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Slovo ředitelů ICOS
Vážení přátelé, partneři, podporovatelé, …
předkládáme vám auditovanou výroční zprávu naší obecně prospěšné
společnosti za rok 2020.
Rok 2020 byl poznamenán krizí spojenou s pandemií koronaviru, která se dotkla prakticky každého z nás. A
různým způsobem se dotýkala samozřejmě i našich služeb.
Osobní asistence, která pomáhá těm nejzranitelnějším z nás, seniorům či lidem s postižením, samozřejmě
fungovala po celou dobu koronavirové pandemie plně. Zajistit služby našim klientům, kteří se bez asistence
neobejdou, kladlo na tým asistence i vedení ICOS skutečně nemalé nároky. A jsme rádi, že jsme i v tomto
nelehkém období obstáli.
Obdobně jako osobní asistence se musely vyrovnávat s mnoha změnami i další naše služby. Od různých
změn potřeb klientů vycházejících z aktuální situace (například karantény, onemocnění členů rodiny a tím
například u seniorů omezenou možnost péče od příbuzných, situace rodin spojenou s distanční výukou dětí)
až po řadu hygienických opatření či následné pravidelné testování.
Všechny naše služby však fungovaly (s výjimkou jarního období z důvodu nařízení vlády, kdy přešla i část
našich služeb nutně do on-line prostoru). Permanentně jsme hledali i alternativní možnosti jak navázat na
dosavadní činnosti. Kupříkladu Poradenské centrum pro seniory tak začalo v průběhu roku přecházet plně
do on-line prostoru, abychom alespoň části seniorů trochu nahradily omezení kontaktů spojené
s opatřeními proti šíření pandemie. Jsme hrdí na své kolegy, kteří se s touto nelehkou situací dokázali
vypořádat na jedničku.
Děkujeme za skvělou spolupráci všem kolegům, spolupracovníkům i dobrovolníkům,
jakožto i partnerům a podporovatelům ICOS. I jim patří další z ocenění, které jsme si
převzali v říjnu 2020, cenu hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost.
Obdobně jako před pár lety v Neziskovce roku ČR jsme získali 2. místo. Tušíme tedy, že
jsme dobří, ale také, že se stále můžeme zlepšovat.

A těšíme se na další spolupráci, jak všichni věříme, již
v normálnějších časech…A ano, vzhledem k přetrvávající pandemii
asi ani v roce 2021 společně neoslavíme 20ti leté výročí založení
ICOS, které jsme již v roce 2020 odložili. Ale to nevadí, věříme, že se
společně setkáme i tak.

Ingrid Jílková, výkonná ředitelka sociálních služeb ICOS
Tomáš Zunt, ředitel ICOS Český Krumlov, o.p.s.
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Na straně 5 a 6 najdete tradičně krátký souhrn naší činnosti v minulém roce. Na dalších stranách pak již vše
podrobně včetně podrobné finanční zprávy a výroku nezávislého auditora.

I. ICOS V ROCE 2020 „V KOSTCE“

OSOBNÍ ASISTENTCE ZAJISTILA KLIENTŮM DALŠÍCH 9
TISÍC HODIN PÉČE
Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením (od 1 roku věku) a
seniory se sníženou soběstačností poskytla 48 klientům 9026 hodin asistence.
V domácnostech, ve školách, v zaměstnání…, a to lidem z 21 obcí regionu
Českokrumlovsko a Kaplicko. V roce 2019 jsme měli 45 klientů ze 14 obcí.
Našemu nejmladšímu klientovi je pár
let, nejstaršímu 100 let.

Bezplatná poradna poskytla pomoc 758 klientům
Bezplatná poradna mezi paragrafy v roce 2020 opět rozšířila provozní hodiny. V Kaplici máme od
února otevřeno 15 hodin týdně, oproti dřívějším 7h. Celkově tak již mají naše pobočky v Č. Krumlově,
Kaplici, Větřní, v Trhových Svinech a Nových Hradech pro zájemce otevřeno 63 hodin týdně. Navíc
pracovníci poradny připravili dalších 12 informačně vzdělávacích akcí pro 273 účastníků.

V DOBROVOLNICKÝCH PROGRAMECH POMÁHALO
DRUHÝM 70 DOBROVOLNÍKŮ
Přes omezení způsobená pandemií koronaviru s námi pod
Dobrovolnickým centrem pomáhalo v domovech pro
seniory, nemocnici či seniorům pravidelně 48
dobrovolníků. Další dvě desítky dobrovolníků pomohly či
pomáhaly bez nároku na odměnu jednorázově. Bez jejich
obdivuhodné pomoci by mnohé služby a životy klientů
byly daleko chudší, což platilo vždy, v době pandemie ještě více. Naše dobrovolnické Informační
centrum pro seniory pak v roce 2020 oslavilo 10 let.

RC KRUMLÍK ZAJISTIL DALŠÍCH TÉMĚŘ
11 TISÍC HODIN HLÍDÁNÍ DĚTÍ
V září jsme rozšířili kapacitu tzv. dětské skupiny
v rodinném centru na 12 dětí v jeden okamžik. Celkem
26ti dětem jsme v roce 2020 poskytli 10,5 tisíce hodin
hlídání. Tábory a pobyty pořádané Krumlíkem byly i v roce
2020 vyprodány během několika málo minut. Ostatní aktivity musely být kvůli pandemii bohužel
realizovány ve velmi omezené šíři.
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ZA NAŠÍ ASISTENCE FUNGOVALA JIŽ 14. ROKEM CHRÁNĚNÁ
DÍLNA V ČESKÉM KRUMLOVĚ, KTERÁ ZAMĚSTNÁVALA
V NAŠEM SÍDLE PRŮMĚRNĚ 27 INVALIDNÍCH PRACOVNÍKŮ
Z REGIONU.

SLUŽBA „PODPORA RODIN A
SPOLUPRACOVALA SE 133 RODINAMI

DĚTÍ….“

Například 39 rodin využilo rodinného poradenství a terapie při 139 sezeních, u psychologa
proběhlo pro 23 rodin 129 setkání, 25 rodin využívalo také řešení konfliktů prostřednictvím
mediace. V 57 rodinách pak absolvovali naši pracovníci dalších 1145 intervencí/setkání. Pod naším
vedením také proběhlo dalších 16 případových konferencí, tj.
setkání všech zainteresovaných k řešení pomoci a podpoře
dítěte a jeho rodině. V roce 2020 jsme nově zahájili
„Rozcestník“, program pro děti ohrožené rozpadem rodiny.
V roce 2020 jsme pracovali s 23 třídními kolektivy na 7mi školách,
z důvodu pandemie proběhl sice jen jeden adaptační pobyt, ve spolupráci s SVP Spirála jsme ale realizovali
i další nadstavbové akce pro dětské klienty v podobě
táborů.

I DÍKY MNOHA DÁRCŮM MÁ OSOBNÍ
ASISTENCE A ICOS DALŠÍ POTŘEBNÁ
AUTA
Díky mnoha dárcům a
podporovatelům jsme rozšířili
vozový park o další 4
potřebná auta, která slouží několika službám ICOSu. 33 lidí dalo dar na auto pro
osobní asistenci, desítky lidí vysportovaly 80 tisíc, které pak na auto darovala Nadace ČEZ. Darem na
vozidlo s úpravou pro převoz imobilních klientů přispěla již tradičně Nadace Charty 77.
Další nezbytné auto pak pro služby ICOSu darovala mladoboleslavská škodovka.
Na činnosti ICOS se podílelo v roce 2020 39 zaměstnanců na hlavní pracovní
poměr. Dalších 22 osob pracovalo pro ICOS na dohody (například lektoři,
terapeut, psycholog), na činnosti se podílela řada dalších dlouhodobých
spolupracovníků (právník, supervizoři..) a sedm desítek dobrovolníků.

Doprovodné a dobročinné akce na podporu ICOS
Většina našich doprovodných akcí musela být z důvodu pandemie
koronaviru v roce 2020 zrušena. V únoru jsme ale ještě spolu se
spolkem „Polévka, která pomáhá“ a mnoha dobrovolníky vařili a
prodávali na náměstí Svornosti naše kulinářské kousky. Jednodenní akce se setkala s velkým zájmem
Krumlováků a přinesla výdělek 30 tisíc korun na podporu dobrovolníků. V září jsme stihli oblíbený pohádkový
les, opět s obrovskou účastí rodin s dětmi, v listopadu pak sice v jiné a omezenější podobě i běžeckou
Krumlovskou 11.
Celkové náklady na zajištění služeb a chodu ICOS v roce 2020 činily 14,545 milionů Kč. I díky zvyšujícímu se
množství dárců a naší doplňkové výdělečné činnosti skončilo i v tomto nelehkém roce naše hospodaření
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v černých, plusových číslech. Zisk (191 tisíc korun) bude použit výhradně ve prospěch našich obecně
prospěšných služeb.
Tolik tedy pár shrnujících zásadních údajů k roku 2020. Podrobnosti najdete na dalších stranách výroční zprávy.

II. POSLÁNÍ A CÍLE ICOS ČESKÝ KRUMLOV, O.P.S.

Poslání a cíle ICOS

Posláním ICOS je zvyšovat kvalitu života obyvatel regionu
a dostupnost sociálních a návazných služeb…
Zajišťujeme služby a programy, které USNADŇUJÍ DŮSTOJNÝ a PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT dětem i
dospělým se zdravotním postižením, seniorům, ohroženým dětem, rodinám s dětmi a lidem v tíživé
životní situaci, kterou nemohou řešit bez pomoci druhých.
Zároveň podporujeme systémový rozvoj potřebných služeb, a to v příhraničních regionech jižních
Čech s důrazem na českokrumlovský region. POMÁHÁME TAM, KDE JE POTŘEBA.

Hlavní předmět činnosti a dlouhodobé služby a aktivity společnosti:
Poskytování a podpora rozvoje sociálních služeb a na ně navazujících služeb, programů a
aktivit. Mezi dlouhodobé obecně prospěšné služby ICOS patří zejména:


Sociální služba Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory



Sociální služba Bezplatné právní poradenství pro osoby v krizi



Dobrovolnické centrum Český Krumlov – rozvoj a podpora dobrovolnictví



Rodinné centrum Krumlík - hlídání dětí, vzdělávací, volnočasové ad. aktivity



Služba Podpora rodin a dětí v ohrožení – poradenství, terapie, práce v rodinách,….



Preventivní programy pro děti a mladé lidi



Vzdělávací aktivity pro cílové skupiny služeb, poskytovatele sociálních služeb ad.



Propagační aktivity s cílem zvyšování informovanosti o činnosti neziskových organizací
s důrazem na sociální oblast a regiony působnosti

Kromě obecně prospěšných služeb ICOS vykonává i další doplňkovou činnost, jejímž účelem je
podpora obecně prospěšných služeb a aktivit společnosti.
Jedná se zejména o:


Poradenská a konzultační činnost (vedení případových konferencí, projektový
management, facilitace,…)



Zprostředkování práce pro osoby znevýhodněné na trhu práce, zejména invalidní
zájemce - Agentura práce



Hlídání dětí v domácnostech a hotelech
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III. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ICOS A PRACOVNÍ TÝM V ROCE 2020
Orgány obecně prospěšné společnosti ICOS Český Krumlov jsou/byly v roce 2020:
- Správní rada: Mgr. Ingrid Jílková, předsedkyně správní rady, Mgr. Vlastimil Kopeček, Mgr.
Štěpán Bolf
- Dozorčí rada: Ing. Daniela Scherhauferová, předsedkyně dozorčí rady, JUDr. Pavel Marťán,
Mgr. Petra Valová

-

Ředitel a statutární zástupce: Tomáš Zunt

Základní pracovní tým ICOS v roce 2020:


Tomáš Zunt, ředitel - statutární zástupce,
koordinátor, projektový manažer



Mgr. Ingrid Jílková, výkonná ředitelka
sociálních služeb ICOS, koordinátorka služeb a
projektů, předsedkyně správní rady



Ing. Michaela Klementová, ekonom, účetní



Ing. Daniela Scherhauferová, účetní, ekonom



Mgr. Petra Dvořáková,
asistence (od 3/2020 MD)



Bc. Martina Bártová, vedoucí Osobní asistence
(od 3/2020)



Mgr. Květa Škrabalová, vedoucí Rodinného
centra a preventivních programů

vedoucí

Osobní

Počet pracovníků ICOS v roce 2020:
V roce 2020 měl ICOS Český Krumlov celkem 39
zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. K 31. 12. 2020 činil
průměrný přepočtený evidenční počet stálých zaměstnanců
na plné úvazky 24,61 (39 osob).
Dalších 22 osob v průběhu roku 2020 pracovalo pro ICOS
na dohody o provedení práce, případně dohody o pracovní
činnosti - jedná se zejména o osobní asistentky doplňující
základní tým; odborné pracovníky – poradce, terapeut, ad.
(pozn.: každá osoba je započítána pouze 1x, ačkoli se u někoho mohla
vyskytnout kombinace HPP a dohody).

Na činnosti ICOS dlouhodobě spolupracují i další odborní
supervizoři, externí právníci, psycholog apod., a stále se
rozrůstající tým dobrovolníků, v roce 2020 se zapojilo do
programů Dobrovolnického centra 48 dobrovolníků v rámci
8
dlouhodobé dobrovolnické služby, tj. pravidelné pomoci
a
další více než dvě desítky dalších dobrovolníků pak
jednorázovou výpomocí
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Bc. Tereza Valachová, vedoucí sociální
pracovník bezplatné poradny



Bc. Magdaléna Zronková, vedoucí
Poradenského centra pro seniory



Mgr. Petra Tichá, koordinátorka
Dobrovolnického centra



Mgr. Kateřina Štiková, vedoucí služby
Podpora rodin a dětí v ohrožení



Mgr. Jana Brabcová,
vedoucí Osobní asistence



Dále základní pracovní tým tvořilo
v roce 2020: 16 osobních asistentek na
hlavní pracovní poměr v průběhu roku,
3 pracovnice v přímé péči - hlídání dětí v Rodinném centru Krumlík, 5
pracovnic v přímé péči s rodinou, 3 pracovnice bezplatné právní
poradny. A další desítky dlouhodobých pracovníků na DPČ, DPP a
dalších spolupracovníků.

zástupkyně

Vedení ICOS v době koronavirové

Všem moc děkujeme!

IV. OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI ICOS
V ROCE 2020
 OSOBNÍ ASISTENCE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY
 BEZPLATNÁ PORADNA MEZI PARAGRAFY
 DOBROVOLNICKÉ CENTRUM A PORADENSKÉ CENTRUM PRO SENIORY
 RODINNÉ CENTRUM KRUMLÍK
 PODPORA RODIN A DĚTÍ V OHROŽENÍ
 PREVENTIVNÍ PROGRAMY
 VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY
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OSOBNÍ ASISTENCE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
A SENIORY
registrovaná terénní sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách

Osobní asistence pomáhá osobám se zdravotním
postižením a seniorům zvládat činnosti, které nemohou
vykonávat samostatně. Jedná se o sociální službu, kterou
zajišťujeme již od roku 2008.
POSLÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE: pomáhat klientovi při činnostech, které nemůže vykonávat
samostatně, rozvíjet jeho schopnosti, samostatnost a umožnit mu tak naplnit jeho životní potřeby.
S pomocí služby může klient žít plnohodnotným způsobem života v přirozeném sociálním
prostředí.
„DĚLÁME ŽIVOT SNAŽŠÍM SENIORŮM I DĚTEM A DOSPĚLÝM S POSTIŽENÍM“

Našimi klienty jsou děti (od 1 roku věku),
dospělí a senioři se sníženou soběstačností
(z důvodu věku či zdravotního postižení).
Službu
poskytujeme
v regionu
Českokrumlovsko a Kaplicko, nejčastěji
v domácnostech klientů, ve školách,
školkách a dalších zařízeních, v zaměstnání,
v přirozeném sociálním prostředí klientů a
vždy s ohledem na konkrétní potřeby
klientů. Snažíme se vytvářet podmínky pro
zachování důstojného života, udržení
kontaktu s rodinou a začlenění do
společenského či pracovního života.
Spolupracujeme s rodinou, přáteli a okolím
klienta.
Službu bylo a je možné využívat v pracovních
dnech i o víkendech v časovém rozmezí od 7
do 19 hod.

V roce 2020 jsme uzavřeli smlouvu s 48 klienty. Z toho byly 4 děti (a mládež) ve věku do 18ti let,
12 dospělých osob a 32 seniorů ve věku od 65 do 100 let. Naši klienti skutečně využili 9026
hodin služby asistence. (pozn. celkově bylo jako každý rok nasmlouváno více hodin, než skutečně využito, např. z důvodu
hospitalizace klienta apod.)
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Osobní asistentky se v roce 2020 staraly a
starají o klienty s různými diagnózami,
jako jsou např. Syndrom Dravetové,
ADHD, mentální retardace, poruchy
autistického spektra, těžké poruchy
chování, osteoporóza, věkem podmíněná
makulární
degenerace,
nádorová
onemocnění,
Parkinsonova choroba,
Alzheimerova demence, hypertenze, těžká
nedoslýchavost, stav po mozkové obrně,
epilepsie, dětská mozková obrna, atd.
OSOBNÍ ASISTENTKY NEJČASTĚJI ZAJIŠŤUJÍ
NAPŘÍKLAD TYTO ČINNOSTI:
 pomoc při osobní hygieně, oblékání, při
přípravě a podávání jídla…


procvičování kognitivních funkcí nebo
fyzických schopností…



doprovod při nákupech, procházkách, na
rehabilitace…



asistence u dětí ve školách či školkách…



pomoc
při
záležitostí…

obstarávání

Z ohlasů na Osobní asistenci:
„Jsem tělesně postižený od 1 roku života, snažil
jsem se s tím poprat a zvládnout vše sám.
Bohužel s přibývajícím věkem [ …] se můj
zdravotní stav se zhoršil. [ …] Po propuštění z
nemocnice využívám vaše služby – koupání,
oblékání a další pomoc. Děkuji vám za vaší péči,
připadám si jako v nebi. Díky vaší asistenci se
problém vyřešil, už nejsem ve stresu a vždy se
těším na popovídání!“ Josef H., 65 let

osobních

Vedle základních činností zajišťujeme i tzv. služby
fakultativní, např. dovoz nákupu, obědu, převoz
klienta. V roce 2020 jsme fakultativně poskytli
celkem 264,5 hodin.

Stejně jako v minulých letech jsme i v roce 2020
mohli nabídnout našim klientům zvýhodněné
sazby při vyšším čerpání služeb. Cena za 1 hodinu
asistence pro klienta nad 18 let byla stanovena
v rozmezí 114 – 126 Kč, pro klienty do 18 let byla
díky příspěvku města Český Krumlov cena snížena
na rozmezí od 84 – 108 Kč. Zákon o sociálních
službách vyžaduje finanční spoluúčast klientů
(spoluúčast hradí klienti zejména z tzv. příspěvku
na péči).

„Již rok využívám služeb ICOSu, osobní asistenci.
Jsem spokojená s přístupem asistentek a jejich
péčí. Návštěva asistentky pro mne znamená
pomoc s hygienou a domácností, i potřebný
odvoz do obchodu či na poštu. Ale získávám
touto službou také psychickou podporu.
Asistenční služby doporučuji všem osamělým
seniorům.“ Hana Z.
„Se službou Osobní asistence jsme velmi
spokojeni. Asistentky učí Matěje základním
potřebám a zároveň si s ním hrají a malují. Mají
příznivý vliv na mého syna. Z každé návštěvy je
nadšen. A zároveň i já můžu využít čas pro
sebe,“ maminka našeho klienta Matěje (Matěj
má specifické kombinované postižení: Syndrom
Dravetové, ADHD a autistické rysy. S nemocí se
pojí epileptické záchvaty, Matěj tedy musí být
neustále pod dohledem).
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OSOBNÍ ASISTENCE FUNGOVALA I V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU PLNĚ, PŘIBYLO KLIENTŮ
Z ODLEHLEJŠÍCH OBCÍ REGIONU.
V souvislosti s pandemií koronaviru je nutno zmínit, že Osobní asistence fungovala a musela po
celou dobu pandemie fungovat plně (samozřejmě za dodržování přísných hygienických podmínek
apod. opatření), pružně reagovala potřeby klientů i na veškerá vládní opatření a nařízení v zájmu
ochrany zdraví našich klientů i zaměstnanců a byla i v této době velmi žádanou službou. Nově se na
nás obrátilo celkem 36 nových zájemců o službu.
Každým rokem přibývá zájemců, kteří Osobní asistenci chtějí/potřebují využívat, a to jak v regionu
Českokrumlovska,
tak
Kaplicka. Oproti roku 2019
jsme
v roce
2020
poskytovali více asistencí
v malých
obcích
v odlehlejších
částech
regionů, kam bylo možné
dojíždět především díky
navýšení počtu služebních
vozů v roce 2020. Do
těchto
lokalit
buď
nedojíždí jiní poskytovatelé
terénních
sociálních
služeb, nebo je jejich
kapacita výrazně omezena
a
bez
služebních
automobilů by nebylo
možné službu zajišťovat.
Vozidla slouží jak k dojezdu
za klienty, tak i k jejich
převozu (např. k lékaři).

NOVÉ AUTOMOBILY PRO
ASISTENCI
Při poskytování služby aktivně využíváme 6 služebních vozidel a dvě další částečně, která nám
umožňují dojíždět za klienty z odlehlejších částí regionu, v roce 2020 se nám podařilo pořídit nová
potřebná vozidla, a to za výrazné pomoci mnoha dárců a podporovatelů. Díky darům řady dárců a
nadací jsme mohli pořídit i automobil s úpravou pro přepravu osob na vozíku, který již od září
aktivně využíváme. Více v kapitole „Dobročinné akce na podporu ICOS“ na straně 38.
V roce 2020 využívali osobní asistenci klienti z následujících 21 měst a obcí:
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Český Krumlov, Větřní, Frymburk, Vyšší Brod, Přední Výtoň, Loučovice, Slavkov, Kaplice, Velešín,
Holubov, Křemže, Besednice, Brloh, Jaronín, Nová Ves, Třebovice, Netřebice, Přísečná, Benešov nad
Černou, Chabičovice, Zahrádka.

Osobní asistence pomáhá klientům zůstávat v přirozeném domácím a sociálním prostředí. Díky
osobní asistenci nemusejí klienti v mnoha případech využívat ústavní zařízení, mohou být se svými
rodinami, navštěvovat školy, školky, docházet do zaměstnání nebo se účastnit volnočasových aktivit.
Pečující osoby si mohou díky pomoci osobních
asistentek vydechnout a odpočinout, chodit
do zaměstnání, žít své životy.

Službu
osobní
asistence
zajišťovalo
v průběhu roku celkem 16 asistentek na HPP
a další na DPP pod vedením Petry Dvořákové,
vedoucí služby osobní asistence (do března
2020, odchod na MD) a poté Martiny Bártové,
vedoucí služby osobní asistence (od března
2020) a jejich zástupkyně Jany Brabcové. Dále
se na koordinaci služby podílela také výkonná
ředitelka sociálních služeb Ingrid Jílková a
ředitel organizace Tomáš Zunt. Všem moc
děkujeme.
Krumlovská 11
I v roce 2020 proběhl na podporu Osobní
asistence již tradiční dobročinný běh
Krumlovská 11. Z důvodu pandemie koronaviru však v tomto roce ve výrazně omezené a odlišné
podobě. I tak startovné přineslo Osobní asistenci 19 tisíc Kč. Více v kapitole Benefiční a dobročinné
akce na straně 38.

Přehled realizovaných významných projektů ICOS v roce 2020 souvisejících s Osobní asistencí:
-

Osobní asistence (I. až XII./2020) – registrovaná služba dle zákona o sociálních službách: zajištění
základního chodu služby Osobní asistence. Podpořeno zejména: MPSV ČR, město Český Krumlov,
Jihočeský kraj, město Kaplice, Besednice, Linde Pohony, Nadace Karel Komárek Family Foundation,..

-

Na automobily pro Osobní asistenci přispěli darem například mladoboleslavská Škoda auto, Nadace
ČEZ, Konto Bariéry Nadace Charty 77 a řada dalších dárců.

-

Seznam všech získaných dotací a grantů na službu je uveden ve finanční zprávě na straně 41 a dále.
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BEZPLATNÁ PORADNA MEZI
PARAGRAFY
registrovaná sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách (odborné sociální poradenství)

Odborné sociální poradenství - Bezplatné sociálněprávní poradenství poskytuje ICOS od roku 2005, od r. 2007 jako službu registrovanou dle zákona o
sociálních službách.
POSLÁNÍ SLUŽBY: zvyšovat samostatnost, informovanost a schopnost řešit či předcházet
problémům klientů, které by mohly vést k sociálnímu vyloučení. Cílem služby je podpořit osoby,
v tíživé životní situaci tak, aby mohly tuto situaci zvládnout samy za pomoci odborného poradce.
„VYVEDEME VÁS Z BLUDIŠTĚ PARAGRAFŮ“

Služba je převážně určena lidem v nepříznivé sociální situaci v regionu Českokrumlovsko (ORP
Český Krumlov), Kaplicko (ORP Kaplice) a Trhosvinensko (obce ORP Trhové Sviny). Služba pomáhá
lidem, kteří se dostanou do tíživé životní situace, kterou nedokáží řešit vlastními silami.
V roce 2020 fungovaly pobočky poradny ve třech příhraničních regionech jižních Čech, konkrétně
ve městech Český Krumlov, Kaplice, Trhové Sviny, Nové Hrady, Větřní, a Vyšší Brod (pobočka ve
městě Vyšší Brod však byla od dubna 2020 z technicko-organizačních důvodů dočasně
uzavřena/převedena do Českého Krumlova). Zároveň jsme od února 2020 rozšířili doposud
poddimenzované provozní hodiny na pobočce v Kaplici.
Týdenní rozsah otevření všech poboček byl v roce 2020 63 hodin od února 2021, kdy došlo
k navýšení o 8 h týdně v Kaplici.

Celkový počet klientů Bezplatné poradny mezi paragrafy v roce 2020: 758 klientů, se kterými
bylo vedeno 1303 intervencí v celkovém souhrnu 837 hodin přímé práce. Je to o něco menší počet
klientů a schůzek, než v předešlých
letech, kdy důvodem je pandemie
koronaviru a s nimi spojená opatření a
omezení.
Od 18. 3. do 10. 5. 2020 byla poradna i její
pobočky dočasně uzavřeny pro běžný
chod (ale vždy fungovalo poradenství tel.,
e-mailově, v případě nezbytnosti i osobně
individuálně (např. konzultace s neslyšícím
občanem,
v případě
neodkladných
záležitostí) za dodržení hygienických
14
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opatření. V ostatním období služba fungovala i fyzicky na pobočkách, pouze s drobnými omezeními (např.
dostupnost pouze pro objednané klienty…).

Počet klientů a intervencí dle regionů
Poradny na Českokrumlovsku (tj. v Českém Krumlově, ve Větřní a ve městě Vyšší Brod) poskytly 829
intervencí 567 klientům, na Kaplicku (tj. v Kaplici) poskytla pobočka poradny 230 intervencí 140
klientům a na Trhosvinensku (pobočka v T. Svinech a N. Hradech) pak 244 intervencí 135 klientům.
Dalších 53 intervencí v oblasti spotřebitelské problematiky bylo poskytnuto pod naší patronací v
regionu

Prachatice a Vimperk v rámci projektu podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, v naší
partnerské (občanské) poradně při obecně prospěšné společnosti KreBul (k projektu viz dále).

Služba zahrnuje jak odborné sociální poradenství, tak základní právní poradenství, a to především v
následujících oblastech:


problémy v rodině (rozvody, svěření dětí do péče, úprava styku s dítětem, dlužné výživné…)
15
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problémy v práci (pracovní úrazy, nemoci z povolání, ukončování pracovního poměru…)



dluhy v rodině nebo u jednotlivců (finanční rozpočty, exekuce, osobní bankrot…)



spotřebitelství (reklamace, odstoupení od smlouvy, nekalé praktiky obchodníků)



bydlení (ukončování nájemních smluv, práva a povinnosti pronajímatele a nájemce…)



a další jako sociální systém, správní právo, lidská práva, základní trestní právo

Nejčastějším způsobem kontaktu je osobní konzultace/jednání v poradně: 61% v roce 2020, zbytek
intervencí tvoří písemné, elektronické či telefonické konzultace, které samozřejmě v době nouzových
stavů spojených s pandemií koronaviru narostly (běžně tvoří osobní konzultace cca až 80% všech
kontaktů).
Oddlužení klientů – podané návrhy
V roce 2020 pokračovaly i naše služby v oblasti oddlužení. Řešení dluhové agendy je běžnou součástí
poradny (viz např. graf výše). Díky akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR (vedené pod ID AO-0512018) jsme celý rok podávali pro osoby s dluhy i Návrhy na povolení oddlužení dle zákona č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). V oblasti oddlužení se na
poradu v roce 2020 obrátilo 106 klientů, se kterými bylo vedeno celkem 369 schůzek. Do konce roku
jsme úspěšně podali na příslušné soudy 75 návrhů.
Projekty rozšiřující kapacity poradny


Od roku 2018 díky podpoře z evropských fondů (OPZ) prostřednictvím MAS Sdružení Růže a
MPSV ČR provozujeme na pobočce Trhové Sviny a N. Hrady poradenství dva dny v týdnu,
celkem 16 hod. týdně (z toho 8 hodin v rámci projektu OPZ). V roce 2020 se obrátilo v rámci
tohoto projektu s názvem Rozšíření služeb Bezplatné právní poradny v regionu Trhové Sviny
na poradnu v Trhových Svinech a Nových Hradech celkem 91 osob, s nimiž bylo vedeno přes
200 schůzek.



Od února 2020 jsme také rozšířili provozní hodiny pobočky v Kaplici, kdy pobočka v Kaplici
díky podpoře z evropských fondů (OPZ) prostřednictvím MAS Pomalší a MPSV funguje již dva
dny v týdnu, celkem 15 hod (z toho 8 hodin v rámci projektu s názvem Rozšíření Bezplatné
sociálně-právní poradny v regionu Kaplicko). V roce 2020 se na poradnu v rámci projektu
obrátilo 43 klientů, s nimiž bylo vedeno 79 schůzek.



„Bezplatné spotřebitelské poradenství“. Obdobně jako v minulých letech, jsme i v roce 2020
nad rámec svých běžných služeb, zajišťovali poradenské služby díky podpoře Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR ke spotřebitelské problematice (řešení reklamací, odstoupení od
nevýhodných smluv, apod.). V rámci projektu jsme poskytovali poradenské služby, v oblasti
spotřebitelské to bylo celkem 202 rad a informací občanům v Č. Krumlově, Kaplici, Větřní, T.
Svinech, Nových Hradech a ve spolupráci s občanskou poradnou při KreBul, o.p.s. i v
Prachaticích a ve Vimperku. V rámci projektu jsme také uskutečnili dalších 12 informačně
vzdělávacích akcí na aktuální témata pro různé cílové skupiny, kterých se zúčastnilo 273
osob (viz blíže v kapitole Vzdělávání).

Webové stránky: V roce 2020 byla opět na webových stránkách (poradna.krumlov.cz) v provozu i
webová poradna zaměřená na spotřebitelskou a finanční/dluhovou problematiku (v rámci výše
uvedeného projektu), která slouží pouze jako doplněk k běžným poradenským službám poradny.
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Běžná provozní doba Bezplatné poradny v roce 2020:


Český Krumlov (5. května 251): 5 dní v týdnu, dopoledne i odpoledne (celkem 28 h týdně od
dubna 2020, do té doby 25 h týdně)



Větřní (Šumavská 1) – pondělí, odpoledne (celkem 4 h týdně)



Trhové Sviny (Žižkovo náměstí 40) – pondělky a středy (vyjma 3. středy v měsíci) dopoledne i
odpoledne (celkem 16 h týdně vč. N. Hradů))



Nové Hrady (Hradební 244) – každé 3. pondělí a středa dopoledne i odpoledne



Kaplice (Linecká 391) – středa a čtvrtek, dopoledne i odpoledne (celkem 15 h týdně od února
2020, do té doby 7 h)



Vyšší Brod (K Vltavě 380) – úterý – 3 hodiny týdně (respektive každé druhé úterý 6 hodin) –
pouze do 04/2020)

Všechny základní služby poradny jsou poskytovány bezplatně.
V roce 2020 zajišťovali službu 3 sociální pracovníci pod vedením Terezy Valachové a koordinátora
služby, ředitele Tomáše Zunta.

Významné projekty ICOS v roce 2020 související s Bezplatnou právní poradnou:


Bezplatné odborné sociální a právní poradenství (I. až XII./2020) - registrovaná služba dle zákona o
sociálních službách: zajištění odborného sociálního poradenství - tj. základního chodu poraden.
Podpořeno: MPSV ČR, Jihočeský kraj, město Český Krumlov, Sdružení Růže, obec Větřní, město Kaplice.



Bezplatné spotřebitelské poradenství v roce 2020 (I. až XII./2020) – Cílem projektu bylo zajistit zvlášť
zranitelným osobám komplexní odbornou poradenskou podporu v oblasti ochrany spotřebitele a
navázat tak na obdobné projekty z let 2012 až 2019. Poradenství bylo poskytováno na všech
pobočkách s cílem zvyšovat právní povědomí v oblasti spotřebitelství a finanční gramotnosti formou
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informačně-vzdělávacích aktivit. Podpořeno: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.


Rozšíření služeb Bezplatné právní poradny v regionu Trhové Sviny (IV.2018 až III./2021) - rozšíření
služby poradny (odborné sociální poradenství) pro občany obcí MAS Sdružení Růže na pobočce Trhové
Sviny a Nové Hrady z 8h týdně na 16h týdně. Podpořeno: prostřednictvím MAS Sdružení Růže z
Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Č.p.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007288



Rozšíření služeb Bezplatné sociálně-právní poradny v regionu Kaplicko (II. 2020 až XII./2022) rozšíření služby poradny (odborné sociální poradenství) pro občany obcí MAS Pomalší na pobočce
Kaplice ze 7h na 15h týdně. Podpořeno: prostřednictvím MAS Pomalší z Operačního programu
Zaměstnanost (OPZ). Č.p.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011909

Seznam všech získaných dotací a grantů na službu Bezplatné právní poradenství je uveden ve finanční zprávě na
straně 41 a dále.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV
A PORADENSKÉ CENTRUM PRO SENIORY
akreditované programy Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 198/2002 Sb.,
o dobrovolnické službě

Dobrovolnické centrum (DC) podporuje a rozvíjí
dobrovolnictví již od roku 2009. DC zajišťuje
různorodou dobrovolnickou pomoc s důrazem na
programy doplňující sociální a návazné služby v regionu
Českokrumlovsko a částečně i Kaplicku.
POSLÁNÍ: Podporujeme rozvoj dobrovolnictví a zajišťujeme konkrétní dobrovolnické programy a
dobrovolnickou pomoc a podporu tam, kde je potřeba. Zejména v oblasti pomoci seniorům,
zdravotně postiženým a dětem a mládeži.
DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY V ROCE
20
„DARUJEME
ČAS DRUHÝM“

V roce 2020 samozřejmě do chodu dobrovolnických programů výrazně zasáhla pandemie koronaviru a s ní
spojená opatření a vládní nařízení. Některé z programů fungovaly za zpřísněných hygienických podmínek jen
s určitými
omezeními, jiné
část
roku
v alternativní
podobě (např. online),
některé
z dobrovolnických
programů
musely
být
dočasně
pozastaveny. Mnoho dobrovolníků, kteří nemohli dočasně pokračovat v běžném chodu, se však zapojilo ihned
18
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jinak, někteří se zapojili na jaře do šití roušek (např. v našem rodinném centru - viz kapitola rodinné centrum na
straně 23), jiní nabízeli pomoc seniorům, kterou jsme se snažili zprostředkovávat, např. i ve spolupráci s městem
Český Krumlov, které koordinovalo nabídku seniorům na zajišťování a rozvoz nákupů, ušité roušky apod.
Obdobně tomu bylo i v rámci Poradenského informačního centra pro seniory, kde jsme například se skupinou
dobrovolníků zahájili přípravu nahrávání audioknih pro klienty nemocnice a domovů pro seniory tak, abychom
jim alespoň trochu nahradili pandemií omezený osobní kontakt….

Programy, v nichž dobrovolníci působí pravidelně/dlouhodobě:
 Programy v domovech pro seniory a
nemocnici: Dobrovolníci zpestřují volný čas
klientům různými aktivitami (výtvarné a
rukodělné
činnosti,
doprovázení
na
procházky, četba, ad.). V roce 2020 se
zapojilo do činnosti Domova pro seniory
Kaplice a Domova důchodců v Horní Plané
14 dobrovolníků. Zpočátku roku fungovaly
programy dle plánu, s epidemií koronaviru
samozřejmě došlo k mnoha omezením.
Přesto řada dobrovolníků i v této době
fungovala
alternativně
(komunikovali
s klienty přes mobilní aplikace, chodili např. pod okna domova, kde se s klienty vídali alespoň na
dálku, řešili vánoční dárky, pekli pro klienty atd.).
V Nemocnici Český Krumlov se na podporu pacientů na tzv. sociálních lůžkách s možností
povídání, předčítání, společné procházky atd. v roce 2020 zapojilo 5 dobrovolníků (další 1 byl
vyškolený, ale nestihl se zapojit). Po propuknutí epidemie musel být program v průběhu března
až května a následně od října dočasně pozastaven (důvodem je starší věk většiny dobrovolníků a
tedy předcházení rizika nákazy). Nicméně řada dobrovolníků se zapojila do pomoci jinak, koncem
roku také započala kvůli přetrvávající pandemii a omezením příprava na on-line nahrávání/čtení
dobrovolníků pro klienty apod.
Program „Kamarád v životě“ zajišťujeme společně se
Střediskem výchovné péče Spirála (SVP). Klienti
Spirály jsou děti a mládež do 15 ti let s rizikem či s
projevy poruch chování, komunikace či dalších
negativních jevů v sociálním vývoji, děti z neúplných či
nefunkčních rodin. Od konce roku 2020 jsme rozšířili
spolupráci i o dětské klienty služby „Podpora rodin a
dětí v ohrožení“. Dobrovolník utváří s dětským
klientem dvojici a společně tráví volný čas. Vzhledem
k situaci spojené s pandemií koronaviru musela být
činnost „dobrovolník – klient“ přizpůsobena (více
schůzek se přesunulo do online prostoru, komunikace
přes sociální sítě, chatovací aplikace apod.). Obvyklé
aktivity - společné návštěvy kulturních akcí, sportovní
aktivity příprava do školy apod. byly samozřejmě po
19
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většinu roku nemožné – mohly probíhat pouze v omezené podobě. V roce 2020 bylo takto
zapojeno aktivně 7 dobrovolníků a dalších 5 se připravovalo k zapojení do programu
v následujícím období.


Informační centrum pro seniory - program „Senioři seniorům“: I v roce 2020 zabezpečovalo
chod unikátního centra 11 dobrovolníků pod vedením Františky Kuncové. Dobrovolnické centrum
pro seniory i v roce 2020 připravovalo pro
Informační
centrum
pro
seniory
seniory řadu akcí:
o přednášky, jazykové a počítačové zorganizovalo ve spolupráci s Poradenským
kurzy,
kurz
kreslení
pravou centrem pro seniory v průběhu roku na 129
hemisférou,
poznávací
výlety, akcí pro stovky návštěvníků, což je cca o
exkurze, pohybové aktivity a další polovinu méně, než obvykle. Vzhledem
k přetrvávající situaci a omezeními spojenými
aktivity.
s pandemií koronaviru jsme se společně se
V tomto programu se výrazně projevila
seniory začaly ještě v roce 2020 intenzivně
situace s pandemií koronaviru, kdy byly na
připravovat na částečný přechod aktivit do
několik měsíců nutně omezeny všechny
on-line prostoru.
aktivity pro seniory a akcí muselo být nakonec
realizováno řádově méně, než obvykle. Kvůli
přetrvávajícím omezením však koncem roku začaly intenzivní přípravy na rozjetí alternativních
(on-line apod.) akcí tak, aby činnost tohoto programu mohla nadále fungovat i za této situace. IC
Senior je součástí Poradenského centra pro seniory (viz dále na straně 20), které jeho činnost
zaštiťuje a zajišťuje i řadu dalších činností (poradenství, prostor pro setkávání, vydávání brožur,
správu databáze pro seniory, pomoc s přípravou akcí). Měsíční program Informačního centra pro
seniory je uveřejňován na webových stránkách www.icos.krumlov.cz.
V létě se 2020 se nám podařilo společně oslavit 10 let IC senior v českokrumlovských
pivovarských zahradách (více dále v kapitole Poradenské centrum pro seniory).



V Rodinném centru Krumlík bylo v roce 2020 evidováno 11 dobrovolnic, které pomáhají během
tzv. volné herny a kavárničky a při organizaci široké škály aktivit pro rodiče s dětmi. Tyto aktivity
však byly z důvodu pandemie od března prakticky zcela pozastaveny. Pod rodinným centrem také
funguje dlouhodobě dobrovolnicky vedený zájmový kroužek s mezigenerační tematikou (děti ze
ZŠ připravují volnočasový program pro klienty domovů pro seniory - společné tvoření, čtení,
povídání atd.), do tohoto
I V ROCE 2020 S NÁMI POMÁHALO VÍCE NEŽ
programu bývá zapojeno cca 8 10 dětí pod vedením dvou
SEDM DESÍTEK DOBROVOLNÍKŮ
dobrovolnic. V roce 2020 však
V roce 2020 mělo dobrovolnické centrum uzavřené dohody o
mohla z důvodu pandemie
spolupráci s 10 přijímajícími organizacemi a realizovalo i 2 vlastní
koronaviru proběhnout pouze 2
dobrovolnické programy (program Informační centrum pro seniory
setkání v Domově pro seniory
a v Rodinném centru Krumlík). Od března výrazně do chodu
programů zasáhla epidemie koronaviru a s tím spojená omezení.
Kaplice. Děti však klientům
Některé musely být dočasně pozastaveny, jiné realizovány
alespoň malovaly obrázky, píší
v omezené či alternativní podobě. Přesto se v rámci dlouhodobé
pozdravy, které dobrovolnice
dobrovolnické služby zapojilo do akreditovaných dobrovolnických
předává do domova.
programů
celkem
48
dobrovolníků
v rámci
dlouhodobé/pravidelné pomoci a dalších 6 bylo proškoleno. Přes
dvacet dobrovolníků pak vypomohlo na jednorázových akcích
(pohádkový les, lektorování apod.). Přes omezení daná pandemií
20
koronaviru se nám podařilo v r. 2020 zapojit do pravidelné pomoci
12 nových dobrovolníků.
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Další programy Dobrovolnického centra (např. doplněk k osobní asistenci pro seniory a děti se
zdravotním postižením) v roce 2020 neprobíhaly. Důvodem byla buď situace ohledně pandemie
koronaviru, která programy neumožňovala realizovat, případně nebyl do programu vytipován
vhodný dobrovolník či klient.

V únoru 2020 se na podporu dobrovolnické činnosti uskutečnil v Českém Krumlově I. ročník akce
„Polévka, která pomáhá“. Ve spolupráci se stejnojmenným táborským spolkem se na akci podílela
řada dobrovolníků – více v kapitole „Dobročinné akce na podporu ICOS“ na straně 37.
Všem dobrovolníkům děkujeme! Jmenovitě pak poděkování dobrovolníkům, kteří pod
Dobrovolnickým centrem pomáhali v roce 2020, uvádíme na straně 36.

PORADENSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY
Poradenské centrum pro seniory jsme založili počátkem roku 2018 za podpory Jihočeského kraje.
Poradenské centrum navazuje a rozšiřuje dosavadní činnost Informačního centra pro seniory (IC
senior), které velice úspěšně funguje na zcela dobrovolnické fázi od r. 2010 (viz výše na straně 19).
Poradenské centrum (PIC) zajišťuje zejména:
a) provoz
kanceláře
otevřené
veřejnosti,
spolkům apod.
pod vedením
zkušeného
pracovníka,
b) poradenství
v nejrůznějších
oblastech pro
seniory (sociální, volnočasová oblast atd.),
c) výpomoc dobrovolnickému IC Senior se
zajišťováním bohatého měsíčního programu pro
seniory (přednášky, kurzy atd.),
d) snaží se o zkvalitňování informovanosti seniorů o
službách, možnostech a aktivitách pro seniory a
spolupracuje se spolky a dalšími seniorskými
subjekty ve městě a regionu.

Pár slov našich dobrovolníků…
„Dobrovolnictví v Domově pro seniory
mi otevřelo nový pohled na život. Myslím
si, že moje práce pro druhé je
obohacením nejen pro klienty domova,
ale i pro mě samotnou“, dobrovolnice
Eva.

„Dělá mě šťastnou, když má přítomnost
vykouzlí jinému člověku úsměv na tváři.
Zvlášť
v dnešní době je potřeba všímat si
Do chodu poradenského centra
druhých lidí, především v domovech pro
samozřejmě vzhledem k cílové
seniory
a nemocnicích, kteří bývají
Foto je ze srpnové oslavy
10ti let
skupině seniorů výrazně zasáhla
opuštění.
Stojí za to je potěšit a věnovat
dobrovolnického IC senior.
jim trochu svého času“, dobrovolnice
pandemie koronaviru. Od pol.
Hanka.
března tak bylo zajišťováno poradenství zejména

telefonickou a e-mailovou formou,

nicméně na
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centrum se obracela řada seniorů a
zájem o informace byl v tomto období
ještě větší. Musely být také rušeny
akce centra, od června 2020 jsme pak
některé z aktivit obnovovali. Někteří
senioři se na jaře i sami zapojili a
pomáhali s výrobou roušek pro
širokou veřejnost. V říjnu pak s dalším
nouzovým stavem došlo opět
k výraznému nutnému omezení aktivit
pro seniory. Začali jsme proto koncem
roku připravovat dočasný přechod
akcí a aktivit do on-line prostoru.

Poradenské centrum i přes omezení
způsobené pandemií koronaviru
připravilo řadu akcí pro seniory (kurzy,
pohybové
aktivity,
exkurze)
v součinnosti s dobrovolnickým IC
Senior (viz výše na straně 19). Ve spolupráci s nejrůznějšími spolky a organizacemi byla také
aktualizována webová databáze služeb, aktivit a možností pro seniory a kalendář akcí na stránkách
ICOS a Poradenského centra.
Kancelář Dobrovolnického centra i Poradenského centra pro seniory (PIC) sídlí na adrese: 5. května
251, Plešivec, Český Krumlov (sídlo ICOS). Provoz kanceláře PIC měla v roce 2020 na starost
Magdalena Zronková a dobrovolnice Františka Kuncová, která připravuje hlavní programovou
nabídku spolu s dalšími dobrovolníky. V plně vybavené kanceláři jsou k dispozici letáky, informační
materiály využitelné pro seniory a tzv. výměnná knihovnička.
Kancelář byla otevřena 2x týdně (úterý dopoledne a čtvrtek odpoledne) kromě období nouzového
stavu, kdy ale PIC fungoval nadále a poskytoval informační a další podporu seniorům (telefonicky, online, email).

V srpnu jsme obohatili pravidelný program o setkání přátel, podporovatelů, dobrovolníků a
spolupracujících subjektů (Snídaně v trávě s hudebním doprovodem, sportovním programem
v pivovarských zahradách a s oslavou 10ti let dobrovolnického IC Senior). Na této akci byla také
poprvé představena brožura - informační kalendář (náklad 1000 ks), který kromě citátů a fotografií
z aktivit IC Senior přinesl i informace o klubu a plní i informační a motivační roli pro informace o IC
senior a zapojování dalších seniorů do činnosti.
Všem dobrovolníkům a lektorům patří obrovské poděkování, jmenovitě jim děkujeme na straně 36.
22
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Významné projekty ICOS v roce 2020 související s Dobrovolnickým centrem a Poradenským informačním
centrem pro seniory:


Dobrovolnické centrum Český Krumlov (I. až XII./2020) – akreditovaný program dle zákona o
dobrovolnické službě - tj. zajištění programů dobrovolnického centra. Podpořeno: MV ČR, město Český
Krumlov, Jihočeský kraj, dary fyzických osob, …



Kamarád v životě (I. až XII./2020) - akreditovaný program dle zákona o dobrovolnické službě - tj.
zajištění základního chodu programu pro klienty střediska výchovné péče Spirála. Podpořeno: dotace
MV ČR, město Český Krumlov, Jihočeský kraj, dary fyzických osob,…



Dobrovolníci v domovech pro seniory a nemocnici (X.2019 až IX./2020 a poté X.2020 dále) –
dobrovolnické činnosti v domově Horní Planá a Kaplice a nemocnici Český Krumlov. Podpořeno:
Jihočeský kraj, město Č. Krumlov.



IC Senior – senioři seniorům (X.2019 až IX./2020 a poté X.2020 dále) – podpora dobrovolnického
Informačního centra pro seniory v Č. Krumlově. Podpořeno: Jihočeský kraj.



Poradenské informační centrum pro seniory (X.2019 až IX./2020 a poté X.2020 dále) – provoz
poradenského centra pro seniory v Českém Krumlově. Podpořeno: Jihočeský kraj, město Český
Krumlov,…

Seznam všech získaných dotací a grantů na službu je uveden ve finanční zprávě na straně 41 a dále.

RODINNÉ CENTRUM KRUMLÍK
Rodinné centrum Krumlík založil ICOS v Českém Krumlově v
roce 2011. Od té doby poskytuje širokou nabídku služeb pro
rodiny s dětmi. Cílem centra je především pomoci rodičům
s návratem do zaměstnání prostřednictvím služby hlídání dětí,
ale také posilování rodičovských kompetencí a vytváření
bezpečného prostoru pro setkávání rodičů i dětí.
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Hlavní aktivitou rodinného centra je hlídání dětí, a to jak přímo v prostorách rodinného centra
(provoz dětské skupiny – „školky“), tak v domácnostech či hotelech v Českém Krumlově a okolí.
Rodinné centrum nabízí také zájmové kroužky pro děti či vzdělávací a odborné kurzy pro rodiče,
poskytuje poradenské služby a volnočasové aktivity. Od roku
2014 organizuje letní i zimní příměstské tábory a od roku 2018
OHLASY RODIČŮ
i pobytové akce.
„S táborem jsme já i dcera byly
Z důvodu pandemie koronaviru a vládních nařízení bylo RC Krumlík
zavřené pro všechny aktivity pro veřejnost od 16. 3. 2020. Dne 11. 5.
2020 byl plně obnoven provoz dětské skupiny. Postupně byly
otevírány i některé z dalších aktivit včetně tradičních letních táborů.
Od 14. 10. 2021 v návaznosti na vládní
opatření však byla opět uzavřena většina
doprovodných aktivit RC, vyjma hlídání dětí,
provozu dětské skupiny.

PÉČE O DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ HLÍDÁNÍ DĚTÍ OD 12 MĚSÍCŮ DO 6 LET
VĚKU
Služba hlídání dětí byla v roce 2020

velice spokojené, ostatně jako
každý rok. Pestrý program a
báječné
vedoucí!“
Milena
Charvátová
„Díky hlídání v dětské skupině jsem
měla krásný rok a jsem fit,“ Jana
Pavlínová
„Jste nejlepší, díky za všechno!!! Ať
se vám daří a nadále děláte rodiče
a děti šťastnými!“ Lyubov Shopa

poskytována od pondělí do pátku od
7:30 do 15:30 jako tzv. registrovaná
dětská skupina (maximální počet dětí
v jeden okamžik byl do září 8 dětí, od září
12
dětí)
s dočasným
omezením
uvedeným výše.


V roce 2020 jsme poskytli
10.461,5 hodin hlídání. Služby
využilo 26 dětí.



Cena služby v roce 2020: 1500 –
2500 Kč/ měsíc, od září 1900 –
2900 Kč/měsíc dle četnosti docházky.



Jedná se o registrovanou dětskou skupinu dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině. Provoz dětské skupiny je financován prostřednictvím evropských fondů - OPZ.

SLUŽBA HLÍDÁNÍ DĚTÍ V DOMÁCNOSTECH A HOTELECH
Věk dětí při hlídání v domácnostech a hotelech není omezený, stejně jako časové rozpětí služby
(služba je poskytována ve všední dny, o víkendech i svátcích, v nabídce je i noční hlídání). Zájem o
hlídání v domácnostech byl v r. 2020 samozřejmě ovlivněn pandemií koronaviru, po část roku jsme
toto hlídání z bezpečnostních důvodů nenabízeli, logicky se část roku nevyužívalo ani doprovázení
dětí na kroužky a vyzvedávání ze školy.
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Cena hlídání byla v roce 2020 150 Kč/hod., 140
Kč/hod. při hlídání více jako 10 hodin týdně. Cena
nočního hlídání byla 1300 Kč/noc. Cena hlídání
v hotelech se pohybovala od 160 Kč/hod. do 210
Kč/hod. v závislosti na denní době a nutnosti
komunikace v cizím jazyce.


V roce 2020 bylo poskytnuto přes 137 hodin
hlídání v domácnostech a hotelech (Jedná se o
doplňkovou činnost ICOS, rodinného centra).

VZDĚLÁVACÍ A ODBORNÉ AKTIVITY
Odborných aktivit jsme kvůli vládním opatřením
souvisejícím s pandemií COVID-19 uskutečnili méně
než obvykle, zájem o ně byl ale stále velký. Proběhl
desetidílný Kurz předškolní přípravy a několik besed
s odborníky na téma rodinných vztahů a výchovy.
Několik měsíců se setkávaly maminky ve svépomocné
skupině. Pro lepší přístupnost kurzů jsme během nich
zajišťovali hlídání dětí zdarma. Odborných aktivit se
zúčastnilo 97 návštěvníků (83 jedinečných). Tyto aktivity byly podpořeny MPSV v rámci programu
Podpora rodin.
KROUŽKY A ZÁJMOVÁ ČINNOST
I tato oblast byla výrazně omezena vládními
opatřeními. V roce 2020 probíhalo v RC pět
kroužků zaměřených především na děti mladšího
věku (Cvičeníčka pro rodiče s dětmi, Keramický
kroužek,
Jóga
pro
děti,
…).
Dohromady je navštěvovalo 63 dětí.
VOLNOČASOVÉ AKTVITY


„Volná herna s kavárničkou“ – Volná herna byla kvůli hygienickým opatřením bohužel
otevřena pouze 2,5 měsíce, kdy probíhala 2-3 dny v týdnu v odpoledních hodinách. Rodiče
s dětmi při ní mohli plně využít prostor a vybavení RC Krumlík. Program herny není nijak
organizován a její provoz je zajišťován dobrovolníky. Hernu navštívilo 64 opakujících se rodin.

Doprovodné akce – V roce 2020 musela být většina našich tradičních akcí zrušena. Proběhl
pouze Pohádkový les na Dubíku, kterého se zúčastnilo 92 rodin se 162 dětmi.
S volnočasovými aktivitami a letními tábory nám tradičně pomáhá mnoho dobrovolníků a
spolupracovníků, kterým děkujeme za jejich nadšení a podporu, jmenovitě na straně 36.
PŘÍMĚSTSKÉ POBYTY A POBYTOVÉ AKCE
Od roku 2014 pořádáme příměstské pobyty pro děti od 4 do 10 let, které se setkávají s velkou
spokojeností u dětí i rodičů. V roce 2020 jsme uspořádali 6 týdenních turnusů, 1 ve spolupráci se
Střediskem výchovné péče Spirála pro děti s problémy v chování. Společně s SVP jsme také uspořádali
zimní a letní inkluzivní pobytový tábor pro děti z běžné populace, děti s poruchami chování a klienty
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služby Podpora rodin a dětí v ohrožení. Dohromady se táborů zúčastnilo 136 dětí. Děti se učily
splouvat řeku, poznávaly zajímavá místa v celých jižních Čechách, učily se spolupráci a vzájemnému
respektu. Realizováno za finanční podpory Města Český Krumlov.

ŠICÍ DÍLNA V RC KRUMLÍK
Na jaře 2020 se Rodinné centrum téměř na měsíc proměnilo na šicí dílnu. Zaměstnankyně Rodinného
centra i některých dalších služeb ICOS zde ušily téměř 3000 roušek, které putovaly do krumlovské
nemocnice, domova pro seniory, záchranářům, prodavačkám, pošťačkám, klientům služeb a dalším.
Děkujeme!
Významné projekty ICOS v roce 2020 související s Rodinným centrem:


Rodinné centrum Krumlík - dětská skupina (IX. 2018 až VIII.2020 a navazující IX.2020 až II.2022) – provoz
zařízení péče o děti – dětské skupiny. Projekt je podpořen z evropských prostředků (OPZ). Č.p.
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008320 a navazující od 09/2020: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016604


Rodinné centrum (I. 2020 až XII./2020) – podpora
základních aktivit RC, podpořeno zejména městem ČK,
Jihočeským krajem, vzdělávací a odborné aktivity pak
MPSV ČR v rámci dot. programu Podpora rodin.



Volnočasové/zájmové aktivity RC (I. až XII./2020) –
podpora činnosti RC směrem k volnočasovým
činnostem. Podpořeno: město Český Krumlov,
Jihočeský kraj



Příměstské pobyty a volnočasové aktivity RC (I. až
XII./2020), realizace 6ti příměstských pobytů pro 87
dětí a nadstavbových volnočasových aktivit RC.

Podpořeno: město Český Krumlov
Pobyty pro děti a mládež s výchovnými a dalšími sociálními problémy (I. až XII./2020) – 2 inkluzivní
pobytové tábory. Pobyty byly nabídnuty dětem z běžných rodin, ze sociálně znevýhodněného prostředí i
dětem se zdravotním postižením/znevýhodněním, část byla určena pro klienty SVP Spirála. Celkem bylo na
pobytech v rámci projektu 49 účastníků z řad dětí. Podpořeno: město Český Krumlov
Seznam všech získaných dotací a grantů je uveden ve finanční zprávě na straně 41 a dále.


PODPORA RODIN A DĚTÍ V OHROŽENÍ
Služba
podpora
rodin
je
zajišťována
v regionu
Českokrumlovska od roku 2014. Od roku 2017 naše působnost
sahá i do regionu Kaplicka. Vznik služby reagoval na
dlouhodoběji identifikované potřeby obyvatel regionu, kdy
byla stále větší poptávka po pomoci rodinám v ohrožení a po
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nástrojích s ní souvisejících, jako je rodinné poradenství, psycholog, terapie či doprovázení rodin.
Cílem služby je poskytovat podporu a odbornou pomoc, efektivně řešit náročné či problémové
životní situace tak, aby mohla rodina plnit své základní funkce a nebyl tak ohrožen vývoj dětí.
„POMÁHÁME RODINÁM ZŮSTAT SPOLU“

Rodinám zajišťujeme:
 Komplexní poradenství – rodinné, psychologické, včetně terapií, právní, …
 Terénní práce v rodinách
 Asistované předávání, kontakty
 Mediace
 Případové konference
 Rozcestník
Klienti do služby „Podpora rodin a dětí
v ohrožení“ přicházejí buď na doporučení
OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany
dětí, případně dalších organizací nebo
odborníků (psycholog, speciální pedagog,
lékař, učitel ad.), či přichází pro podporu samy.
Část služby (terénní práce v rodinách) funguje jako Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
V roce
2020
jsme
v rámci
služby
spolupracovali
se
133
rodinami.
To je o něco méně, než v roce předešlém, důvodem jsou omezení způsobená pandemií koronaviru, kdy
samozřejmě nutně docházelo k méně kontaktům, přestože služba Podpora rodin fungovala
nepřetržitě a zajišťovala po celou dobu nezbytnou podporu svým klientům. Od 18. 3. 2020 byla služba
nařízením vlády dočasně uzavřena. Přesto i v této situaci fungovali pracovníci poradny pro klienty na
tel. a e-mailu. Od 11. 5. 2020 již služba začala fungovat prakticky v plném rozsahu, byť samozřejmě s
omezeními způsobenými opatřeními proti šíření koronaviru.

KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ:
 Pomoc ve formě rodinného
poradenství a terapie využilo
v loňském roce celkem 39
rodin, s celkovým počtem
132
kontaktům/setkání.
Převážná část klientů přichází
do terapie se zakázkou
orientovanou
na
řešení
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partnerských či rodinných krizí, například vzájemné odcizení či změna priorit partnerů.
Následují případy řešení porozvodových situací se zaměřením na nácvik komunikace v nové
situaci, s ohledem na děti. V neposlední řadě přibývá zájem o řešení neodvratného rozpadu
rodiny formou mimosoudní dohody na uspořádání rodiny, včetně styků dětí s rodinou.
V uplynulém roce se také zvýšil počet klientů, kterým byla spolupráce s rodinným
terapeutem nařízena soudním rozhodnutím.
 Psychologické poradenství poskytuje komplexní podporu v osobním rozvoji a to
prostřednictvím odborných metod a přístupů. Pomáhá tak klientovi identifikovat schopnosti,
dovednosti a předpoklady, stejně jako naučené vzorce chování a řešení; popř. ukazuje jiné
způsoby řešení. V tomto roce zůstává nejčastějším tématem podpora a provázení dětí během
rozvodových sporů rodičů. Často se jednalo o kombinaci individuální práce s dítětem a
terapeutické podpory rodině. V roce 2020 proběhlo 129 kontaktů/setkání s 23 rodinami.
 Základní individuální poradenství je určeno všem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a cítí
potřebu se v dané situaci zorientovat, tedy stanovit priority a plán možných řešení, vyhledat
potřebné odborné pracovníky. Klient tedy získá větší přehled o možných postupech v dané
situaci a sám se rozhoduje, jakým způsobem bude danou situaci řešit. V roce 2020 proběhlo
celkem 5 intervencí.
Součástí poradenství je i právní poradenství, které mohou klienti využívat i v rámci Bezplatné právní
poradny (poradny mezi paragrafy), kterou dlouhodobě provozujeme – viz výše na straně 14.
TERÉNNÍ PŘÍMÁ PRÁCE V RODINÁCH
Charakteristikou spolupráce s rodinami v rámci terénní služby je dlouhodobost a intenzita. Cílem
spolupráce je nastavení, ukotvení rodičovských kompetencí, vytvoření stabilního prostředí a nalezení
způsobu, jak efektivně řešit výchovné obtíže dětí,
jejich přípravu do školy i způsob,…. V roce 2020 bylo
Z ohlasů na službu
v rámci terénní práce doprovázeno celkem 57
rodin.
„Chtěla bych především poděkovat službě


Z
toho
48
rodin
při
1145
intervencích/setkání
spolupracovalo
v rámci registrované služby SAS – Sociálně
aktivizační služba pro rodiny s dětmi.



V rámci nadstavbové služby ve spolupráci
s OSPOD jsme pracovali s 24 rodinami a
proběhlo 314 intervencí/setkání.



Některým rodinám byla služba poskytována
původně v rámci v nadstavbové části služby,
postupně přešly v průběhu roku některé
z nich do podpory v rámci SAS – Sociálně
aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

ICOS, která mi pomáhá necelé 2 roky, kdy
jsem se ocitla v situaci samoživitelky s 3 dětmi
a neměli jsme jistou ani půdu pod nohama.
Díky této službě jsem zvládla nejednu těžkou
situaci a vůbec pomohli nám znovu vstát a jít
životem kupředu. Neumím slovy popsat, jak
moc si vážím toho, co dělají. Ze srdce
doporučuji všem rodinám, které se ocitly
v tíživé životní situaci. Nemusíte na to být
sami.“ Pavla Vobořilová

ASISTOVANÉ KONTAKTY A PŘEDÁVÁNÍ
Podporované setkávání rodičů či příbuzných a blízkých s dětmi za přítomnosti odborného pracovníka
naší organizace. Této asistence je využíváno v situacích, kdy dochází ke konfliktům mezi rodiči, při
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odloučení jednoho z rodičů od dítěte z různých důvodů a zájmu o opětovné navázání vztahu
s dítětem, ad. Naše asistence může být nařízena soudem, ale využívají ji i rodiny na vlastní přání.
V roce 2020 využilo služby asistovaných kontaktů/předávání 7 rodin. Bylo realizováno 155
intervencí, z toho 75 byly osobní setkání.
MEDIACE
Jedná se o specifickou službu, kdy při řešení konfliktu pomáhá v komunikaci třetí nezávislá osoba –
mediátor. Cílem mediace je umožnit stranám vyjádřit své přání, potřeby a zároveň pochopit potřeby
a možnosti strany druhé. Mediátor ulehčuje komunikaci mezi stranami a podporuje je k nalezení
dohody přijatelné pro oba dva. V roce 2020 byla mediace poskytnuta 25 rodinám, realizováno bylo
77 setkání. Tematicky naprosto převažují konflikty při rozpadu rodin – rozchodu či rozvodu rodičů.
Často se jedná o složité životní situace, navíc v krizovém období po rozvratu rodiny. Převážná část
rodin dosáhne dohody. Pokud ne ve všech oblastech, tak alespoň v části témat.
PŘÍPADOVÉ KONFERENCE
Domluvené a řízené setkání všech, kteří se podílejí či se mohou podílet na pomoci a podpoře dítěte a
jeho rodiny. Cílem je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního
řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte. Setkání vede
nezávislý faciliátor - moderátor diskuse. Případové konference jsou realizovány na základě zakázky a
úzké spolupráce s OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí) jak u rodin, které využívají našich
služeb, tak u dalších rodin, kde je tato metoda vhodná. V roce 2020 bylo pod naším vedením
realizováno 16 případových konferencí (7 pro OSPOD Český Krumlov, 7 x pro Tábor, 2 x Kaplice).
Jedná se o doplňkovou činnost ICOS.
MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
Vyjma případových konferencí (viz výše) se pro zkvalitnění vzájemné spolupráce pořádáme i
pravidelná multidisciplinární setkání (s OSPOD, SVP, PPP ad.) i tzv. setkání neformální. Při nich se
potkávají pracovníci ze spolupracujících organizací z regionu za účelem výměny informací, sdílení
zkušeností, nastavování koordinace činností a prohlubování vzájemné spolupráce.
Veškerá práce s klienty je týmově vedena ve spolupráci s OSPOD Český Krumlov a Kaplice a dalšími
službami ICOS. Úzká spolupráce probíhá i se Střediskem výchovné péče Spirála, Pedagogickopsychologickou poradnou, učiteli, pediatry, psychiatrem a dalšími subjekty, kterým děkujeme za
spolupráci.

ROZCESTNÍK
V roce 2020 jsme zahájili program pro děti ohrožené rozpadem rodiny: ROZCESTNÍK. Skupina pomáhá
dětem lépe porozumět situaci rozchodu rodičů, přijmout ji a vyrovnat se s ní. Nabízí bezpečné,
důvěrné a zároveň přívětivé místo pro sdílení
myšlenek, obav, přání a pocitů ve skupině
vrstevníků. Do programu bylo v roce 2020
přihlášeno 9 dětí z 8 rodin.
Na službě se podílelo v průběhu roku 2020 několik
terénních pracovnic, mediátor, terapeut, psycholog
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a řada dalších spolupracovníků pod vedením Petry Štikové a koordinátorky služby Ingrid Jílkové.

Poděkování:
Noře Fridrichové a její sbírce pro maminky samoživitelky, díky které se zaplnil
stůl nejedné samoživitelky z naší služby bezmála 40 kilovým nákupem potravin a
drogerie. Dále prostřednictvím Sítě pro rodinu navázané na Noru Fridrichovou
bylo v několika rodinách zajištěno bezproblémové připojení online výuky díky
novým notebookům či tabletům. Na Vánoce mohlo býti šťastnějších několik
desítek dětí díky vánočním balíčkům z projektu Krabice od bot.
Paní Michaele Kutlákové, která věnovala finanční obnos na nákup potravin pro
maminku samoživitelku.
V neposlední řadě děkujeme také těm, kteří nám nezištně nosí oblečení a další
potřebné věci a pro rodiny s dětmi.
Za spolupráci děkujeme také Dagmar Maňáskové z Církve Bratrské.
A děkujeme všem dalším spolupracovníkům, jmenovitě na straně 36.

Významné projekty ICOS v roce 2020 související se službou Podpora rodin a dětí v ohrožení:


SAS – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (I.2020 – VI.2022) – zajišťování služby Podpory
rodin a dětí v ohrožení dle zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb., financováno: v rámci individuálního
projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, č.p. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156.
Spolufinancováno městem Český Krumlov, Kaplice,…



Podpora rodin a dětí v ohrožení (I. až XII./2020) – komplexní systém poradenství, doprovázení rodin –
intenzivní spolupráce s rodinou, asistované kontakty, rozcestník pro děti ohrožené rozpadem rodin,
ad., podpořeno: MPSV ČR, město Český Krumlov, město Kaplice, Jihočeský kraj, …



Podpora rodin a dětí v ohrožení v území MAS Pomalší (IV.2020 – XII.2022) – projekt na rozvoj služby
Podpora rodin a dětí v území MAS Pomalší. Spolufinancováno: MPSV - OPZ, prostřednictvím MAS
Pomalší, č.p.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011912, číslo výzvy: 885/03_16_047/CLLD_17_03_038,
MAS Pomalší - Podpora sociálního začleňování III.

Základní chod sociální služby je spolufinancován Jihočeským krajem v rámci evropských dotací z tzv. IP projektu, odborné
poradenské služby jsou pak spolufinancovány zejména MPSV ČR, Jihočeským krajem, městem Český Krumlov, městem
Kaplice a prostřednictvím MPSV ČR a MAS Pomalší v rámci OPZ.
Seznam všech získaných dotací a grantů je uveden ve finanční zprávě – viz strana 41 a dále.

PREVENTIVNÍ PROGRAMY
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Program primární prevence Spirála: Preventivní programy Spirála navazují na činnost Sdružení
Spirála, které fungovalo při Středisku výchovné péče v Č. Krumlově v letech 2003 až 2017. Od roku
2018 jsme činnosti Sdružení na základě vzájemné dohody převzali. V roce 2020 jsme pracovali s 23
třídními kolektivy (většinou se uskutečnila 4
dvouhodinová
setkání)
na
7
školách.
Programy byly z velké části financovány z prostředků
MAS Blanský les, Netolicko, o.p.s. Z plánovaných čtyř
adaptačních pobytů se bohužel kvůli koronavirovým
opatřením uskutečnil pouze jeden. Společně se SVP
Spirála jsme realizovali i další aktivity pro klienty SVP
(pobytové akce, příměstský tábor) – viz blíže v kapitole RC Krumlík výše.
Preventivní program „Právo zážitkem“
navazuje na probační program „Právo pro
každý den“, který jsme realizovali od roku
2007 v devíti regionech zejména jižních
Čech ve spolupráci s PMS (probační a
mediační službou ČR) a OSPOD (oddělení
sociálně právní ochrany dětí). V roce 2016
jsme ve spolupráci s OSPOD České
Budějovice na tyto aktivity navázali pilotní
realizací upraveného původního programu.
Preventivní program „Právo zážitkem“
vychází z realizace probačního programu,
ale umožňuje zapojit do programu širší
cílovou skupinu, zejména mladé lidi v péči OSPOD.
V roce 2020 byl realizován i z důvodu omezených pandemií koronaviru (např. omezení
shromažďování) 1 běh tohoto programu v Českých Budějovicích. Do programu bylo vytipováno 11
účastníků, skutečně nastoupilo 7 a podařilo se jej přes omezení úspěšně realizovat v celkové časové
dotaci 40 hodin.
Významné projekty ICOS v roce 2020 související s preventivními programy:
Program primární prevence Spirála – práce s třídním kolektivem (IX.2019 – VI.2021)
Zajištění programů primární prevence ve školách v regionu Českokrumlovsko. Podpořeno MAS Blanský
les
Seznam všech získaných dotací a grantů je uveden ve finanční zprávě na straně
41 a dále.



VZDĚLÁVÁNÍ
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INFORMAČNĚ - PROPAGAČNÍ AKTIVITY
Vzdělávací aktivity pro odbornou i širší veřejnost jsou dlouhodobou součástí činnosti ICOS. Vzhledem
k obrovskému množství kurzů, které jsme zajišťovalo pro klíčové pracovníky i management sociálních
služeb v regionech působnosti před několika lety, jsme v posledním období dočasně tyto aktivity
utlumili. Samozřejmě se ale nadále věnujeme permanentnímu systematickému prohlubování znalostí
a schopností vlastních pracovníků. Dlouhodobě se věnujeme také vzdělávacím akcím pro širší
veřejnost a cílové skupiny našich služeb, v nichž jsme pokračovali i v roce 2020. Průběžně také od
počátku činnosti vydáváme nejrůznější informační materiály pro odbornou i laickou veřejnost.
VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO ŠIRŠÍ VEŘEJNOST A CÍLOVÉ SKUPINY SLUŽEB
V roce 2020 zajistila naše Bezplatná poradna mezi paragrafy dalších 12 informačně-vzdělávacích akcí
pro 273 účastníků v oblasti posilování finanční gramotnosti a spotřebitelské tématiky. V regionu
Českokrumlovsko a Prachaticko (zde ve spolupráci
s partnerskou organizací KreBul, o.p.s.) jsme realizovali akce
pro účastníky z nejohroženějších cílových skupin: 4 akcí pro
seniory a širší veřejnost, 5 akcí pro žáky a studenty škol, 3
akce pro pacienty psychiatrické léčebny v Červeném Dvoře.
Tyto akce byly uskutečněny v rámci projektu „Bezplatné
spotřebitelské poradenství ….“, který podpořilo Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR.

Další nepřebernou řadu vzdělávacích akcí, kurzů či
přednášek pro stovky účastníků ICOS uspořádal v rámci svého Rodinného centra Krumlík (blíže viz
v kapitole Rodinné centrum) či v rámci činnosti našeho Poradenského informačního centra pro
seniory (např. počítačové kurzy, kurzy angličtiny) - více v kapitole Dobrovolnické centrum.

INFORMAČNÍ - PROPAGAČNÍ AKTIVITY
I v roce 2020 jsme se snažili prostřednictvím nejrůznějších
propagačních aktivit zviditelňovat aktivity neziskového sektoru
v regionu s důrazem na ty oblasti, které souvisejí s činností ICOS,
tj. zejména v oblasti sociálních a návazných služeb. V roce 2020
jsme z těchto aktivit realizovali například:


Regionální periodikum Zpravodaj Krumlov - periodikum
vydává ICOS od r. 2003 v tištěné (6200 ks) i v PDF podobě.
Zpravodaj je zdarma distribuován do českokrumlovských
domácností a dalších vybraných organizací v regionu. V roce
2020 jsme vydali 2 rozšířená tištěná vydání (červen, prosinec).
Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s Centrem pro pomoc
dětem a mládeži, o.p.s. Periodikum je registrováno u Ministerstva
kultury pod č.: MK ČR E 14469. V PDF podobě dostupné např. na http://icos.krumlov.cz.
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Vydané brožury/publikace v roce 2020:
V roce 2020 jsme k našim dosavadním 19 publikacím a
brožurám novou nepřidali. Vydali jsme ale za podpory
Jihočeského kraje brožurku – kalendář k 10ti letům unikátního
dobrovolnického programu „Senioři – seniorům: Informační
centrum pro seniory“. Kalendář kromě citátů a fotografií z
nejrůznějších akcí pro seniory, přinesl i informace o unikátním
českokrumlovském klubu seniorů.
Vydal: ICOS Český Krumlov, o.p.s., srpen 2020, náklad: 1000 ks +
PDF, stran 28.



Provozované webové stránky: http://icos.krumlov.cz. Tento
web zahrnuje všechny na naše aktivity na jednom místě,
součástí
jsou
i
stránky
Rodinného
centra:
http://krumlik.kurmlov.cz,
Osobní
asistence:
http://asistence.krumlov.cz, Bezplatné poradny mezi paragrafy - http://poradna.krumlov.cz,
Dobrovolnického
centra:
http://dobrovolnictvi.krumlov.cz,
služby
Podpora
rodin:
http://podporarodin.krumlov.cz, a preventivních programů: http://spirala.krumlov.cz.



Rodinné, Dobrovolnické centrum, Podpora rodin a i ICOS jako takový je i na facebooku. ICOS i na
Instagramu.



Od roku 2018 také na webu icos provozujeme „Databázi služeb, aktivit a možností pro seniory
v regionu“, od roku 2019 včetně kalendáře akcí a aktivit pro seniory v regionu, který umožňuje na
jednom místě seniorům získávat přehledně aktuální informace o chystaných akcích v regionu.
Kalendář je prozatím dostupný ze stránek PIC (http://dobrovolnictvi.krumlov.cz/w/poradenskecentrum-pro-seniory-900/).



Od roku 2019 také provozujeme web https://www.krumlovska11.cz/,
která mj. umožňuje on-line registrace na tradiční listopadovou
dobročinnou sportovně-společenskou akci K11 i celoroční běžecké
aktivity (více o akci v kapitole Dobročinné akce na podporu ICOS na
straně 38). I K11 má svůj facebook i instagram.



Vedle uvedených informačních a propagačních aktivit jsme i v roce 2020 dále pokračovali
v pravidelném informování laické i odborné veřejnosti o aktivitách NNO v regionu vydáváním
řady letáků, tiskových zpráv, dalších informačních materiálů či realizací řady nejrůznějších
propagačních a informačních akcí včetně například informačně vzdělávacích akcí ke zvyšování
právního povědomí občanů, ad. Další tradiční akce, kde jsou pravidelně ICOS a jeho služby
propagovány (Ikosí slavnost, veletrh NNO) musely být většinou z důvodu pandemie koronaviru
v roce 2020 rušeny.
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V. DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ICOS V ROCE 2020:
Kromě obecně prospěšných služeb vykonává ICOS i další doplňkovou činnost, která taktéž vychází
z cílů společnosti, a jejímž účelem je 1) doplnění a podpora obecně prospěšných služeb a aktivit
společnosti, 2) výdělečná činnost s cílem dofinancovávat případnou ztrátu či podpořit rozvoj obecně
prospěšných služeb ICOS. Jedná se zejména o:

AGENTURA PRÁCE
Činnost agentury práce pod ICOS Český Krumlov je zaměřena na zprostředkování práce zejména
znevýhodněným lidem, invalidním zájemcům, a to již čtrnáctým rokem. V roce 2020 jsme nadále
úzce spolupracovali s firmou BONA ASSISTENTIA s.r.o., jako odštěpenou společností od firmy BLAŽEK
PRAHA a.s., která za naší asistence v chráněné pracovní dílničce zaměstnávala průměrně 27
pracovníků z regionu Českokrumlovska, z toho byl 1 pracovník v roce 2020 nově přijat.

PORADENSKÉ, FACILITIAČNÍ A KONZULTAČNÍ AKTIVITY
Poradenské, konzultační a facilitační činnosti v oblastech souvisejících s hlavní činností ICOS (podpora
a profesionalizace NNO a poskytovatelů sociálních a návazných služeb či projektová podpora dalších
subjektů,) se prolínají činností ICOS od počátku jeho existence. V posledních letech se však jedná
pouze o naši drobnou doplňkovou činnost. Naše poradenské, facilitační služby nad rámec našich
obecně prospěšných poradenských služeb v rámci této doplňkové činnosti zahrnovaly v roce 2020
např. školení projektové řízení – specifika NNO pro Síť pro rodinu, a zejména vedení a facilitaci
případových konferencí za úzké spolupráce s OSPOD. Setkání vede nezávislý poradce/facilitátor moderátor diskuse. Pod naším vedením (Mgr. Ingrid Jílková) bylo uskutečněno 16 případových
konferencí. Oproti předchozím letům se jedná o pokles, který byl způsobem opatřeními v souvislosti
s covid epidemií (viz blíže v kapitole Podpora rodin a dětí v ohrožení na straně 27).

HLÍDÁNÍ DĚTÍ V DOMÁCNOSTECH A HOTELECH - INDIVIDUÁLNÍ HLÍDÁNÍ
Tuto službu začalo naše rodinné centrum poskytovat v roce 2014, jakožto doplněk k hlavní službě
péče o děti – hlídání přímo v Rodinném centru Krumlík. V roce 2020 jsme poskytli 137,75 hodin
hlídání v rámci této doplňkové služby. Více v kapitole Rodinné centrum na straně 23 a dále této
Výroční zprávy.
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VI. PLÁN ČINNOSTI ICOS V ROCE 2021
Vedle zajišťování všech stěžejních sociálních a návazných služeb obecně prospěšné společnosti ICOS
Český krumlov, o.p.s., bude i v roce 2021 pokračovat naše úsilí o zvyšování a zkvalitňování služeb a
programů. Cílem je i v roce 2021 opět postupně navyšovat kapacitu Osobní asistence pro osoby se
zdravotním postižením a seniory a připravit podmínky pro rozšíření denního rozsahu služby (z
dnešních 12ti hodin denně), zároveň zpřístupníme službu dalším klientům v odlehlejších částech
regionů prostřednictvím pořízením min. jednoho dalšího služebního vozidla. Bezplatná poradna mezi
paragrafy bude zajišťovat pobočky ve třech příhraničních regionech, i v roce 2021 díky akreditaci MS
ČR budeme klást nadále důraz i na pomoc při oddlužování občanů. V aspektu naší nejmladší služby
Podpora rodin a dětí v ohrožení budeme pokračovat v úsilí o zavádění systémových vylepšení
spolupráce všech zainteresovaných subjektů v oblasti ochrany práv dětí. Nadále budeme rozvíjet
dobrovolnické programy, které doplňují síť sociálních a návazných služeb a usnadňují mnoha
organizacím jejich činnosti, ale zároveň občanům - dobrovolníkům umožňují aktivní a smysluplnou
účast na dění ve svém okolí. Díky prostředkům z Evropského sociálního fondu budeme v rámci
našeho Rodinného centra Krumlík vedle široké nabídky vzdělávacích a volnočasových aktivit,
pořádání táborů, provozovat nadále dětskou skupinu jako doplněk k síti mateřských škol s dotovanou
a tedy velice přístupnou cenou pro rodiče a jejich děti v regionu. Pokračovat budeme i v rozvoji
preventivních programů, které jsme v roce 2018 převzali pod naše křídla od Sdružení Spirála,
obdobně tak navážeme na dlouholetou realizaci inovovaného preventivního programu „Právo
zážitkem“ pro mladé lidi, kteří se dopustili či dopouštějí trestného či jiného závadového jednání.
Obecně prospěšné služby a jejich financování budeme podporovat i v roce 2021 prostřednictvím
našich doplňkových výdělečných činností (facilitační a konzultační aktivity, spolupráce na provozu
chráněné dílny v Č. Krumlově, hlídání dětí v domácnostech, ad.), které ale zároveň i svým zaměřením
spolupomáhají naplňovat naše poslání. Ve spolupráci s mnoha partnery také hodláme v roce 2021
uspořádat 3. ročník úspěšné listopadové sportovně společenské akce „Krumlovská 11“ a zároveň
připravíme navazující celoroční dobročinnou pohybovou akci „Pomáhám sobě, pomáhám tobě“. I ta
bude obdobně jako K11 zacílena na podporu Osobní asistence.
A vzhledem k přetrvávající pandemii asi ani v roce 2021
neoslavíme výročí 20ti let ICOS, k němuž došlo v polovině roku
2020. Oslavu spojenou s výstavou a akcemi pro
spolupracovníky, odbornou i laickou veřejnost zřejmě opět
přesuneme, na nějaké lepší období.
Z hlediska finančního zajištění služeb v předpokládaném rozsahu je plánovaný rozpočet ICOS Český
Krumlov, o.p.s. pro rok 2021 ve výši cca 16,4 milionu Kč. V návaznosti na koronavirovou krizi na jaře
2021 se možná plánovaný rozpočet bude lehce od skutečnosti lišit, nicméně v době tvorby této
výroční zprávy (červen 2021) jsme přesvědčeni, že přes mnoho komplikací se dlouhodobá
koronavirová krize nijak zásadně nedotkne našich plánů a služeb v roce 2021. A věříme, že se vrátíme
i k našemu plánu s Arpidou na vybudování chybějícího stacionáře pro osoby se zdravotním
postižením v Č. Krumlově.
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VII. PARTNEŘI ICOS A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE,
ČLENSTVÍ V ASOCIACÍCH
Vzhledem k rozsáhlým aktivitám ICOS zde uvádíme jen naše stěžejní partnery a organizace, s nimiž
jsme úzce spolupracovali i v roce 2020. K nim patří například:
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Č. Krumlov
Město Český Krumlov
Blažek Praha, a.s., Bonna Assistentia s.r.o.
SVP Spirála
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí MÚ Č. Krumlov
Probační a mediační služba ČR
Město Trhové Sviny
Město Kaplice
Město Nové Hrady
Probační a mediační služba ČR

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
Domov pro seniory Kaplice
MC Míša
Krebul, o.p.s.
Arpida, z.ú.
Domov důchodců Horní Planá
Charita Kaplice
Obec Větřní
Oddělení soc.-právní ochrany dětí Kaplice
Linde Pohony s.r.o.

ICOS je členem například následujících asociací:
 Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO),
která sdružuje neziskovky, které fungují a chtějí
fungovat zcela transparentně.
 Asociace nestátních neziskových organizací
Jihočeského kraje (ANNO): ICOS je zakládajícím členem Asociace, která byla založena v roce
2010 k podpoře a síťování neziskového sektoru v kraji.
 Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) - největší profesní organizace sdružující
poskytovatele sociálních služeb.
 Síť pro rodinu - sdružuje rodinná, mateřská centra a organizace pracující s rodinami, dětmi.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem pracovníkům, spolupracovníkům, podporovatelům, dárcům, partnerům i
poskytovatelům dotací a grantů za podporu činnosti ICOS Český Krumlov v roce 2020.
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ ZEJMÉNA:
 Dobrovolníkům, kteří pomáhali pod Dobrovolnickým centrem i v roce 2020, jmenovitě jsou to
Bártová Martina, Blažková Lenka, Čejková Marie, Čurdová Anežka, Feslová Anežka, Fousková
Jindřiška, Guida Jana, Hanáková Jarmila, Hrindová Barbora, Kadeřábková Kateřina, Kamenská Barbora,
Kitzlerová Ludmila, Klementová Ivana, Kliková Hana, Kocourková Hana, Kotlárová Petra, Koukalová
Barbara, Kroneislová Hana, Kuncová Františka, Kusová Eva, Lapšanská Lenka, Marešová Kateřina,
Matějčková Helena, Matulková Renata, Matušová Valentýna, Nováková Eliška, Novotná Jitka,
Petrášková Martina, Rezková Alena, Roučová Vendula, Řežábová Eva, Říhová Simona, Selucká Ivana,
Skalická Marcela, Stifterová Bohuslava, Stluková Eva, Studená Hana, Studený Zdeněk, Svobodová
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Miroslava, Šenkýřová Hana, Šimečková Anna, Špičáková Magdaléna, Thonová Miroslava, Vacek Pavel,
Valachová Eliška, Valvodová Hana, Veselá Eva, Vondrovicová Dagmar, Zelová Marie, Zronková
Magdalena, Zunt Vladimír. Poděkování patří i lektorům, kteří svůj čas nezištně věnují Informačnímu
centru pro seniory: Danielové Gabriele, Glaserové Alici, Kalové Lence, Stichové Janě, Šedivé Anně,
Vorlové Janě. Zvláštní poděkování patří Františce Kuncové za vedení dobrovolnického Informačního
centra pro seniory a Haně Kocourkové za vedení mezigeneračního projektu, kde děti ze základních
škol připravují program pro klienty domova pro seniory. Děkujeme i spolupracujícím organizacím,
které do svého chodu zapojují dobrovolníky a paní supervizorce Lence Motlové za její motivaci a
zkušenosti, které dobrovolníkům předává. Děkujeme Ondrovi Hájkovi z Egon Café za poskytnutí
příjemného zázemí pro setkání s dobrovolníky a výborné občerstvení, Míše Talířové z Kavárny Deli za
upečení dortu pro oslavu IC senior a Květinové síni Bromelia za květiny k jejich desátému výročí.
Děkujeme také dobrovolníkům, kteří pomáhali na našich akcích: Jiřímu Štikovi za pomoc při
pobytovém táboře RC Krumlík, za Pohádkový les děkujeme: Martině Bártové, Květě Bilanské, Janě
Jáglové, Danče, Aničce a Pavlíkovi Jíchovým, Míše a Bětušce Klementovým, Věrce a Luďkovi
Kutlákovým, Petře Prokůpkové, Věrce Svobodové a jejím dcerám Majince a Adélce, Petře Štikové,
Petře a Natálce Tichým, Zdeně Tiché a Majdě a Nině Zronkovým. Za podporu akce „Polévka, která
pomáhá“ děkujeme všem, kteří polévky vařili: Jaroslavu
Vaněčkovi, Adéle Fenclové, Báře Berkové, Lence Želivské, Tomáši
Šulkovi a Martinu Dubovi, Ingrid Jílkové, Majdě Zronkové, Danče
Jíchové, Martině Bártové, Petře Štikové, Tereze Valachové, i těm,
kteří pomáhali přímo na akci: Danče Scherhauferové, Míše
Klementové, Lence Šestákové, Květě Škrabalové, Tomáši Zuntovi
a děvčatům ze spolku „Polévka, která pomáhá“: Petře
Kolegyně ze spolku
„Polévka,
která pomáhá“
Jamrichové, Lence Želivské a Simoně Nevšímalové.


Dárcům a podporovatelům ICOS, v roce 2020 pak zejména našim
pravidelným přispěvatelům: Jiřímu Klosse, Pavlu Valtrovi, Haně Klosse, Zdeňce Šírkové, Ivanu
Studenému, Machalu Velkovi, dále Adéle Fenclové, Tomáši Šulkovi, Martinu Umshausovi, firmě DHW,
Linde Pohony s.r.o., Krumlov servis, s.r.o., Miroslavu Jůzkovi. Za podporu charitativního běhu
Krumlovská jedenáctka děkujeme všem partnerům, dobrovolníkům, organizátorům akce i všem
běžcům. Děkujeme za pomoc s K11 zejména členům přípravného a organizačního výboru: Martinu
Hákovi, Radimu Roučemu, Jiřímu Klossemu, Mírovi Březinovi, Josefu Haláčkovi, Květě Škrabalové,
Majdě Zronkové a dalším.



Za podporu v roce 2020 děkujeme také dalším dárcům z řad firem a nadací, v roce 2020 zejména
Škoda auto, Nadaci Karla Komárka, pekárně Srnín, Nadaci Charty 77, Nadaci ČEZ, Nadaci Komerční
banky. Velmi děkujeme desítkám a desítkám dalších dárců, kteří podpořili darem naši činnost, a dále
pak těm, kteří nejrůznější formou podpořili či podporují naše aktivity či jednotlivé akce, zejména
Prosportu, o.p.s., Historickému pivovaru Krumlov, TranSoft, a.s., a řadě dalším zde neuvedeným
podporovatelům. Mírovi Škrabalovi pak děkujeme za stálé grafické vylepšování našich propagačních
materiálů. Zvláštní poděkování patří také členům správní a dozorčí rady ICOSu neuvedeným jinde na
této stránce, tj. Vlastimilu Kopečkovi, Štěpánu Bolfovi a Petře Valové.



A samozřejmě děkujeme všem našim zaměstnancům a spolupracovníkům, bez jejichž obětavé práce
by nebyl chod ICOSu a jeho služeb možný. Stejný dík patří i řadě spolupracujících subjektů.



Děkujeme také všem poskytovatelům dotací, grantů za finanční podporu našich služeb a programů.
Za ICOS Český Krumlov, o.p.s., Tomáš Zunt, ředitel a Ingrid Jílková, výkonná ředitelka sociálních služeb
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VIII. BENEFIČNÍ A DOBROČINNÉ AKCE NA PODPORU ICOS V ROCE 2020
Samozřejmě i naše tradiční doprovodné a dobročinné akce ovlivnila v roce 2020 pandemie koronaviru a s tím
spojená omezení. Z těch tradičních musela být zrušena například červnová (I)kosí Slavnost pro rodiny s dětmi, ve
velmi omezené a alternativní podobě proběhla i listopadová Krumlovská 11. V únoru ještě před vypuknutím
pandemie jsme ale stihli uspořádat 1. a úspěšný ročník akce „Polévka, která pomáhá“…a proběhla i řada dalších
akcí na podporu služeb ICOS a pořízení automobilů pro naše služby. Děkujeme všem.

POLÉVKA, KTERÁ SKUTEČNĚ POMÁHÁ

V úterý 25. února jsme
spolu
s
táborským
spolkem „Polévka, která
pomáhá“
a
mnoha
dobrovolníky
vařili
a
prodávali na náměstí
Svornosti naše kulinářské kousky.
Celodenní akce v rámci masopustního úterý se setkala s velkým zájmem Krumlováků a přinesla
výdělek 30 tisíc korun. Ten podpořil dobrovolníky, kteří pravidelně pomáhají pod naším
Dobrovolnickým centrem.
Děkujeme kolegyním ze spolku za skvělý nápad a podporu! Jmenovitě děkujeme všem, kdo se na
akci podíleli na straně 36.

NOVÁ AUTA PRO OSOBNÍ ASISTENCI A ICOS
Osobní asistence měla na počátku roku 2020 čtyři
auta, kterými dojíždí za svými klienty a která slouží i
k převozu klientů. Čtyři auta však zcela nestačila,
počet zájemců o službu Osobní asistence
permanentně roste a přibývá klientů z odlehlejších
částí
regionu.
Díky
mnoha
dárcům
a
podporovatelům se však podařilo ICOSu rozšířit
vozový park o další potřebná vozidla, která slouží
několika službám ICOSu, respektive obyvatelům regionu =>
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V průběhu května a června přispělo 33 lidí částkou téměř
33 tisíc na základě dárcovské výzvy „Auto pro osobní
asistenci“. Dárcovská výzva je dostupná zde:
https://www.darujme.cz/vyzva/1201423
Dalších 80 tisíc přispěla Nadace ČEZ díky tomu, že desítky
lidí vysportovaly (během, chůzí, jízdou na kole,…) přes
mobilní aplikaci „Pomáhej pohybem“ potřebný počet bodů
pro auto. Výzva byla aktivní od 6. října 2020, otevřena max.
1 měsíc, potřebný počet bodů se nám podařilo vysportovat
během několika málo dní!
Již tradičně podpořila auto pro Osobní asistenci i Nadace
Charty 77 a její Konto Bariéry. Ta podpořila darem pořízení
již třetího vozidla pro osobní asistenci. Tentokrát jsme díky
tomu zakoupili další auto se zabudovaným systémem pro
převoz imobilních klientů. Od října je v každodenním provozu.
Další nezbytné auto pak
pro služby ICOS darovala
mladoboleslavská
škodovka. Ta si na základě
výběrového řízení vybrala
v ČR 100 neziskovek a těm
darovala novou Škodu Octavii. Koncem července jsme si ji převzali. Děkujeme.

KRUMLOVSKÁ 11
Svatomartinský dobročinný běh K11 nemohl kvůli epidemii koronaviru
proběhnout ve své původní podobě. Přesto se na trať v průběhu listopadu
vydaly individuálně desítky běžců i rodin s dětmi (a 70 z nich nám poslalo důkaz
z aplikace či fotografie). I letos byl dobročinný běh zaměřen na podporu Osobní
asistence. Dobrovolné startovné přineslo 19
tisíc Kč! A ani letos si mnozí z běžců
nenechali po doběhu ujít příjemnou
listopadovou koupel.
Děkujeme všem běžcům, dárcům a členům
organizačního výboru, kteří ICOSu s akcí
pomáhají. Jmenovitě děkujeme na straně 36.
Více na: www.krumlovska11.cz.

VŠEM MOC DĚKUJEME ZA PODPORU
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IX. HOSPODAŘENÍ ICOS V ROCE 2020 –
FINANČNÍ ZPRÁVA
Vybrané zásadní údaje o hospodaření v roce 2020:
Krátký komentář:
Celkové náklady na zajištění služeb a chodu obecně prospěšné společnosti ICOS Český Krumlov, o.p.s.
činily v roce 2020 14,545 milionů Kč. Z toho náklady na obecně prospěšné služby činily v loňském
roce 14,387 milionů Kč, na doplňkové/výdělečné činnosti pak 158 tisíc Kč.
Většinu výnosů ICOS (v celkové výši 14,736 mil. Kč) tvořily obdobně jako v minulých letech (a
vzhledem k charakteru služeb tomu ani nemůže být jinak) grantové, dotační a nadační prostředky
získané v otevřených soutěžích a výběrových řízeních - ty činily cca 78% z celkových výnosů ICOS
(pozn. tento údaj zahrnuje i získané nadační příspěvky ve výběrových řízeních, které jsou však
v účetnictví evidovány jako dary, obdobně tak příspěvek Sdružení Růže, tj. obcí na Trhosvinensku).
Příjmy z tržeb pak tvořily cca 16% výnosů (např. úhrady klientů, doplňková činnost – poradenství,
agentura práce,…) a téměř 6% pak tvořily příjmy z darů zejména od individuálních dárců a firem (tj.
bez nadačních příspěvků).
Přes samozřejmě velmi komplikovanou situaci související s pandemií koronaviru (dočasné omezení
některých služeb či programů, a naopak ještě větší potřebnost jiných služeb – např. osobní asistence
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, povinnost testování, dočasný přesun části aktivit do
on-line prostoru atd.) byl celkový hospodářský výsledek organizace v roce 2020 v kladných číslech
(+191 tis. Kč., které budou užity na rozvoj či krytí případné ztráty z hlavní činnosti). Celkový kladný
výsledek hospodaření je dán zejména výsledkem doplňkové/výdělečné činnosti ve výši + 181 tisíc Kč.
Pro rok 2021 činí plánovaný rozpočet na zajištění služeb a chodu ICOS 16,6 milionů Kč. Pro rok 2021
je plánován rozpočet obecně prospěšných služeb jako ztrátový (-152 tis. Kč), nicméně vzhledem
k zisku z minulých let jde o ztrátu řízenou, danou postupným rozvojem služeb a předpokládaným
zvyšováním mezd. Celkový očekávaný výsledek hospodaření v roce 2021 je plánován v kladných
číslech ve výši 14 tisíc Kč, kdy by měl ztrátu z hlavní činnosti opět vyrovnat zisk z té doplňkové.
Podrobné informace o hospodaření v roce 2020 najdete dále v této finanční části výroční zprávy.
Poznámka k výnosům společnosti: U grantů, dotací a darů se jedná o prostředky v daném roce využité. Společnost ICOS
účtuje dle závazné metodiky o těchto prostředcích fondově, případně je časově rozlišuje, což znamená, že přijaté prostředky
jsou do výnosů přeúčtovány až v okamžiku jejich použití (čerpání) v daném roce. Prostředky ponechané ve fondu či na
účtech časového rozlišení pro použití v dalších letech se proto ve výnosech aktuálního roku neobjeví. Naopak se v tabulce
(viz např. tabulka – přijaté granty a dotace) objeví prostředky, získané v předchozích letech, k jejichž čerpání došlo v
aktuálním roce.
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Přijaté neinvestiční dotace/granty/příspěvky v roce 2020 v tis. Kč
Poskytovatel
dotace/grantu/příspěvku

číslo
střediska

Město Český Krumlov/dotace

149

Město Český Krumlov/dotace

150

Město Kaplice/dotace

181

Město Český Krumlov/dotace

182

Město Český Krumlov/dotace z
rozpočtu
Ministerstvo práce a sociálních
věcí/účelová dotace vyplácená
Jihočeským krajem
Ministerstvo práce a sociálních
věcí/dotace vyplácená Jihočeským
krajem

Zkrácený název projektu
Kamarád v životě – podpora volnočasových
aktivit dětí a mládeže prostřednictvím
dobrovolnického programu
Dobrovolnické centrum Č. Krumlov v roce
2020
Bezplatná sociálně právní poradna pro
občany města a ORP Kaplice
Osobní asistence pro seniory a osoby nad 18
let věku

dobrovolnické
centrum

11

18,7

11

40,0

4+8

40,0

osobní asistence

10

80,0

dobrovolnické
centrum
bezplatné právní
poradenství

částka v
tis. Kč.

Osobní asistence na rok 2020

osobní asistence

10

250,0

184

Poskytování základních činností soc. služby
Bezplatná poradna mezi paragrafy

bezplatné právní
poradenství

8

972,0

185

Poskytování základních činností soc. služby
Osobní asistence

osobní asistence

10

3.021,0

bezplatné právní
poradenství

8

68,0

osobní asistence

10

500,0

11

80,0

11

36,8

11

22,0

4+8

10,0

13

19,5

13

40,0

4+8

269,3

20

475,3

13

171,2

13

24,4

16

25,9

20

174,1

11

15,8

Bezplatná poradna mezi paragrafy v roce
2020
Spolufinancování nákladů, které souvisejí s
poskytováním základních činností soc.
služby osobní asistence OP č.2

190

Jihočeský kraj/dotace

196

Ministerstvo vnitra ČR/dotace

202

Dobrovolnické centrum Český Krumlov

Jihočeský kraj/dotace

204

Senioři seniorům - informační centrum pro
seniory

Ministerstvo vnitra ČR/dotace

214

Kamarád v životě

Město Větřní/příspěvek

216

Podpora bezplatné poradny mezi paragrafy

Město Český Krumlov/dotace

217

Město Český Krumlov/dotace

218

Ministerstvo průmyslu a
obchodu/dotace

219

Ministerstvo práce a sociálních věcí

221

Podpora rodin a dětí v ohrožení

Ministerstvo práce a sociálních věcí

222

Rodinné centrum Krumlík

Město Český Krumlov/dotace

227

Příměstské pobyty v roce 2020

Jihočeský kraj/dotace

číslo
činnosti

183

Město Český Krumlov/dotace

Město Český Krumlov/dotace z
rozpočtu
Město Český Krumlov/dotace z
rozpočtu

Činnost

306
306

309

Volnočasové aktivity Rodinného centra
Krumlík v roce 2020
Podpora Rodinného centra Krumlík v roce
2020
Bezplatné spotřebitelské poradenství v roce
2020

Podpora rodin a dětí v ohrožení pro rok
2020
Podpora rodin a dětí v ohrožení pro rok
2020
Podpora zájmové činností dětí a mládeže
prostřednictvím Rodinného centra a
dobrovolnického programu Kamarád….

dobrovolnické
centrum
dobrovolnické
centrum
dobrovolnické
centrum
bezplatné právní
poradenství
rodinné centrum
Krumlík
rodinné centrum
Krumlík
bezplatné právní
poradenství
podpora rodin a dětí
v ohrožení
rodinné centrum
Krumlík
rodinné centrum
Krumlík
podpora rodin a dětí
v ohrožení - SAS
podpora rodin a dětí
v ohrožení
dobrovolnické
centrum
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Podpora zájmové činností dětí a mládeže
prostřednictvím Rodinného centra a
dobrovolnického programu Kamarád…

Jihočeský kraj/dotace

309

Jihočeský kraj/dotace

311

Jihočeský kraj/dotace

316

Jihočeský kraj/dotace

323

Evropský sociální fond/OPZ/dotace
vyplácená Jihočeským krajem

326

Evropský sociální fond, OPZ

327

Jihočeský kraj/dotace

329

Město Kaplice/dotace

330

Evropský sociální fond - MAS
Sdružení Růže/MPSV (evropské
fondy)

336

Jihočeský kraj/dotace

337

Město Kaplice/dotace

338

Město Český Krumlov/dotace

340

Evropský sociální fond, OPZ

341

Rodinné centrum Krumlík - dětská skupina

Město Český Krumlov/dotace

344

Projekt Poradenské centrum pro seniory

Jihočeský kraj/dotace

346

Evropský sociální fond, OPZ

349

Město Velešín

351

Město Velešín

351

Evropský sociální fond, OPZ

352

Ministerstvo práce a sociálních věcí

353

Ministerstvo práce a sociálních věcí

354

Ministerstvo práce a sociálních věcí

355

Ministerstvo práce a sociálních věcí

356

Podpora rodin a dětí v ohrožení - podpora
ohrožených dětí
Spolufinancování nákladů na soc. služby
bezplatné poradny mezi paragrafy
Podpora rodin a dětí v ohrožení - pomoc při
rozpadu rodin
Dotace k zajištění sociální služby sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi
PODPORA RODIN A DĚTÍ V OHROŽENÍ V
REGIONU ČESKOKRUMLOVSKA a KAPLICKA“
Dobrovolníci v domovech pro seniory a
nemocnicích
Podpora rodin a dětí v ohrožení pro občany
města a ORP Kaplice

rodinné centrum
Krumlík

13

14,2

20

50,0

8

105,0

20

100,0

16

1.524,5

20

787,3

11

40,6

16

60,0

8

122,4

11

94,0

10

55,2

13

42,0

13

759,9

11

30,0

podpora rodin a dětí
v ohrožení - SAS

16

118,0

bezplatné právní
poradenství

8

161,0

osobní asistence

10

2,0

20

8,0

20

211,3

bezplatné právní
poradenství

8

54,9

osobní asistence

10

332,1

podpora rodin a dětí
v ohrožení

16

47,9

osobní asistence

10

60,0

podpora rodin a dětí
v ohrožení
bezplatné právní
poradenství
podpora rodin a dětí
v ohrožení
podpora rodin a dětí
v ohrožení - SAS
podpora rodin a dětí
v ohrožení
dobrovolnické
centrum
podpora rodin a dětí
v ohrožení - SAS

Rozšíření Bezplatné právní poradny v
regionu Trhové Sviny

bezplatné právní
poradenství

Poradenské centrum pro seniory Český
Krumlov
Osobní asistence pro občany města Kaplice
Pobyty pro děti a mládež s výchovnými a
dalšími sociálními problémy

dobrovolnické
centrum
osobní asistence
rodinné centrum
Krumlík
rodinné centrum
Krumlík
dobrovolnické
centrum

Dofinancování mzdových nákladů soc.
služby - sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Rozšíření Bezplatné právní poradny na
Kaplicku pro obce MAS Pomalší
Dotace na osobní asistenci a podporu rodin
a dětí v ohrožení
Dotace na osobní asistenci a podporu rodin
a dětí v ohrožení
Podpora rodin a dětí v ohrožení v území
MAS Pošumaví
Dotace na úhradu mimořádných odměn ke
mzdě v souvislosti s aplikací opatření proti
šíření nákazy COVID_19
Dotace na úhradu mimořádných odměn ke
mzdě v souvislosti s aplikací opatření proti
šíření nákazy COVID_19
Dotace na úhradu mimořádných odměn ke
mzdě v souvislosti s aplikací opatření proti
šíření nákazy COVID_19
Individuální dotace na financování
zvýšených provozních výdajů v souvislosti s
epidemií COVID_19

podpora rodin a dětí
v ohrožení
podpora rodin a dětí
v ohrožení

CELKEM NA ÚČTECH 691xxx

11.134,3

Pozn.: Tato tabulka nezahrnuje nadační příspěvky, které jsou účtovány jako dary (viz níže) či podporu Sdružení Růže
Bezplatné právní poradně (fakturačně).
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Přijaté investiční dotace/granty/příspěvky v roce 2020 v tis. Kč
Investiční dotace na pořízení osobních automobilů pro služby osobní asistence a sociálně aktivizační službu - rozpuštěná v
rámci odpisů 2020
Poskytovatel
středisko
Zkrácený název projektu
Činnost činnost
částka v tis. Kč.
dotace/grantu/příspěvku
POŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ PRO TERÉNNÍ SLUŽBY
- OSOBNÍ ASISTENCE A SOCIÁLNĚ
osobní
Ministerstvo pro místní
10
73,0
339
AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA - ve výši investiční části
asistence
rozvoj/dotace
dotace – rozpuštěná v rámci odpisů
podpora
POŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ PRO TERÉNNÍ SLUŽBY
rodin a
Ministerstvo pro místní
- OSOBNÍ ASISTENCE A SOCIÁLNĚ
339
dětí
16
121,4
rozvoj/dotace
AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA - ve výši investiční části
v ohrožení
dotace – rozpuštěná v rámci odpisů
- SAS
celkem NA ÚČTECH 648xxx - rozpouštění v rámci odpisů
194,3

Přehled darů a nadačních příspěvků – základní přehledový souhrn
Přijaté dary a nadační příspěvky v roce 2020 v tis. Kč
CELKEM PŘIJATÉ DARY A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY V ROCE 2020 V TIS. KČ
z toho na 682 - neinvestiční dary a nadační příspěvky – finanční, získané v roce 2020
z toho na 911002 - převedené dary získané v roce 2020 osvobozené od daně z příjmů - k čerpání v
následujících letech
z toho na 682103 veř. Sbírka II -čistý výtěžek 2020 – vyčerpán v r. 2020
z toho na 911001 veř. Sbírka - čistý výtěžek za rok 2020 – k převodu do násl. let
z toho na 648 - hmotné a investiční dary a nadační příspěvky – získané v roce 2020
z toho na 901 - investiční dary a nadační příspěvky na investice získané v roce 2020 a nerozpuštěné zatím v
odpisech

1522,4
103,5
153,4
158,4
8,0
103,2
995,8

Využité dary neinvestiční v rámci roku 2020 v tis. Kč (účet 682):
 celkem 764,7 tisíc Kč (z toho pro Osobní asistenci 45,9 tisíc Kč, pro službu Podpora rodin a dětí
113,1, pro Bezplatnou právní poradnu 1 tisíc Kč, pro Dobrovolnické centrum 77,1 tisíc Kč, pro
Rodinné centrum 12,6 tisíc Kč, K11: 13,2, 501,7 převod čerpání veřejné sbírky do výnosů, dar
ICOS rodině Z. z Českého Krumlova, ostatní 0,2 tisíc Kč – poplatek Darujme za převedené dary)
Dary neinvestiční dosud nečerpané určené na hlavní činnost k čerpání v násl. letech (účet 911002):
 celkem 418,3 tisíc Kč (z toho dar určený na preventivní aktivity - pobytové akce a příměs. tábory
pro děti z ohrožených rodin a třídní program – Sdružení Spirála: 210,1 tisíc, Polévka, která
pomáhá – 29,2, ostatní: 179 tisíc Kč)
Námi poskytnuté neinvestiční dary v roce 2020 v tis. Kč:
 celkem 510 tisíc Kč (z toho 501,7 čerpání veřejné sbírky ve prospěch rodiny Z. z Českého
Krumlova, 6,4 hmotné dary pro dobrovolníky apod., ostatní: 2 tisíce Kč)
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Veřejná sbírka dosud nečerpaná, určená k čerpání v následujících letech v tis. Kč:
 Čistý výtěžek VS na účtu 911001 k 31. 12. 2020, dosud nečerpáno: 108,27 tis. Kč
Přijaté investiční dary a nadační příspěvky v roce 2020 v tis. Kč:
 celkem 162,9 tisíc Kč (investiční dary a nadační příspěvky na investice rozpuštěné v rámci odpisů
v roce 2020 - přírůstek na účtu 648xxx, z toho na automobily ve formě odpisů 148,3 tisíc Kč,:
z toho na keramickou pec ve formě odpisů 14,6 tisíc Kč)
Investiční dary a nadační příspěvky na investice dosud nerozpuštěné v rámci odpisů na účtech
901xxx v tis. Kč:
 Konečný stav k 31. 12. 2020: 1564,0 tisíc Kč
Velice děkujeme všem dárcům! Stovky drobných dárců podpořili ICOS prostřednictvím
individuálních darů, dárcovských výzev a veřejných sbírek. Na naši činnost přispěla i řada firem a
nadací. Poděkovat a jmenovitě uvést všechny dárce není v možnostech této zprávy, přesto zvláštní
poděkování patří následujícím pravidelným či zvlášť významným dárcům, kteří přispívají pravidelně
a přispěli na činnost ICOS i v roce 2020:


MUDr. Hana Klosse



Nadace Karel Komárek Foundation



MUDr. Jiří Klosse



Nadace Komerční banky Jistota



MUDr. Pavel Valtr



DHW s.r.o.



Ivan Studený



Linde Pohony s.r.o.



Martin Umshaus



Nadace Charty 77 – konto Bariéry



Václav Velek



MAT ČB



PhDr. Zdeňka Šírková



Krumlov servis s.r.o.



Miroslav Jůzko



Tomáš Šulek



Václav Jirka



Karel Švehla



Martin Řepa



Nadace ČEZ



Polévka, která pomáhá z.s.



Škoda auto a.s.



Autodoprava M. Jůzko



a desítky dalších

MOC DĚKUJE I VŠEM OSTATNÍM DÁRCŮM. DALŠÍ DÁRCE A PODPOROVATELE UVÁDÍME TÉŽ VÝŠE NA STRANĚ 36 AŽ 38.
VELICE SI VAŠÍ PODPORY VÁŽÍME.

Přehled výnosů a nákladů za jednotlivé činnosti ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Druh
činnosti

Název činnosti

Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory –
základní činnosti
Obecně
Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory –
prospěšná
fakultativní sociální služba
činnost
Sociální služba Bezplatná poradna mezi paragrafy – základní činnosti

Náklady
v tis. Kč

Výsledek
Výnosy
číslo
hospodaření
v tis. Kč
činnosti
v tis. Kč

5569

5600

31

76

75

-2

1677

1658

-19

10
6
8
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Bezplatná poradna mezi paragrafy – nadstavbové činnosti
Dobrovolnické centrum Český Krumlov (vč. Poradenského centra pro
seniory)
Preventivní programy
Rodinné centrum Krumlík
Podpora rodin a dětí v ohrožení – sociální služba
Podpora rodin a dětí v ohrožení – neregistrovaná soc. služba
Propagační aktivity*
Testování COVID_19 - služba osobní asistence
Veřejná sbírka
Ostatní jinde nezařazené
Celkem za obecně prospěšnou činnost
Doplňková
Celkem za doplňkovou činnost
činnost
Celkem v tis. Kč před zdaněním

4
196

192

-4

474
159
1798

459
174
1792

-15
15
-6

2000

2000

0

1817
5
4
502
110
14387

1817
5
15
502
110
14399

0
0
11
0
0
10

158
14545

338
14736

181
191

11
12
13
16
20
5
19
14
0
3,7,17

*Pozn. K tabulce výše: Propagační aktivity zahrnují pouze neprojektové činnosti. Zdánlivé matematické nepřesnosti v tabulce jsou způsobeny
zaokrouhlováním nákladů a výnosů na celé tisíce Kč.
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Pozn.: v tomto grafu je ve výnosech (ostatní města a obce) započítán i příspěvek obcí Trhosvinenska na Bezplatnou právní
poradnu, který je však účetně veden v tržbách (jedná se o fakturaci proplácenou Sdružením Růže).

Veřejná sbírka:
Veřejná sbírka 1
V roce 2013 byla u Krajského úřadu registrována veřejná sbírka za účelem získání finančních prostředků na
hlavní činnosti (obecně prospěšné činnosti) organizace, tj. službu osobní asistence, bezplatné právní
poradenství, prorodinné aktivity a dobrovolnickou službu.
Vyúčtování veřejné sbírky 1 za rok 2020: čistý výtěžek: 8 tis. Kč.
Celkový čistý výtěžek veřejné sbírky k 31.12.2020 činí: 108,2 tis. Kč a evidujeme jej na účtu 911, dosud nebyl
použit.
Veřejná sbírka 2
V roce 2019 byla u Krajského úřadu registrována veřejná sbírka 2 za účelem získání finančních prostředků na
podporu rodiny Z. z Českého Krumlova (č.j. KUJCK/115826/2019/OLVV).
Vyúčtování veřejné sbírky 2 za rok 2020: čistý výtěžek: 156,7 tis. Kč.
Celkový čistý výtěžek veřejné sbírky k 31.7.2020 činil 499,9 tis. Kč a byl odeslán na účet rodiny Z. z Českého
Krumlova. Současně byla tato sbírka ukončena k 31.7.2020. Všem dárcům jménem rodiny a jejich synka
Františka děkujeme.
Náklady na vlastní správu v tis. Kč: 462,8 tis. Kč
Náklady na správu jsou dle výnosového kritéria rozděleny mezi jednotlivé činnosti organizace, kromě nákladů a
výnosů mimořádných (např. škoda způsobená zaměstnancem a předpis náhrady této škody). Celková výše
nákladů na správu: 462,8 tis. Kč., tj. 3,18% z celkových nákladů organizace.
Odměny celkem řediteli, členům správní a dozorčí rady:
Odměny plynoucí z příkazní smlouvy – ředitel, o.p.s.: (hrubá mzda)

168 tis. Kč
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Členové správní a dozorčí rady za tyto funkce nepobírali odměnu:
0 tis. Kč
Celkem 3 osoby – z toho 2 osoby působící ve funkci členů správní a dozorčí rady a 1 osoba ve funkci ředitele
byly v roce 2020 v zaměstnaneckém poměru - jejich hrubé mzdy plynoucí z pracovního poměru, vč. odměn z
DPP nijak nesouvisí s výkonem funkcí v orgánech společnosti. Hrubé mzdy těchto pracovníků vč. příp. náhrad za
nemoc (nesouvisející s funkcí ve správní či dozorčí radě a s funkcí ředitele) činily za 2020: 1.276 tis. Kč.

Informace o vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti v roce 2020
účet 901 - (investiční dary, dotace a nadační příspěvky dosud nerozpouštěné formou odpisů
přírůstek na účtech 901 úbytek na účtech 901investiční dary, dotace a
Počáteční zůstatek k 1.1.2020
konečný stav k 31.12.2020
rozpouštění formou odpisů
nadační příspěvky získané v
roce 2020
822 212,10 Kč 357 210,00 Kč
1 098 987,12 Kč
1 563 989,22 Kč
účet 911 - Fondy (zahrnuje prostředky získané v rámci veřejné sbírky, darů a nadačních příspěvků nevyčerpané v roce 2020)
přírůstek na účtu 911 za rok
úbytek na účtu 911 za rok
2020 - veřejná sbírka, nadační
2020 - dary a nadační
Počáteční zůstatek k 1.1.2020
příspěvky a dary k využití v
konečný stav k 31.12.2020
příspěvky čerpané v roce
následujících účetních
2020
obdobích
857 266,13 Kč
492 174,18 Kč
161 433,42 Kč
526 525,37 Kč
932 - účet nerozděleného zisku/ neuhrazené ztráty z minulých let
přírůstek na účtu 932 za rok
úbytek na účtu 932 za rok
Počáteční zůstatek k 1.1.2020
2020 - převod zisku z roku
konečný stav k 31.12.2020
2020
2019
1 127 169,50 Kč
- Kč
112 512,20 Kč
1 239 681,70 Kč

Stav majetku a závazků o.p.s. k rozvahovému dni:
Stav majetku a závazků o.p.s. k rozvahovému dni a jeho struktura v tis. Kč 2020
položka

Dlouhodobý majetek celkem
Zásoby

stav k 1. dni
účetního období
876

stav k poslednímu
dni účetního období
1719

61

77

431

587

3074

2815

65

140

Aktiva celkem

4507

5338

Jmění celkem

1679

2091

Výsledek hospodaření celkem

1240

1431

Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem

Krátkodobé závazky celkem

271

1723

Jiná pasiva celkem

1317

93

Pasiva celkem

4507

5338

Způsob vypořádání výsledku hospodaření v Kč:
 191.486,97 Kč (hospodářský výsledek po zdanění z roku 2020 bude převeden na účet nerozdělený zisk)
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Zpráva nezávislého auditora
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Finálně zpracováno k 10. 6. 2021, ověřeno auditorem k 16. 6. 2021.
Schváleno správní radou ICOS Český Krumlov, o.p.s. dne 21. 6. 2021.
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