTVRTÝ ROK INFORMAČNÍHO CENTRA PRO SENIORY
V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Informační centrum pro seniory (IC senior) završí v říjnu 2014 čtvrtý rok svého fungování. Za tu dobu IC senior, který je zajišťován zcela
dobrovolnicky, uspořádal v Krumlově na 200 akcí pro téměř dva tisíce návštěvníků z řad (nejen) seniorské veřejnosti.
Další rok existence dobrovolnického Informačního centra přinesl
dosud nejrozsáhlejší nabídku aktivit. Mezi ně patří, vedle již tradičně
poskytovaných informací v oblasti sociálních služeb či volnočasových
aktivit, bohatá nabídka nejrůznějších akcí - ať již jde o přednášky, kurzy
či poznávací výlety.
Osm „kmenových“ dobrovolníků zajišťuje nejrůznější aktivity od
pohybových, kam patří třeba Country klub - Dámy v pohybu, kondiční
cvičení, či procházky městem a jeho okolím. Tyto akce probíhají po
celý rok, stejně jako například zdravotní poradna určená individuálním zájemcům. Velmi oblíbené jsou poznávací výlety a zájezdy. Pro
letošní rok byly připraveny poznávací zájezdy Průhonice, Konopiště a
Vrchotovy Janovice, Červená Lhota, Chýnovská jeskyně a Tábor, Lnáře,
Klatovy a Klenová, Karlštejn, Koněpruské jeskyně a Dobříš. Připraven je
zájezd na Advent v Jindřichově Hradci.
Díky obětavosti lektorů se uskutečnil přednáškový cyklus pana
Jiřího Veselého o historii Českokrumlovska, Krumlovská zastavení s
historikem Janem Kočnarem, ale třeba i cyklus přednášek Bezplatné právní poradny o novém Občanském zákoníku, o problematice
spotřebitelství nebo dědických smluv. Z dalších aktivit připomeňme
Kurz digitální fotografie, kurz paličkování a nově kurz angličtiny pro
začátečníky. Se značným ohlasem se setkal i kurz „trénování paměti“,
pod vedením Petry Gubaniové.
Jak z názvu „dobrovolnické Informační centrum“ vyplývá, všechny
tyto aktivity jsou poskytovány nejen bezplatně, ale i bez nároku na
honorář. U seniorů je tato forma lehce pochopitelná a práce v IC senior
je často i zábavou. O to více si vážíme jiného dobrovolnictví, dobrovolnictví mladých lidí, kteří pracují v mnoha dalších oblastech, nejčastěji
v sociální sféře, a se kterými se vídáme při společných setkáních. Skláníme se před jejich prací a jsme rádi, že dobrý člověk žije. Taková věta

asi nejlépe vystihuje aktivity těchto mladých a obětavých lidí, s nimiž
se setkávat je velmi příjemné. Zvláště v této době, kdy mnozí z nás jsou
zahleděni jen do sebe. Proto je i dobrovolnictví, charita či mecenášství
dosud spíše na okraji společenského řádu. Ale je vidět, že i tyto věci se
postupně posouvají k lepšímu.
Poděkovat jmenovitě všem dobrovolníkům a dobrovolným lektorům na tomto místě kvůli omezenému rozsahu nejde, zvláštní poděkování však patří obecně prospěšným společnostem ICOS a CPDM, kde
ICOS Český Krumlov je zřizovatelem IC senior a zajišťuje podmínky a
prostory pro práci Infocentra a provoz kanceláře i financuje. CPDM pak
děkujeme za naprosto obdivuhodnou snahu vyjít IC senior vstříc nejen
propůjčováním prostor, ale i poradenstvím, pokud je ho třeba.
Tým dobrovolníků IC senior

Kontakty IC senior:

Informační centrum pro seniory
dobrovolnický program ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Špičák 114 (přízemí budovy), Český Krumlov
Vedoucí IC senior: Františka Kuncová
Telefon: 608 866 388
E-mail: infosenior@krumlov.cz
Pravidelná otevírací doba: úterý a čtvrtek 9:00 - 11:00 hodin
www.infosenior.krumlov.cz, www.icos.krumlov.cz

Měsíční program IC senior je uveřejňován pravidelně například v KUku, vždy pak také na webových stránkách www.infosenior.krumlov.cz,
které jsou nově umístěny na zcela nových stránkách ICOS - www.icos.krumlov.cz.
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INFORMACE RODINNÉHO CENTRA KRUMLÍK
Když chtějí rodiče z Českého Krumlova a okolí svým předškolním dětem umožnit kontakt se stejně starými kamarády a sami se seznámit s rodiči, s nimiž si mohou vyměňovat zkušenosti a tipy týkající se výchovy jejich dětí, již vědí, že mohou navštívit. Rodinné centrum
Krumlík. Rodinné centrum ale zdaleka nenabízí jen místo, kde si rodiče a jejich děti mohou vzájemně popovídat či navazovat kontakty
třeba při dobré kávě (Volná herna a „kavárnička“ je otevřena pravidelně třikrát týdně), ale zajišťuje širokou škálu služeb a programů
pro rodiny a jejich děti.
Již od roku 2011 poskytuje Rodinné centrum Krumlík službu
hlídání dětí. Pravidelné dlouhodobé i krátkodobé hlídání je určeno
všem rodinám, které potřebují zajistit hlídání svých dětí profesionály v
příjemném a dětem uzpůsobeném prostředí. V prostorách rodinného
centra na sídlišti Mír je hlídání zajišťováno každý všední den, vyjma
úterý. Jen do konce roku 2013 využilo této služby 115 rodin. Od počátku roku 2014 je pak možné využít i hlídání přímo v domácnostech,
a to v časech, kdy je to potřeba.
V rámci vzdělávacích a odborných aktivit se můžete ještě
v tomto roce těšit například na přednášku spojenou s poradenstvím
na téma finance v rodinném rozpočtu, kurz „Efektivního rodičovství“
či intenzivní víkendový kurz němčiny. V rámci nově otevřeného cyklu
„Otevřené dveře s …“ - se během Volné herny můžete pravidelně setkat s odborníky z řad například lékařů, pedagogů a zeptat se na to, co
potřebujete právě vědět.
Vedle řady vzdělávacích, volnočasových a zájmových činností
během školního roku, chceme nabízet i vhodnou alternativu jak rodičům, tak dětem k smysluplnému trávení volného času i o letních
prázdninách. Novinkou v naší nabídce jsou příměstské tábory pro
děti od 4 let. První turnusy proběhly letos v červenci a v srpnu na
téma: Jak žili naši předkové a jak žijeme my. Pro velkou spokojenost dětí
i rodičů, se vynasnažíme tyto tábory pořádat i nadále.
Již téměř rok také funguje v rámci rodinného centra dětský bazárek. Tento dobročinný bazárek je otevřen 3 dny v týdnu. Můžete zde
nejen nakupovat, ale i darovat či za přátelskou cenu odprodat pro vás
již nepotřebné, zachovalé věci.
Začátkem školního roku opět proběhla naše již tradiční Cesta
pohádkovým lesem na Dubíku, která se neobešla bez nadšení všech,
kteří se na této akci dobrovolně podílejí. Nejen dobrovolníkům, ale
také všem státním i nestátní institucím, městu Český Krumlov a našim
sponzorům děkujeme. Naše poděkování patří také všem pracovníkům
rodinného centra, kteří se podílejí na realizaci jednotlivých programů
a vytvářejí příjemné prostředí a zázemí, díky kterému se v RC můžete

cítit spokojení. V neposlední řadě děkujeme za spolupráci MC Míša,
které využívá naše prostory, a s nímž od počátku RC Krumlík úzce spolupracuje a těší se z živé komunity, kterou svou činností a nadšením
vytváří.
Počátek roku 2014 také ICOS a jeho Rodinné centrum Krumlík
rozšířili službu Komplexního poradenství a podpory rodin. Nabídka
služeb je určena především pro rodiny s dětmi v náročných či problémových životních situacích. Již od počátku existence RC jsme zajišťovali bezplatné právní, psychologické, rodinné poradenství a poradenství
v oblasti práce. V letošním roce jsme nabídku rozšířili o další služby.
Vedle zmíněného poradenství (včetně rodinné terapie), služba zahrnuje i terénní práci přímo v rodinách, asistované kontakty či asistované
předávání dítěte v bezpečném prostředí v přítomnosti odborného
pracovníka. V rámci těchto aktivit spolupracujeme především s oddělením sociálně - právní ochrany dětí. Cílem těchto služeb, které dosud
v regionu chyběly, je poskytovat podporu a odbornou pomoc rodinám,
efektivně řešit náročné či problémové životní situace tak, aby mohla
rodina plnit své základní funkce a nebyl tak ohrožen vývoj dětí.
Petra Cajthamlová a Květa Valčuhová za RC Krumlík

RODINNÉ CENTRUM KRUMLÍK ČESKÝ KRUMLOV
pracoviště ICOS Český Krumlov
Urbinská 184, 381 01 Český Krumlov (bývalé prostory fitness centra)
• Hlídání dětí (nově i v domácnosti)
• 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: Bc. Květa Valčuhová, tel.: 774 292 622, koordinátor projektu: Ingrid Jílková, tel.: 774 137 676
Zřizovatel Rodinného centra Krumlík:
ICOS Český Krumlov, o.p.s., Nám. Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, www.icos.krumlov.cz, icos@krumlov.cz

Projekty Rodinného centra byly v roce 2014 podpořeny zejména MPSV ČR, městem Český Krumlov, Nadací Agrofert, Jihočeským krajem či MŠMT ČR.
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BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
ROZŠÍŘILA PROVOZNÍ DOBU
Od září rozšířila bezplatná právní poradna otevírací dobu. V Českém Krumlově je tak kvůli stále se zvyšující poptávce poradna otevřena
nově i v pátek dopoledne. Kromě středy tedy funguje poradna v Krumlově každý všední den.
„Přestože bezplatná právní
poradna řeší celou škálu problémů lidí, kteří se dostanou do tíživé životní situace, čím dál více
se na poradnu obracejí občané s
problematikou spojenou s dluhy,
exekucemi a dalšími problémy spojenými s financemi. Tato agenda je
také u mnoha případů časově náročnější, než ostatní řešené oblasti“,
vysvětluje důvody pro rozšíření
provozní doby Tereza Lysoňková
z Bezplatné právní poradny. Sociální pracovníci i právníci se v poradně
snaží prostřednictvím poradenských služeb nacházet a poradit řešení,
která umožní, aby se problémy klientů minimalizovaly. „Důležité však
je, aby se klienti obraceli na poradnu co nejdříve, ne až v době, kdy je jejich
situace neudržitelná“, doplňuje Tereza Lysoňková.
Poradna poskytuje zdarma odborné sociální a právní poradenství,
a to zejména v oblastech dluhové a spotřebitelské problematiky
(dluhy, exekuce, osobní bankrot, … spotřebitelské smlouvy, reklamace…), pracovního práva (např. pracovní smlouvy, ukončení pracovního vztahu, dovolená, …), občanského práva (například bytová
problematika: výpověď z bytu, nájemní smlouva, sousedské spory, …),
rodinného práva (například rozvod, úprava styků k dítěti, výživné,
…), správního práva (rozhodování úřadů…), sociálního systému,
lidských práv. V poradnách nejsou řešeny oblasti vlastnického práva,
kupních smluv či majetkoprávních vztahů.
V Českém Krumlově je poradna umístěna v sídle svého zřizovatele, tedy obecně prospěšné společnosti ICOS na Náměstí Svor-

nosti 2. Pobočky poradny však fungují i v Kaplici, Větřní, Trhových
Svinech a Nových Hradech.
Část provozních hodin je vyhrazena pro spotřebitelskou
a finanční problematiku
Základní poradenské služby jsou poskytovány a registrovány dle
zákona o sociálních službách. Nad rámec svých základních služeb však
poradna realizuje i projekty, které základní služby poradny rozšiřují. Již
třetím rokem tak například poradna s finanční podporou Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR realizuje projekt, jehož cílem je nejen nabízet
poradenství v oblasti spotřebitelské a finanční problematiky, ale i působit preventivně řadou informačně vzdělávacích akcí. V rámci tohoto
projektu má tak poradna a její pobočky vyhrazenu část provozní doby
výhradně pro tuto agendu. Navíc své služby poskytuje nejen na svých
pobočkách v Českém Krumlově, Kaplici, Větřní, Trhových Svinech a
Nových Hradech, ale také ve spolupráci s tamější občanskou poradnou
při obecně prospěšné společnosti Krebul v Prachaticích.
Přednášky pro veřejnost
Během posledních let také uspořádala poradna v Jihočeském
kraji několik desítek přednášek a informačně vzdělávacích akcí pro
veřejnost. Tyto akce jsou sice pouze doplňkem k běžným službám
poradny, ale jejich smyslem je informovat všechny zájemce o tom, jak
se vyhnout možným problémům tak, aby nemuseli služby poraden
pokud možno využívat. Další přednáška pro seniory a veřejnost se
uskuteční v úterý 14. října 2014 od 9.00 hodin v Informačním centru pro seniory na adrese: Špičák 114, Český Krumlov. Přednáška se
bude věnovat spotřebitelské problematice, podomnímu obchodování
a obraně proti tzv. „šmejdům“. Srdečně vás zveme.

KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA

BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY
Náměstí Svornost 2, 381 01 Český Krumlov
PONDĚLÍ: 8.00 - 12.00 pro neobjednané klienty a 13.00 - 16.00 pro objednané klienty
ÚTERÝ: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 pro objednané klienty
STŘEDA: v Č. Krumlově pouze telefonické (mobil) či e-mailové objednávání (ve středu funguje poradna v T. Svinech / N. Hradech)
ČTVRTEK a PÁTEK: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 pouze pro objednané klienty
mobil: 774 110 124, tel./fax: 380 727 600, e-mail: pravni.poradenstvi@krumlov.cz
Zřizovatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Náměstí Svornosti č.p. 2, 381 01 Český Krumlov (1. patro nad Infocentrem)
Poradna funguje na Českokrumlovsku také v pondělí ve Větřní (Šumavská 1, 8.00 - 14.00)
a ve čtvrtek v Kaplici (Náměstí 70, 8.00 - 12.00 h).

www.icos.krumlov.cz
Provoz Bezplatné právní poradny byl v roce 2014 podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, městem Český Krumlov, městem Trhové Sviny, Sdružením Růže,
městem Kaplice, obcí Větřní. V Oblasti spotřebitelské problematiky pak také Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
SDRUŽENÍ RŮŽE

Strana 4

1-2/2014

Informace o městě Český Krumlov a jeho občanech

zpravodaj.krumlov.cz

ZAPOJTE SE DO DOBROVOLNICKÝCH AKTIVIT!
Dobrovolnické centrum působí pod neziskovou organizací ICOS Český Krumlov již od roku 2009. V současné době pod jeho hlavičkou
„dobrovolničí“ přes 30 aktivních dobrovolníků nejen v Českém Krumlově, ale například i v Horní Plané. Dobrovolníci pomáhají dětem
ze střediska výchovné péče, zpříjemňují čas klientům v domovech pro seniory, pomáhají s chodem rodinného centra, nebo dobrovolníci
zajišťují chod Informačního centra seniorů. Zájemci ale mohou napomáhat i v dalších obecně prospěšných činnostech.
Kdo se může zapojit a co tím získá?
Pomáhat může opravdu téměř každý. Zapojit se může kdokoliv
starší 15-ti let se zájmem a ochotou pomáhat, měl by mít čistý trestní
rejstřík a být zdravotně způsobilý ke konkrétní činnosti. Dobrovolník vykonává činnost sice bez nároku na finanční odměnu, to ale
neznamená, že nezíská vůbec nic, právě naopak. Dobrovolník získá
nové zkušenosti, kontakty, dovednosti, praxi a v neposlední řadě
i dobrý pocit a určitou potřebnost. Nejednou se v Dobrovolnickém
centru stalo, že dobrovolník ukončil dobrovolnickou činnost z toho
důvodu, že nastoupil do pracovního poměru do organizace, kde působil jako dobrovolník. Své nově nabyté znalosti a zkušenosti mohl
v praxi rovnou uplatnit a byly pro něj velkým přínosem v dalším uplatnění. Současná nabídka dobrovolnických programů je opravdu široká,
zájemce si může vybrat aktivitu v oblasti, která je mu blízká.
Pokud Vás dobrovolnictví zaujalo, neváhejte nás kontaktovat!
Rádi přivítáme nové dobrovolníky.

Aktuálně hledáme zájemce především pro tyto činnosti:
• Dobrovolník v Rodinném centru Krumlík (Urbinská 184, Č. Krumlov) - vedení tzv. volné herny a kavárničky, časová náročnost je cca
1x týdně 2 hodiny, nebo dle dohody, pozice je vhodná především
pro maminky či tatínky na mateřské/rodičovské dovolené (je
možné brát děti s sebou do centra).
• Dobrovolník - „parťák“ klienta Střediska výchovné péče Spirála - jde o setkávání dvojice - dobrovolník a klient SVP (dítě do 15-ti
let věku) ve volném čase, cca 1x týdně 1-1,5 hodin, dvojice spolu
tráví volný čas dle jejich vzájemné domluvy a zájmu.
• Dobrovolník v Informačním centru pro seniory (Špičák 114,
Č. Krumlov) - jde o výuku skupinky aktivních seniorů na téma
základy počítačů, či digitální fotografie (picasa apod.), časová náročnost: cca 1x za 14 dní/1 hodina.
Magdalena Zronková, koordinátorka dobrovolnictví ICOS

Kontaktní údaje Dobrovolnického centra:
Magdalena Zronková, koordinátorka dobrovolníků, Dobrovolnické centrum Český Krumlov, Špičák 114, 381 01 Český Krumlov,
pravidelná otevírací doba kontaktního místa: pondělí a čtvrtek 15.00 - 16.30 h. (smluvit si je samozřejmě možné jiný termín schůzky),
tel.: 774 719 767, e-mail: dobrovolnictvi@krumlov.cz, www.icos.krumlov.cz, facebook: www.facebook.com/DCCeskyKrumlov.

AUTOMOBIL OD „KUŘETE“
POMÁHÁ NA ČESKOKRUMLOVSKU
Od května tohoto roku napomáhá nový automobil Peugeot
klientům osobní asistence. Tato sociální služba je poskytována již od
roku 2008 neziskovou organizací ICOS Český Krumlov dětským i dospělým klientům se zdravotním postižením a seniorům se sníženou
soběstačností. Každoročně využívá tuto službu na tři desítky klientů
z regionu Českokrumlovsko a Kaplicko.
Služební automobil slouží k převozu dětí do školky, školy, k lékaři,
do bazénu, ale třeba i do Českých Budějovic na rehabilitaci, fyzioterapii, vyšetření ve Speciálně pedagogickém centru. Dále je určen i pro
osobní asistentky, které za klienty dojíždí i do vzdálenějších obcí, a
kde by bez automobilu v mnoha případech bylo prakticky nemožné
pomoc zajišťovat. Již za první měsíce najel automobil, který umožňuje
převážet i invalidní vozík, několik tisíc kilometrů.
Automobil pro Osobní asistenci bylo možné zakoupit díky projektu, který byl podpořen ze sbírkového projektu České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti „Pomozte dětem“, známého pod
pojmem „Kuře“. Na nákup automobilu přispělo i Konto Bariéry Nadace
Charty 77, a města a obce jako Vyšší Brod, Velešín či Větřní. Službu
Osobní asistence dlouhodobě podporuje také Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR a město Český Krumlov.
I za naše klienty všem sponzorům děkujeme.

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

Jana Rošlapilová vedoucí Osobní asistence,
ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Kontakty služby Osobní asistence:
Mgr. Jana Rošlapilová, vedoucí služby, telefon 773 58 77 58, e-mail asistence@krumlov.cz.
Zřizovatel služby: ICOS Český Krumlov, o.p.s., www.icos.krumlov.cz
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V BOUDĚ PROTI NUDĚ
V týdnech od 30. června do 4. července a od 18. do 22. srpna 2014 (pondělí až pátek) proběhl v nízkoprahovém klubu Bouda již čtrnáctý
ročník tradiční akce pro děti a mládež s názvem „V Boudě proti nudě“.
Tato akce se uskutečňuje pravidelně o letních prázdninách, přičemž se škála činností a aktivit mění, takže si příchozí děti mohou
vyzkoušet vždy něco nového. Těchto činností se mohli zúčastnit nejen
návštěvníci z řad dětí a mládeže, ale i jejich rodiče a prarodiče.
V srpnovém termínu byla pro příchozí přichystána vždy od 10.00
do 15.00 hodin široká škála umělecko-řemeslně-výtvarných aktivit, při
nichž si návštěvníci NZDM - klubu Bouda mohli vyzkoušet své zručnosti a dovednosti. Z přichystaných aktivit můžeme jmenovat například
výrobu nejrůznějších postaviček - figurek z květináčů, tvorbu šperků z
korálků, malbu na fólie, výrobu „slupovaček“ či v současné době u dětí
velmi oblíbených náramků z gumiček (tzv. Loom Bands).
Odborné vedení již tradičně zajišťovali pracovníci Centra pro
pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov. Vstup na tuto akci byl
volný. Děti si mohly udělat různé výrobky a pak si je odnést domů.
Celkem se tohoto projektu zúčastnilo více než 70 dětí.

DĚTSKÝ TÁBOR NA CHATĚ POD KLETÍ
Ve dnech od 26. července do 1. srpna 2014 se uskutečnil na Chatě
pod Kletí dětský integrovaný tábor, jehož se účastnily děti z Větřní.
Po celou dobu trvání tábora bylo snahou všech vedoucích umožnit
dětem zažít něco nového, neobvyklého a vyzkoušet si aktivity, ke
kterým se běžně nedostanou. Na programu tak bylo například splutí
části řeky Vltavy na raftových člunech, netradiční sportovní soutěže,
ale i programy výtvarně zaměřené a kulturně poznávací, návštěva ZOO
v Hluboké nad Vltavou, zříceniny hradu Dívčí Kámen a „programové
překvapení“ - jízdy na koních…

Mimo „klasických“ táborových aktivit byl na programu i tematický
seminář zaměřený na poznávání romské kultury a „minikurs“ zdravotnické první pomoci. Tábora v překrásném prostředí Blanského lesa se
zúčastnilo 20 dětí. Tábor zorganizovalo CPDM, o.p.s. Český Krumlov ve
spolupráci s obcí Větřní a za podpory Ministerstva vnitra ČR a Jihočeského kraje.
Ladislav Michalík, Jiří Muk a Vlastimil Kopeček,
CPDM, o.p.s. Český Krumlov

MEZINÁRODNÍ MEDIÁLNĚ-UMĚLECKÝ PROJEKT
MLÁDEŽE BYL VELMI ZDAŘILÝ
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov připravilo ve spolupráci se slovenským občanským sdružením „Spolu sme
PRIEVIDZA“ a slovinskou organizací „Mladinski kulturni center Slovenj Gradec“ (MKC) v termínu od 24. do 30. srpna 2014 společné setkání mladých lidí z těchto partnerských organizací.
Prostřednictvím workshopů a dalších aktivit si mladí lidé, rozdělení
do národnostně „namixovaných“ týmů, vyzkoušeli například přípravu
rozhlasového pořadu a jeho odvysílání, tvorbu fotografií, animovaného filmu a kreativní uměleckou tvorbu zaměřenou na malbu na hedvábí. Jako mateřská základna sloužila účastníkům táborová základna
českokrumlovského Domu dětí a mládeže v Zátoni. Jednotlivé tematické workshopy probíhaly v Českém Krumlově na pracovištích CPDM,
o.p.s. - v internetovém mládežnickém Rádiu ICM a v prostorách klubu
Bouda. Část pak také v Muzeu Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově.
V rámci uvolňovacích, odpočinkových a kulturně poznávacích aktivit
zahrnul společný projekt i nejrůznější sportovní hry, splutí části řeky
Vltavy na raftech, dále prohlídku Zámeckého muzea a grafitového
dolu v Českém Krumlově a exkurze v klášteře ve Zlaté Koruně. Nedílnou součástí programu byly i národní večery, při kterých všechny tři

národní skupiny (česká, slovenská a slovinská) představily ostatním
účastníkům nejenom národní tradice, zvyky, kulturu svých zemí, ale i
svoji národní kuchyni.
CPDM o.p.s. Český Krumlov tímto projektem navazuje na podobná
úspěšná setkání mladých lidí, které se uskutečnily minulých letech.
Věříme, že aktivity projektu přispěly mladým účastníkům k rozšíření
jejich znalostí a zkušeností v hlavních tématech projektu. Zároveň také
předpokládáme, že projekt podnítí výměnu zkušeností mezi účastníky
a že přispěl k poznávání kulturní a společenské reality života mladých
lidí v jednotlivých zúčastněných zemích.
Projekt se uskutečnil za finanční podpory Jihočeského kraje a
města Český Krumlov.
Jiří Muk, CPDM, o.p.s. Český Krumlov

Pozvánky na chystané akce CPDM najdete na straně 7 tohoto zpravodaje.
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OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST
CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI
VÁS ZVE
FILMOVÝ MINIFESTIVAL V BOUDĚ
Ve dnech od 26. do 28. listopadu proběhne v Nízkoprahovém
zařízení pro děti a mládež Bouda (Špičák 114, Český Krumlov) Filmový
minifestival, který přiblíží skrze filmové dokumenty téma multikultury.
V dopoledních hodinách (8.00-10.00 hodin) budeme promítat
pro třídní kolektivy, od 18.00 hodin pak pro veřejnost. Diváci se
mohou těšit například na film, který pojednává o odvrácené podobě
„ostrova svobody“ Kubě, nebo o devatenáctileté dívce, která z Chicaga organizuje povstání v Sýrii, pomáhá koordinovat protesty, šíří
fotky a videa nebo informuje demonstranty o aktuálním dění. Tento
vybraný film sleduje úsilí a odvahu mladých lidí a odkrývá fenomén
sociálních sítí.
Více se o Minifestivalu dozvíte na stránkách Centra pro pomoc
dětem a mládeži, o.p.s. v průběhu měsíce října: www.cpdm.cz.

VÝSTAVA „KRÁSNÉ ČASY…?“ V ČESKÉM KRUMLOVĚ A VĚTŘNÍ
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. si zapůjčilo od Muzea
romské kultury výstavu s názvem „Krásné časy…?“. Ta obsahuje 35
fotografií zobrazujících výjevy ze života Romů od poloviny 19. století
do začátku 2. světové války. Fotografie jsou doplněny o 2 informační
tabule (text je psán v českém i anglickém jazyce). Fotografie zachycují
Romy ještě v relativně dosti tradiční podobě, nejen dle úprav zevnějšku, ale i způsobu života a obživy. Výstava vede k zamyšlení, zda znamenal tento z dnešního pohledu romantický svět pro Romy opravdu
krásné časy. Na jedné straně mnoho Romů dosud využívalo svobody

kočování, jiní naopak právě v této době nebo již o něco dříve začínali
hledat trvalý domov - pokoušeli se usadit.
Zájemci zhlédnou výstavu v nově otevřených prostorách klubovny
ve Větřní v Rožmberské ulici od 5. do 31. října. Od 5. do 21. listopadu
bude výstava k vidění i v Českém Krumlově. Ve spolupráci s českokrumlovskou knihovnou v Městské galerii v Horní ulici č. p. 155. Výstavu organizují pracovnice českokrumlovského Informačního centra pro
mládež v rámci projektu Společně proti předsudkům.

PÁTÝ ROČNÍK KURZU ANIMOVANÉHO FILMU
Ve dnech od 15. do 23. listopadu 2014 pořádá NZDM - nízkoprahový volnočasový klub Bouda (projektové pracoviště CPDM, o.p.s.)
v Českém Krumlově jubilejní pátý ročník oblíbeného „Kurzu animovaného filmu“.
Filmoví nadšenci z řad dětí a mládeže mají možnost realizovat
se v předem daných dnech - v sobotu a neděli v čase od 10.00 do
18.00 hodin, v pondělí až pátek bude kurz probíhat od 14.00 do
20.00 hodin. Příchozí budou mít možnost vyzkoušet si (téměř) veškeré animační techniky. Celá akce proběhne tradičně pod vedením
zkušené lektorky a absolventky belgické filmové školy La Cambre
Zuzany Studené. Vstup je díky podpoře Ministerstva kultury České
republiky, města Český Krumlov a Centra pro pomoc dětem mládeži,
o.p.s. zdarma.
Více informací na www.cpdm.cz.

Inzerce
Muž, stáří 21 let, hledá s ohledem na možnost získání zaměstnání v Českém Krumlově pronájem jednopokojového bytu nebo podnájem
s možností samostatně užívat jednu obytnou místnost s vlastním sociálním příslušenstvím, a to v Českém Krumlově, nebo blízkém okolí.
Kontaktní telefon: 602447035, nebo email: wratislaw@email.cz.
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Služby a činnosti obecně prospěšné společnosti ICOS
Pokračování ze strany 1
Přehled služeb a činností ICOS Český Krumlov:
• Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením (od
1 roku věku) a seniory se sníženou soběstačností - cílem této
sociální služby je pomáhat lidem se zdravotním postižením a seniorům při činnostech, které nemůžou vykonávat samostatně, a
tím klientům umožnit žít plnohodnotným způsobem života. Tým
osobních asistentek zajišťuje již sedmým rokem nezbytnou pomoc
v domácnostech, školách, školkách, ale i při dalších činnostech,
v nichž klienti potřebují pomoc. Více na straně 5.
• Bezplatné právní poradenství - v současné době má bezplatná
právní poradna sídlící v Krumlově čtyři další pobočky v příhraničních regionech jižních Čech. Komplex poradenských služeb pomáhá lidem v tíživé životní situaci. Více na straně 4.
• Rodinné centrum Krumlík se sídlem na sídlišti Mír nabízí od roku
2011 soubor širokých poradenských, vzdělávacích, volnočasových
a dalších aktivit a služeb pro děti a rodiče, včetně hlídání dětí. Součástí rodinného centra je i provoz dobročinného Bazárku. Více na
straně 3.

lidí, kteří se dostali do křížku se
zákonem. A recidivy se nedopustilo
více než 72% ze všech absolventů
programu, což podtrhuje úspěšnost
programu, jehož cílem je právě snižování rizika opakování trestné
činnosti mladistvých.
• Poradenství a konzultace - pro neziskové organizace, obce, ale
i další zájemce poskytujeme dlouhodobě i poradenství a konzultace v oblastech komunitního, strategického rozvoje regionu,
rozvoje sociálních služeb, a v oblasti projektového managementu
a přípravy projektů. Například díky projektům, které ICOS připravil,
přišlo do regionu téměř 100 milionů korun, většina z nich byla určena na rozvoj chybějících sociálních služeb pro seniory, zdravotně
postižené, rodiny s dětmi ad.
• Dále se ICOS věnuje dlouhodobě i zprostředkování práce pro
osoby se zdravotním postižením a propagačním aktivitám
s cílem zvyšování informovanosti o činnosti neziskových organizací. Vedle vydávání publikací, brožur, provozujeme specializovanou
knihovnu pro odbornou i laickou veřejnost či vydáváme periodikum, které právě držíte v ruce.

• Podpora rodin a dětí v ohrožení - služba je vykonávána ve spolupráci s městem Český Krumlov na základě povolení k sociální
právní ochraně dětí a nabízí široké spektrum činností, které tvoří
ucelený komplex: poradenství - např. psychologické, rodinné
(včetně terapie), právní, terénní práce přímo v rodinách, asistované
kontakty a předávání dětí. Více na straně 3.
• Dobrovolnické centrum - podpora a zajišťování dobrovolnických
programů na podporu seniorů, ohrožených dětí, rodin s malými
dětmi a dalších s cílem zapojit obyvatele (dobrovolníky) do řešení
problémů komunity a zkvalitňování služeb a programů v sociální
oblasti. Jedním z našich jedenácti dobrovolnických programů je i
Informační centrum pro seniory. O něm více na straně 2. O dalších
dobrovolnických programech na straně 5.
• Vzdělávání - ICOS zajišťuje desítky vzdělávacích akcí ročně pro
poskytovatele sociálních služeb, cílové skupiny našich služeb,
obce i širší veřejnost. Vedle řady vzdělávacích akcí a kurzů v rámci
činnosti Rodinného centra, Bezplatné právní poradny či dobrovolnického IC senior, realizuje ICOS od konce roku 2013 vzdělávací
projekt pro 6 neziskových organizací, poskytovatelů sociálních
služeb. Více než tří desítek specializovaných kurzů ušitých na míru
těmto organizacím se účastní desítky pracovníků 3 krumlovských
organizací (ICOS Český Krumlov, CPDM, o.p.s., Kocero, o.p.s.), ale
také pracovníci Charity Kaplice či Hospice Sv. Jana N. Neumanna.
• Probační a další preventivní programy - specializované výchovné, vzdělávací, preventivní programy zejména pro nezletilé a
mladistvé s rizikovým chováním a jejich rodiny s cílem předcházet
či minimalizovat rizikové jednání a jeho dopad na komunitu. Například od roku 2007 realizoval ICOS v devíti regionech již 53 běhů
(jeden běh = cca 40 výukových hodin) akreditovaného probačního programu „Právo pro každý den“ pro téměř pět set mladých

Lidé v ICOS: ICOS dlouhodobě zaměstnává 23 - 25 lidí na hlavní
pracovní poměr, dalších cca 40 dalších lidí ročně pracuje pro ICOS
na dohody. Na naplňování cílů společnosti se podílí ročně také cca
40 dobrovolníků. Statutárním zástupcem ICOS je Tomáš Zunt, ředitel
o.p.s. a Ingrid Jílková, výkonná ředitelka sociálních služeb. Financování ICOS: Náklady na zajištění výše uvedených služeb ICOS činí cca
7 milionů ročně, drtivá většina prostředků je získávána z otevřených
grantových a dotačních titulů (cca 75% všech příjmů, větší část z nich
je z evropských či jiných zahraničních zdrojů, část je pokryta i z grantů města Český Krumlov, zde jde o cca 4% příjmů za dobu existence
ICOS). Cca 20% příjmů ICOS je pak tvořeno příjmy z tržeb (např. tržby
z výdělečné činnosti jako je například poradenství), případné zisky
jsou však vždy vkládány zpět do činnosti a na podporu veřejně prospěšných služeb. Důležitým zdrojem příjmů jsou i dary, ty však v celkovém souhrnu dosud nepřesahují 1% příjmů.
Tomáš Zunt, za ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Podrobnější informace můžete získat například na nových webových stránkách obecně prospěné společnosti:
www.icos.krumlov.cz

Vydání této neprodejné tiskoviny je spolufinancováno z prostředků MPSV ČR, MPO ČR, MŠMT ČR, z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR (projekt č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00165), dotací města Český Krumlov a Jihočeského
kraje. Názory a informace v tomto letáku nevyjadřují oficiální stanoviska poskytovatelů dotací. Nepodepsané příspěvky jsou redakční.
Ve spolupráci s CPDM, o.p.s. Český Krumlov vydala v září 2014 obecně prospěšná společnosti ICOS Český Krumlov, Nám. Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, IČO 70815089, tel./fax 380 712 202, e-mail: icos@krumlov.cz, www.icos.krumlov.cz. Redakce:
Tomáš Zunt, statutární zástupce ICOS, zunt@latran.cz. Informace pro inzerenty: zpravodaj@krumlov.cz.
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