ICOS ČESKÝ KRUMLOV ZÍSKAL PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ
Českokrumlovská obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov uspěla v prestižním ocenění Neziskovka roku. Toto ocenění získávají nejlépe vedené neziskové organizace v ČR ve třech kategoriích podle velikosti. V kategorii střední neziskovka získal ICOS Český
Krumlov 2. místo.

„Ocenění vnímáme jako skvělé ohodnocení naší 16ti leté práce. Druhého místa v celorepublikové konkurenci si velice vážíme i proto, že na
hodnocení se podílí řada expertů z komerčního, akademického i neziskového sektoru,“ hodnotí úspěch v prestižní ceně Tomáš Zunt, ředitel
ICOS Český Krumlov. Ceny Neziskovka roku pro profesionálně vedené
neziskové organizace v České republice uděluje již čtvrtým rokem
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) společně s partnery ocenění. Těmi jsou Skupina ČEZ, Česká spořitelna, Česká televize či mezinárodní poradenská a auditorská společnost KPMG Česká republika.
V tomto roce převzal záštitu nad oceněním ministr Jiří Dienstbier.
Ocenění patří všem zaměstnancům a spolupracovníkům
Hodnocení neziskových organizací vychází z metodiky „Zdravého
organizačního řízení“ vyvinuté Nadací rozvoje občanské společnosti.
Propracovaný vícekolový systém hodnocení umožňuje všem organizacím zhodnotit svou činnost, získat zpětnou vazbu od nezávislých
expertů. „Jsme rádi, že jsme v tomto hodnocení obstáli vskutku se ctí.
A i když ocenění NEZISKOVKA ROKU akcentuje zejména profesionalitu
a efektivitu managementu a finančního řízení organizace, je ocenění
bezesporu uznáním společné práce všech našich zaměstnanců a spolupracovníků,“ děkuje ředitel ICOS, Tomáš Zunt, všem, kdo se na činnosti
ICOS podílí.

Foto zachycuje vedení obecně prospěšné společnosti ICOS Český
Krumlov. Ocenění Neziskovka roku však patří všem zaměstnancům a
spolupracovníkům ICOS.
Druhá řada zleva: Tereza Valachová, vedoucí Bezplatné právní poradny, Magdaléna Zronková, koordinátorka dobrovolníků, Tomáš Zunt,
ředitel ICOS, Ingrid Jílková, výkonná ředitelka sociálních služeb, Petra
Dvořáková, vedoucí Osobní asistence, Daniela Scherhauferová, ekonomka, první řada zleva: Květa Valčuhová, vedoucí Rodinného centra Krumlík,
Šárka Kotvová, vedoucí služby Podpora rodin a dětí v ohrožení, Michaela
Klementová, ekonomka, Daniela Jíchová, koordinátorka péče o dárce.

ICOS Český Krumlov byl založen roku 2000. ICOS poskytuje a rozvíjí ve městě Český Krumlov a příhraničních regionech jižních Čech
sociální služby a programy pro ohrožené děti, rodiny, seniory či osoby se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc druhých. Zároveň
napomáhá s rozvojem i dalším neziskovým organizacím v regionu. ICOS má na tři desítky zaměstnanců, dalších několik desítek pravidelných
spolupracovníků a na aktivitách ICOS se podílí také cirka padesát dobrovolníků.

Z obsahu:

HLEDAJÍ SE DALŠÍ
KAMARÁDI
Dobrovolnické centrum přijímá další dobrovolníky
do programu „Kamarád v životě“
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Úvodem…
Vážení spoluobčané,
v minulém vydání tohoto zpravodaje jsem v úvodníku zmiňoval,
jak důležitá je pro neziskové organizace podpora firem, dobrovolníků
i dárců z řad veřejnosti. Podpora, která je, obdobně jako v jiných zemích, čím dál více i u nás směřována do míst, v nichž žijeme, bydlíme,
pracujeme. Dovolte mi, abych na minulý text navázal a poděkoval za
velice milou podporu, které se dostalo obecně prospěšné společnosti
ICOS Český Krumlov od českokrumlovského dětského sboru vedeném
Lukášem Holcem. Část výtěžku z letošního adventního koncertu těch
nejmenších zpěváčků byla věnována naší organizaci. Moc děkujeme
Sdružení rodičů a přátel Českokrumlovského dětského sboru i všem
návštěvníkům koncertu.
Začátek letošního adventního času byl pro nás vskutku radostný.
V pondělí 28. 11. 2016 vyvrcholil slavnostním večerem v pražském divadle Archa čtvrtý ročník ocenění Neziskovka roku. Přiložená fotografie
zachycuje semifinalisty ocenění Neziskovka roku s partnery ocenění,
hosty a moderátorem. Více informací o úspěchu naší českokrumlovské
neziskovky přinášíme na první straně tohoto vydání zpravodaje. Prestižní ocenění je určitě vítanou zprávou i pro všechny naše dárce a podporovatele. Již dříve věděli, že podporují organizaci, která má něco za sebou.
Díky ocenění, které se dává za profesionalitu fungování, nyní vědí, že
obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov patří k těm nejlepším

i v celorepublikovém měřítku. Děkuji tímto všem kolegům, kolegyním,
spolupracníkům za jejich práci ve prospěch druhých.
S přáním klidných svátků vánočních
a co nejlepšího nakročení do roku 2017 vám všem
Tomáš Zunt, ředitel ICOS Český Krumlov, o.p.s.

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

OSOBNÍ ASISTENCE LETOS OPĚT
ZAJISTILA SLUŽBY VÍCE KLIENTŮM
Sociální služba Osobní asistence, která usnadňuje dětem i dospělým se zdravotním postižením a seniorům žít co možná nejběžnějším způsobem života, pomáhá každým rokem více klientům. Snažší cestu ke klientům, kteří službu potřebují, umožňují i služební vozidla, která
můžete vídat ve městě. V roce 2016 přibylo Osobní asistenci již třetí.
„V letošním roce
jsme využívali všechna tři vozidla opravdu naplno. Dojíždíme
i do vzdálenějších míst českokrumlovského a kaplického
regionu. Vzhledem ke stále se zvyšující poptávce po službě se pokusíme v dalším roce zajistit další vozidla tak,
aby osobní asistence mohla pomáhat co nejvíce klientům,“ uvádí Ingrid Jílková, výkonná ředitelka sociálních
služeb neziskové organizace ICOS Český Krumlov,
která Osobní asistenci zajišťuje od roku 2008.
Služební automobily jsou využívány jak za dojezdem asistentek ke klientům, tak k převozu imobilních
klientů. V roce 2016 zajišťovala Osobní asistence své
služby 38 klientům, z toho 10ti dětem, 7mi dospělým
a 21 seniorům. Cirka polovina klientů je přímo z Českého Krumlova. Velký dík patří za jejich práci všem
osobním asistentkám.
Mgr. Petra Dvořáková, vedoucí Osobní asistence
tel.: 773 587 758, e-mail: asistence@krumlov.cz, www.asistence.krumlov.cz
V roce 2016 funguje Osobní asistence za finanční podpory zejména města Český Krumlov, Jihočeského kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,
Nadace Agrofert a Nadace Jistota Komerční banky.
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Nakupujete přes internet? I nákup se dá proměnit v dobrý skutek. A nezaplatíte nic navíc.
Stačí jít na www.givt.cz a přes tuto vstupní stránku navštívit váš oblíbený internetový obchod. Zboží si vyberete,
zaplatíte a spokojený obchodník pošle část peněz z ceny nákupu vámi zvolené neziskové organizaci. Vy nezaplatíte
nic navíc. Děkujeme všem, kteří ICOS Český Krumlov, o.p.s. prostřednictvím nákupů podpořili v roce 2016. Získaný
finanční obnos jsme použili na zakoupení nových hraček pro Rodinné centrum Krumlík.

Darovat radost lze bezpečně a jednoduše i přes zabezpečený on-line platební portál
Chcete udělat radost sobě i druhým? Stačí pár kliknutí myší. Na
stránkách www.icos.krumlov.cz lze on-line finančně podpořit potřebné služby ve vašem okolí. Stačí kliknout na obrázek „Darujte radost“ a
otevře se vám zabezpečený platební portál Darujme.cz, který vznikl za
podpory České spořitelny, a.s. a je spravován Nadací a sdružením VIA.
Platby jsou maximálně zabezpečeny. Platební portál samozřejmě
umožňuje i potvrzení o vašem daru pro účely daňového zvýhodnění. Není nutná ani složitá registrace, stačí vyplnit základní údaje,
nikoli žádat o uživatelské jméno s heslem. Darujte radost jednoduše.
Dary jsou a mohou být užívány výhradně na obecně prospěšné
služby ICOS Český Krumlov, o.p.s.: Osobní asistenci pro osoby se zdravotním postižením (od 1 roku věku) a seniory se sníženou soběstač-

ností, dobrovolnické programy pro děti či seniory (v dětském domově
či domovech pro seniory) či aktivity Rodinného centra Krumlík a služby Podpora rodin a dětí v ohrožení.

Vánoční jarmark a charitativní burza pomáhají
Děkujeme všem, kteří věnovali šperky a výrobky pro naše charitativní burzy v Rodinném centru Krumlík. Zároveň děkujeme i štědrým
kupcům, kteří nás podporují. Prostředky jsou v rámci veřejné sbírky or-

ganizace ICOS Český Krumlov použity na vybavení herny v Rodinném
centru Krumlík. I díky vaší podpoře je herna Rodinného centra Krumlík
radostným a bezpečným místem.

Více než bazar v Rodinném centru Krumlík
V přízemí Rodinného centra Krumlík v Urbinské ulici na sídlišti Mír
již několik let funguje charitativní Bazárek s dětským oblečením,
hračkami a dalšími potřebami (židličky, vaničky apod.). Bazárek je
dostupný pět dní v týdnu. Nakupujte, darujte nebo prodejte pro
vás již nepotřebné, ale zachovalé dětské věci a podpořte tak
Rodinné centrum. Výtěžek z prodeje zboží v Bazárku je využíván na

podporu rodinného centra, nákup nových hraček či pořádání akcí
pro českokrumlovské děti. Vy vyřešíte problém, kam s věcmi, které již
nepotřebujete, podpoříte rodinné centrum a zároveň získáte možnost
výhodného nákupu v bazárku. Naše zboží můžete nakoupit i online
na Mimibazaru. Vybrané zboží si zde můžete i zamluvit a vyzvednout
osobně, abyste ušetřili za poštovné. Více na www.krumlik.krumlov.cz.

Využijte výhodný prostor pro Vaši inzerci v tomto zpravodaji. Více info na www.icos.krumlov.cz (sekce zpravodaj, ceník inzerce).
Chcete uzavřít klasickou darovací smlouvu na konkrétní věc, službu? Jsme vám plně k dispozici. Stejně jako při daru prostřednictvím platebního
portálu, vám v případě zájmu rádi vystavíme potvrzení o daru, které můžete využít k daňovému zvýhodnění.

Děkujeme všem dárcům, partnerům
a přispěvatelům za podporu v roce 2016.
Přejeme všem šťastný let celým rokem 2017
a těšíme se na další spolupráci.

Za ICOS Český Krumlov
Mgr. Daniela Jíchová, koordinátor péče o dárce ICOS
tel.: 739 630 333, e-mail: jichova@latran.cz
icos.krumlov.cz
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PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM
V letošním roce pomáhalo pod
Dobrovolnickým centrem Český
Krumlov 53 dobrovolníků. 48 z nich
pomáhalo dlouhodobě a pravidelně buď v „naší“ organizaci, obecně prospěšné společnosti ICOS Český
Krumlov, v Informačním centru pro seniory či Rodinném centrum
Krumlík, nebo ve spolupracujích organizacích, domovech pro seniory
či dětském domově. Další dobrovolníci se zapojili do jednorázové
výpomoci na benefiční „ICOSí slavnosti“ a oblíbené akci pro rodiny
s dětmi Pohádkový les.

Všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj volný čas v letošním roce na dobrou věc, patří velké poděkování. Jmenovitě
jsou to: Anderlová Pavla, Bejdaková Jana, Benešová Klára,
Dlouhá Hana, Dvořák Tomáš, Fučíková Naděžda, Fošumová
Tereza, Fousková Jindřiška, Hampelová Anna, Hanáková Jarmila,
Hrubešová Zdeňka, Janouchová Iva, Janoušková Bohumíra,
Jung Ladislav, Kadrnožka Josef, Kliková Hana, Kocourková Hana,
Králová Markéta, Kroneislová Hana, Kukačka Hynek, Kukačka
Matyáš, Kuncová Františka, Kusová Eva, Lapšanská Lenka, Lindner
Jan, Lišaníková Darina, Matějčková Helena, Mizon Ruby, Mrázová
Kristina, Nachlingerová Jana, Nguyen Viet Hoang, Novotná Jitka,
Petrášková Martina, Piskáčková Ilona, Plánská Nicola, Prokůpková
Lenka, Rezková Alena, Růžička Ivan, Rychtarová Ludmila, Sharifi
Simona, Slípková Vlasta, Sobolová Kristýna, Stejskalová Kristýna,
Stifterová Bohuslava,Svobodová Miroslava, Šenkýřová Hana,
Šímová Kateřina, Štěpánková Anita, Štiková Petra, Šulek Tomáš,
Thonová Miroslava, Vondrovicová Dagmar, Zunt Vladimír.
Poděkování patří i dalším dobrovolným lektorům, kteří svůj
čas nezištně věnují Informačnímu centru pro seniory - Ludmila
Kitzlerová, Lenka Kalová, Jiří Veselý, Anna Šedivá.

s dětským klientem dvojici, která společně a smysluplně tráví volný
čas. Mohou sportovat, navštěvovat kulturní akce, chodit na procházky,
ale především si vzájemně naslouchají. Klientům se rozšiřují jejich
obzory - zažívají chvíle, které by třeba jinak neměli možnost zažít.
„Dobrovolníky naopak můžeme nalákat na zvýšení kvalifikace, možnost
vlastní seberealizace či získání cenných zkušeností,“ motivuje zájemce koordinátorka dobrovolníků Magdalena Zronková. Pokud máte
zájem, neváhejte se na nás obrátit.

Zapojte se do programu Kamarád v životě
Dobrovolnický program Kamarád v životě propojuje dobrovolníky
s klienty Střediska výchovné péče, dětmi do 15ti let. Dobrovolník tvoří

Koordinátorka dobrovolníků: Bc. Magdalena Zronková
E-mail: dobrovolnictvi@krumlov.cz
Tel.: 774 719 767
www.dobrovolnictvi.krumlov.cz

Programy Dobrovolnického centra fungují v roce 2016 i za finanční podpory Ministerstva školství mládeže ČR, Ministerstva vnitra ČR, města Český Krumlov,
Jihočeského kraje a Nadačního fondu TESCO.

POMÁHÁME RODINÁM ZŮSTAT SPOLU
Nejmladší službou obecně prospěšné společnosti ICOS Český Krumlov je „Podpora rodin a dětí v ohrožení“. Ta vznikala postupně od roku
2013 a dnes zahrnuje širokou škálu provázaných služeb, které pomáhají rodinám v obtížných situacích.
„Služba Podpora rodin a dětí vychází
z dlouhodobých potřeb regionu. O tyto
služby, které v regionu chyběly, jsme společně s městem Český Krumlov usilovali
řadu let. První zmínka o jejich potřebnosti sahá někdy do roku 2008,“ uvádí Ingrid Jílková, výkonná ředitelka
ICOS Český Krumlov. Komplexní poradenství, jedna ze stěžejních
součástí služby, funguje od roku 2013. Poradenství je zaměřené na
podporu řešení obtížných situací v rodině prostřednictvím psychologické pomoci, rodinného poradenství a terapie, v případě potřeby
ale i dalšími druhy poradenství, například právním. Od roku 2014
poradenské služby v rámci služby „Podpora rodin a dětí v ohrožení“
doplnily další aktivity.
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Součástí služby jsou například asistované kontakty a předávání pro
rodiny, kde tento způsob podporovaných kontaktů umožňuje udržovat vztah dětí s rodičem či jiným příbuzným. Asistované kontakty jsou
zajišťovány ve složitých situacích před či po rozpadu rodiny, když rodiče nemohou či nedokážou bezkonfliktně komunikovat, ale je potřeba
zachovat vztah mezi dítětem a rodičem. Řešení konfliktů v rodinách
pak napomáhá tzv. mediace. „Mediace je stále ještě málo známý způsob
řešení konfliktů různého druhu. Jedná se o efektivní způsob vyjednávání
mezi stranami za pomoci nestranného prostředníka. Cílem je najít pro
obě strany přijatelnou a dlouhodobě fungující dohodu, tzn. pro obě strany výhodné řešení“, přibližuje další část služby Ingrid Jílková z ICOSu.
Dokončení na straně 6
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INFORMACE BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY
Dalších osm stovek klientů využilo v roce 2016 služeb českokrumlovské Bezplatné právní poradny. Ta je pro lidi, kteří se ocitli v obtížené
situaci, otevřena v Českém Krumlově 4 dny v týdnu. Poradna má však i dalších pět poboček, v Kaplici, Trhových Svinech, Nových Hradech,
Větřní a od září tohoto roku také ve městě Vyšší Brod. Poradna spolupracuje s městy, úřady a řadou dalších institucí a organizací ve
čtyřech regionech jižních Čech.
„I v tomto roce řešili pracovníci
poradny často problémy lidí v oblasti rodinného či pracovního práva.
Bohužel stále převládá v agendě
poradny dluhová problematika, kdy se na nás obracejí lidé, kteří nejsou
schopni plnit své závazky, vyplývající nezřídka z nejrůznějších půjček“,
uvádí Tereza Valachová z českokrumlovské poradny. Tento trend trvá
v poradnách již několik let. „Lidé někdy podepisují smlouvy, kterým ani
nerozumějí. Půjčují si nevýhodně a ne vždy s rozmyslem,“ apeluje Tereza
Valachová, aby lidé problémům předcházeli a než podepíší jakoukoli
smlouvu řádně se s ní seznámili. A v případě, že čemukoli nerozumí,
vyhledali odbornou radu. Třeba i v poradně.
Co jsme v poradně také řešili
Každoročně je část provozních hodin poradny vyhrazena pro
témata spojená s ochranou spotřebitelů. „Ve spolupráci s našimi právníky a kolegy z partnerské prachatické poradny jsme letos poskytli v této
oblasti pomoc či radu v téměř dvou stech případů. Některé byly opravdu
zajímavé, až neobvyklé,“ dodává Daniela Jíchová, sociální pracovnice
poradny a popisuje jeden z méně běžných příběhů: „Na poradnu se
obrátila paní s problémem ulomeného zubu. Keramický zub, který byl
zhotoven z kvalitního materiálu, si klientka ulomila při konzumaci uzeniny zakoupené v nejmenovaném obchodě. Zub, s nímž byla klientka po
dva měsíce zcela spokojena, byl poškozen tvrdým předmětem, pravděpo-

dobně šlo o kámen v uzenině. Tak znělo odborné vyjádření zubní lékařky.
Ta škodu na zubu opravila, nicméně bylo potřeba opravu uhradit, s čímž
klientka nesouhlasila. Chtěla situaci řešit reklamací u zubařky. Kámen
v uzenině však můžeme považovat za vadu výrobku, můžeme pak tedy
i uplatňovat náhradu škody způsobené vadou výrobku. Klientce bylo tedy
doporučeno, aby písemně řešila situaci s prodejcem s doložením faktury
o zhotovení zubu a jeho opravě od ošetřujícího zubního lékaře, účtenkou
o koupi produktu. Škodu nad 500 EUR hradí výrobce (dle devizového
kurzu České národní banky), škodu do 500 EUR hradí přímo prodávající.“

PROVOZNÍ HODINY BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY
V ČESKÉM KRUMLOVĚ
pondělí, úterý, pátek: 8.00 až 12.00 a 13.00 až 16.00 hodin
čtvrtek: 8:00 až 12.00 hodin
středa - zavřeno
Pondělí dopoledne a pátek odpoledne je poradna v Krumlově otevřena i pro neobjednané.
Jinak je potřeba se dopředu objednat osobně v provozních hodinách, nebo na uvedených kontaktech.
Bezplatná právní poradna, ul. 5. května 251, Plešivec, Český Krumlov
tel.: 774 110 124, 380 727 600, e-mail: pravni.poradenstvi@krumlov.cz
www.poradna.krumlov.cz
(na těchto stránkách najdete i provozní hodiny všech poboček poradny)

UPOZORNĚNÍ: V letošním roce je poradna otevřena do 22. 12. 2016, v Českém Krumlově pak ale pouze do úterý 20. prosince. První možný
termín na objednání bude 2. 1. 2017. Do konce roku nebudeme objednávat, řešit telefonické ani emailové dotazy. Děkujeme za pochopení.
Provoz Bezplatné právní poradny byl v roce 2016 podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Jihočeský krajem, městem Český Krumlov, městem Trhové Sviny, Sdružením Růže,
městem Kaplice, městem Vyšší Brod a obcí Větřní. V Oblasti spotřebitelské problematiky pak také Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
SDRUŽENÍ RŮŽE

ICOS Český Krumlov, o.p.s. děkuje Linde Pohony s.r.o. za dar ve výši 20.000,- Kč, který koncem roku firma poskytla naší obecně prospěšné společnosti.
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OHLÉDNUTÍ ZA KRUMLÍKOVSKÝMI KURZY
Rok 2016 byl v Rodinném centru
Krumlík bohatý na besedy a kurzy.
Pustili jsme se hned do několika dlouhodobějších projektů - desetidílného
Kurzu předškolní přípravy a pětidílného setkávání pro single rodiče Sólo pro jednoho. Po celý rok pak
probíhal skupinový program na podporu správného motorického
vývoje, který navštěvovaly desítky maminek s miminky od 2 do 12 měsíců věku.
„Kurz pro předškoláčky měl veliký úspěch. Výuka probíhala v malé
skupince, byla prodchnuta prvky Montessori pedagogiky a pohádkovými
hrami, takže děti kurz bavil, a vždy se těšily na další lekci. Určitě máme v
plánu ho příští rok na jaře zopakovat,“ láká další zájemce o předškolní
kurz Ingrid Jílková, výkonná ředitelka ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Z jednodenních vzdělávacích akcí můžeme zmínit například seminář Jak se bránit nástrahám života. V něm se děti z druhých stupňů
škol učily, jak se bránit šikaně a kam se obrátit o pomoc s různými
problémy. Součástí semináře byl i rychlokurz sebeobrany, ze kterého
byly děti nadšené.
I na příští rok chystáme mnoho zajímavých besed a kurzů
Za všechny můžeme uvést osvědčený kurz pro rodiče Respektovat a být respektován nebo kurz správné manipulace s miminkem
Něžná náruč rodičů. Nezapomeňte tedy nadále sledovat naše webové stránky krumlik.krumlov.cz, kde naleznete veškeré potřebné
informace.
Květa Valčuhová, vedoucí Rodinného centra

Aktivity Rodinného centra Krumlík finančně podpořili v roce 2016 zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, město Český Krumlov a Jihočeský kraj.
Příměstské tábory se konají za podpory Ministerstva školství a mládeže ČR.

POMÁHÁME RODINÁM ZŮSTAT SPOLU
Dokončení ze strany 4
Významnou část služby „Podpora rodin a dětí v ohrožení“ zahrnuje
také práci s rodinami, přímo v jejich domovech. Terénní práce je určena rodinám, které potřebují podporu a pomoc, potýkají se s nejrůznějšími obtížemi. Pracovníci služby spolupracují s rodinami a dětmi tak,
aby došlo ke stabilizaci rodinného prostředí a nedocházelo k ohrožení
dítěte a jeho vývoje, případně k odebrání dítěte z rodiny. Asistované
kontakty, mediace i poradenství využívají od počátku i rodiny mimo
evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí. Práce s rodinou v domácnostech byla dosud zajišťována výhradně pro klienty oddělení
sociálně právní ochrany dětí.
Od září tohoto roku je však i tato část služby poskytována širší
veřejnosti, rodinám s nejrůznějšími problémy, například při výchově,
komunikaci, hospodaření. „Pokud je rodina v situaci, která má nebo
může mít negativní dopad na dítě a jeho vývoj a rodina tuto situaci
nedokáže sama řešit,“ vysvětluje vedoucí služby Šárka Kotvová, kdy
by se rodina měla na službu obrátit. „Rodina může kontaktovat službu

například i s tím, že by potřebovala pomoci se školní přípravou dítěte, na
kterou nestačí. Pracovnice služby se s rodinou sejde, společně proberou
situaci rodiny, a to co by potřebovala. V průběhu spolupráce se pracovnice
věnují podpoře při školní přípravě, ale i rozvoji rodičovských kompetencí
- nastavení režimu dne a pravidel, důslednosti,“ uvádí konkrétní případ
navázání spolupráce Šárka Kotvová.
Jen do konce listopadu byla v roce 2016 zajištěna pomoc více
než 50 rodinám v rámci širokého spektra poradenských služeb. S 20
rodinami jsme od ledna spolupracovali prostřednictvím přímé práce
v rodinách. Osmi rodinám jsme pomáhali při navázání kontaktu dětí
s rodičem či jiným příbuzným prostřednictvím asistovaných kontaktů
a předávání.
Kontakt:
Bc. Šárka Kotvová, vedoucí služby Podpora rodin a dětí v ohrožení
tel.: 734 440 422
e-mail: podporarodin@krumlov.cz
www.podporarodin.krumlov.cz

Rozvoj služby „Podpora rodin a dětí v ohrožení“ v roce 2016 také významně finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, město Český Krumlov, Nadace Agrofert a Jihočeský Kraj.
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VÝTVARNÉHO PODZIMU V BOUDĚ
SE ZÚČASTNILO TÉMĚŘ 400 DĚTÍ
V druhém říjnovém týdnu proběhl v českokrumlovském nízkoprahovém klubu Bouda již třináctý ročník úspěšného projektu s názvem „Výtvarný podzim v Boudě“. Denně od 8.00 do 16.00 hodin
si příchozí z řad dětí a mládeže měli možnost vyzkoušet zajímavé
výtvarně řemeslné techniky, s nimiž se ve škole či doma nemají
možnost seznámit.
Účastníci se postupně vystřídali u jednotlivých stanovišť, kde na ně
čekal zajímavý výtvarný program. V dopoledních hodinách byl program
primárně vyhrazen třídním kolektivům ze základních škol českokrumlovského regionu, v odpoledních časech se pak projektu účastnili také
volně příchozí. Ti vypalovali například okrasné motivy prostřednictvím
pájek do připravených kroužků z kůže. Výsledný výrobek posloužil
dětem jako klíčenka. Jemnou motoriku a prostorovou orientaci si děti
pod odborným dohledem zdokonalovaly tzv. drháním. Na dalších
stanovištích si děti na připravených kamenech vyzkoušely okrasné zdobení kamenů měděným drátkem, či dřevoryt, kde si děti měly možnost
sáhnout na řezbářskou práci a následný tisk. Odměnou pro každého
byl tisk výsledné řezby. Posledním stanovištěm byla výroba staročeské
hračky pod názvem „strko-frko“, dřevěné vrtulky, která se dává do po-

hybu díky tření o ozubení. Celkem se letošního programu zúčastnilo
přibližně 380 aktivních příchozích z řad dětí a mládeže ze sedmi základních škol včetně „přespolních“ ze ZŠ Křemže, Brloh a Křemže. Velice milá
byla i návštěva dětí z mateřské školky T.G. Masaryka. Výtvarný podzim
v Boudě podpořilo město Český Krumlov, Jihočeský kraj a MŠMT ČR.
Ladislav Michalík, CPDM Český Krumlov o.p.s.

V LISTOPADU PROBĚHL V KRUMLOVĚ
JIŽ SEDMÝ ROČNÍK KURZU ANIMOVANÉHO FILMU
Sedmý ročník Kurzu animovaného filmu pro děti a mládež proběhl tradičně v klubu Bouda. Letošní ročník připravil účastníkům řadu
novinek. Jednou z nich byla výroba animačních loutek, které s dětmi
tvořila Katarina Ťežárová. Katarina, která před deseti lety absolvovala
českokrumlovskou střední umělecko-průmyslovou školu svaté Anežky,
je uznávanou animátorkou a léta pracuje ve filmovém studiu Anima.
V průběhu devíti dnů, kdy se účastníci seznamovali s nejrůznější technikou animací, jsme přivítali přibližně 70 účastníků kurzu z řad dětí a

mládeže. Vše měla na starosti naše dlouholetá spolupracovnice Zuzka
Studená, absolventka prestižní belgické animační školy „La Cambre“.
V průběhu kurzu se podařilo vyrobit čtrnáct animačních loutek a vytvořit přibližně 20 tisíc různých animačních záběrů. Díky podpoře MŠMT
ČR a města Český Krumlov byl pro účastníky kurz zdarma. Prezentace
výsledných děl veřejnosti je plánována na leden příštího roku.
Ladislav Michalík, CPDM Český Krumlov o.p.s.

EKOLOGICKÝ PROGRAM: KAM, CO PATŘÍ?
Workshop Informačního centra pro mládež představuje hravou a
vtipnou formou problematiku třídění odpadů. Program je určen
dětem základních i mateřských škol.
Děti mohou názorně vidět kolik je odpadu v jednom pytli, když
se odpad netřídí a putuje do směsného odpadu, a kolik ho je, když
se roztřídí do správných kontejnerů. Děti získají informace o tom,
jak se dál odpad recykluje a jaké výrobky z něj poté vznikají. Samy si
vyzkouší odpad správně roztřídit. Dozví se samozřejmě jaké existují
kontejnery na tříděný odpad, co do jednotlivých kontejnerů patří a
nepatří... Součástí programu je i tvorba z běžných domácích plastových „odpadků“. V roce 2016 se program uskutečnil například na ZŠ
v Přídolí, v ZŠ Chvalšiny, v MŠ Na Tavírně, v klubovně ve Větřní nebo
ve středisku výchovné péče. Pokud máte zájem, abychom s tímto
programem přijeli k vám do školy, školky či klubu, ozvěte se na
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e-mail: icm@icmck.cz, nebo tel.: 739 363 374.
Iva Sonnbergerová, CPDM Český Krumlov o.p.s.
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KNIHA POHRÁTKY ANEB CESTA PAVOUČKA VINCKA
SE DOČKALA AUDIOVERZE
Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka. Tak se jmenuje kniha Pavly
Soletky Krátké a ilustrátorky Marie Snášelové Štorkové, která
v loňském roce potěšila nejednoho malého i velkého čtenáře.
V listopadu byla dokončena také její audio verze.
Audio Pohrátky byly vydány ve formě 2 CD s originálním obalem
v podobě malované deskové hry. Do Pohrátek se nadchl režisér, herec
a muzikant Jan Jiráň z Ypsilonky, který se zhostil režie audioknihy a díky
němu se také podařilo pro projekt získat úžasné herecké profesionály,
kteří nechali Pohrátky díky svým osobnostem jiným způsobem ožít.
Pavoučkovi Vinckovi a dalším postavám propůjčili své hlasy Jiří Lábus,
Bára Hrzánová, Andrea Elsnerová, Arnošt Goldflam, Klára Sedláč-

ková-Oltová a Miroslav Táborský. Hlasy
podbarvil autorskou hudbou výtečný
Dominik Renč. Pohrátkové „dvojcedéčko“ bylo slavnostně pokřtěno ve čtvrtek
24. listopadu 2016 v kině v Řevnicích u
Prahy. Stejně jako v případě původní tištěné knihy Pohrátek se na vzniku audio
verze spolupodílelo také Centrum pro
pomoc mládeži, o.p.s. Český Krumlov. Právě i v CPDM mohou zájemci
knihu i její audioverzi zakoupit.
Vlastimil Kopeček, CPDM Český Krumlov o.p.s.

TVOŘIVÁ DÍLNA A KUCHYŇKA V KLUBU „NA MÍRU“
Děti a mládež, které pravidelně navštěvují klub na krumlovském sídlišti Mír, mají nyní možnost přiučit se pod odborným vedením jak
kulinářskému umění, tak si vyzkoušet manuální zručnost při výrobě různých dřevěných výrobků. Na počátku října zahájili pracovníci
NZDM Bouda v klubu „Na Míru“ nadstavbovou činnost klubu, tvořivou dílnu a kuchyňku. Tyto programy jsou v klubu otevřeny pravidelně každý čtvrtek od 15.00 hodin.
V klubu jsou k dispozici pracovní stoly se svěrákem, vrtačka, různé
pilky, rašple, pilníky a další potřebné náčiní. Do kuchyňky se nám podařilo zajistit vše potřebné k pečení a vaření. V dílně již vznikají první
výrobky, ptačí budky, které jsou následně umisťovány v lese v Domoradicích. I v kuchyňce se již vaří a peče, děti pravidelně připravují nej-

různější pochutiny. Děti z klubu také připravili v kuchyňce vlastnoruční
občerstvení pro vánoční večírek, který se v klubu „Na Míru“ uskutečnil
15. prosince.
Ladislav Michalík, CPDM Český Krumlov o.p.s.

MÉDIAKEMP POTŘETÍ
Českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži připravilo
již třetí ročník čtyřdenní akce s názvem Médiakemp. Společné setkání mladých lidí, jehož hlavním tématem jsou nejrůznější média,
proběhlo v říjnu t.r.
Prostřednictvím mediálních workshopů a dalších aktivit si mladí
lidé vyzkoušeli například přípravu rozhlasového pořadu a jeho odvysílání, tvorbu animovaného filmu, vyvolávání fotografií či napsání
novinového článku. Jednotlivé mediální bloky probíhaly na pracovištích CPDM: v internetovém mládežnickém Rádiu ICM a v Informačním
centru pro mládež. Součástí programu byla i exkurze a fotografický
workshop v Muzeu a fotoateliéru Seidel. Na programu se lektorsky
podíleli například zástupce šéfredaktora českobudějovického informačního portálu Václav Votruba či nestor jihočeské žurnalistiky Jiří
„Riki“ Řeháček. Ti seznámili účastníky se základy novinařiny i s tvorbou
časopisu. Mezi další výrazné osobnosti, s nimiž se účastnící projektu
setkali, byla filmová animátora Zuzana Studená. S ní se účastníci podí-

leli na tvorbě animovaného filmu. Projekt se uskutečnil díky grantové
podpoře MŠMT České republiky a města Český Krumlov.
Jiří Muk, CPDM Český Krumlov o.p.s.

Vydání této neprodejné tiskoviny je spolufinancováno z prostředků MPSV ČR, MPO ČR, MŠMT ČR, příspěvků města Český Krumlov a Jihočeského kraje, nadace Agrofert.
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 prosinci 2016 obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov, 5. května 251, Plešivec, 381 01 Český Krumlov, IČO 70815089, tel./fax 380 712 202, e-mail: icos@krumlov.cz, www.icos.krumlov.
cz. Redakce: Tomáš Zunt, ředitel ICOS, zunt@latran.cz. Informace pro inzerenty: icos@krumlov.cz.
Grafická úprava, tisk: Tiskárna Vyšehrad, s.r.o., Český Krumlov; distribuce: Česká pošta, s. p.; náklad: 6.200 ks
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