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Vážení přátelé,

rok s rokem se sešel a opět je zde prostor ohlédnout se zpět. Rok 2016 byl rokem změn, ale i rokem stabilizace 
a rozvoje nových služeb. 

Velmi pilně jsme pracovali na rozvoji a prohlubování spolupráce s úřady a dalšími neziskovkami za účelem zvýšení 
kvality poskytovaných služeb. Velmi usilovně jsme pracovali na tom, aby Jihočeská rozvojová o.p.s. byla vnímána 
jako silný partner, a to se nám povedlo. 

Mám velkou radost, že v prvním čtvrtletí jsme otevřeli nové středisko NAPROTI RODINĚ, které velmi úzce 
spolupracuje s místně příslušnými OSPOD v Jihočeském kaji a nabízí pomocnou ruku ohroženým rodinám, ve 
kterých vyrůstají nezletilé děti. Naši pracovníci tak vyjíždějí do rodin v celém Jihočeském kraji nebo poskytují 
asistovaná setkávání rodiče s dítětem, případně předávání dítěte mezi rodiči. Středisku Naproti rodině se v roce 
2016 podařilo svolat 3 Rodinné konference, na které si rodina sama řešila situaci ohroženého dítěte/dětí. Dnes už 
vím, že projekt NAPROTI RODINĚ je a bude velmi vydařený. 

V tomto roce se podařilo získat dostatečné financování na všechny služby, jak Občanskou poradnu při Jihočeské 
rozvojové o.p.s. a středisko Služby pro pěstouny. I v roce 2016 Jihočeská rozvojová o.p.s. zajišťovala činnosti, 
které byly zpoplatněné, a tím přispěla na zajištění spolufinancování mnoha projektů. 

A CO NA ZÁVĚR? ZEJMÉNA VELKÝ DÍK!

Na tomto místě bych chtěla srdečně poděkovat za podporu a pomoc společnosti DfK Group a.s., dále pracovníkům 
a pracovnicím i spolupracovníkům a spolupracovnicím, bez jejichž zapálení a píle by nebylo možné poskytovat 
služby v takové šíři a kvalitě. Velký DÍK patří i DOBROVOLNÍKŮM a DOBROVOLNICÍM, kteří nabídli svůj čas a 
um ohroženým dětem a bez jejich pomoci bychom se vůbec neobešli. Na konec bych chtěla poděkovat všem 
DÁRCŮM, kteří činnosti Jihočeské rozvojové o.p.s. podpořili finančním či věcným darem. 

Mgr. Miloslava Hanousková

ředitelka
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

1.1  KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa:   Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice

E-mail:   info@jihoceskarozvojova.cz

Web:    www.jihoceskarozvojova.cz

Bankovní spojení:  191973066/0300

IČ:    260 77 540

DIČ:    CZ260 77 540

   

1.2  STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

Miloslava Hanousková, ředitelka společnosti, od 10. 3. 2011

Správní rada:

Lenka Suková, předseda správní rady od 19. 2. 2016

Libuše Smolíková, člen správní rady od 19. 2. 2016

Dana Kalistová, člen správní rady od 19. 2. 2016

Dozorčí rada:

Blanka Toulová, předseda dozorčí rady od 19. 2. 2016

Naděžda Boušková, člen správní rady od 19. 2. 2016

Pavla Koubová Nováková, člen správní rady od 19. 2. 2016



1.3  ČINNOST A SLUŽBY 

Jihočeská rozvojová o.p.s. byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem 
v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 94.

Společnost je taktéž registrována v seznamu neziskových organizací Jihočeského kraje k 30. 6. 2004. Právní forma 
organizace je obecně prospěšná společnost.

Jihočeská rozvojová o.p.s. poskytuje obecně prospěšné služby v následujících oblastech:

•  podpora sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje – podpora podnikání;

•  podpora cestovního ruchu v Jihočeském kraji;

•  podpora přeshraniční meziregionální spolupráce – navazování kontaktů, společné akce, výměna informací;

•  komunitní rozvoj a podpora rozvoje občanské společnosti v Jihočeském kraji;

•  podpora rozvoje lidských zdrojů.

Jihočeská rozvojová o.p.s. je taktéž registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle Zákona 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, pověřenou osobou k výkonu sociálně právní ochrany dětí a poskytovatelem mediací, dle Zákona 
č. 202/2012, o mediaci. 

Výše uvedené obecně prospěšné služby nebo sociální služby společnost poskytuje formou:

•  realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů a grantových programů (krajských a národních);

•  bezplatného a úplatného poradenství;

•  organizace akcí určených široké veřejnosti, školící a lektorské aktivity určené široké veřejnosti nebo

•  bezplatného informačního servisu

•  uzavírání dohod k výkonu pěstounské péče a doprovázení.



Jihočeská rozvojová o.p.s. je držitelem živnostenských listů zaměřených na:

•  zprostředkování obchodu a služeb;

•  poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;

•  služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, 

•  mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti  

Jihočeská rozvojová o.p.s. spolupracuje se širokým spektrem partnerů z neziskového sektoru, dále pak 
s poskytovateli sociální služeb, zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi, úřady práce a organizacemi státní 
správy i samosprávy. Své aktivity zaměřuje především na tyto cílové skupiny:

•  neziskové organizace;

•  poskytovatele a zadavatele sociálních služeb;

•  zaměstnavatele a jejich zaměstnance;

•  podnikatelské subjekty;

•  nezaměstnané a nezaměstnaností ohrožené osoby;

•  osoby se zdravotním znevýhodněním;

•  osoby v sociální nouzi a životní krizi;

•  osoby pečující a osoby v evidenci (SPOD);

•  děti v pěstounských rodinách (SPOD);

•  děti (SPOD);

•  generaci 50+. 



1.4  PRACOVNÍ TÝM SPOLEČNOSTI

Pracovníci na hlavní pracovní poměr:

Mgr. Lenka Bicanová 

Mgr. Miloslava Hanousková

Mgr. Lenka Laugesen 

Mgr. Petra Másílková 

Mgr. Johana Mertová

Bc. Ladislav Němeček, DiS.

Bc. Johana Ostrá

Bc. Martina Zimmelová, DiS. 



Název projektu Donátor
Termín 
realizace

Získaná dotace

Projekty schválené a realizované v roce 2016

Zachování kapacity Občanské poradny - jedinečné porad-
ny v SO ORP ČB

Magistrát města 2016 150 000 Kč

Zachování kapacity Občanské poradny - jedinečné porad-
ny v SO ORP ČB

Magistrát města 2016 60 000 Kč

NNO REVERS - Zaostřeno na práva zaměstnance Magistrát města 2016 50 000 Kč

§ 37 Odborné sociální poradenství Jihočeský kraj 2016 305 600 Kč

Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních 
služeb na území ORP Český Krumlov

Jihočeský kraj 2016 28 800 Kč

Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních 
služeb na území ORP Třeboň

Jihočeský kraj 2016 47 470 Kč

§ 37 Odborné sociální poradenství Jihočeský kraj 2016 351 740 Kč

Moderované setkání odborníků a poskytovatelů odborného 
sociálního poradenství nad palčivými tématy bydlení

MMR ČR 2016 55 272 Kč

Naproti rodině v Jihočeském kraji MPSV ČR 2016 317 394 Kč

Podpora rodiny ve změnovém stadiu MPSV ČR 2016 178 658 Kč

Podpora rodičů samoživitelů Nadace Agrofert 2016 191 700 Kč

Dlouhodobé projekty

Multioborová spolupráce v oblasti sociálně                         
právní ochrany dětí

OPZ

2017 – 
2019
(schváleno 
2016) 

1 067 523,75 Kč

2 AKTIVITY SPOLEČNOSTI

2.1 PROJEKTOVÁ ČINNOST 2016

V roce 2016 jsme úspěšně žádali v rámci dostupných dotačních programů. Podporu pro realizaci či rozšíření 
nabízených služeb jsme získali ze strany Jihočeského kraje a Magistrátu města České Budějovice. Jihočeská 
rozvojová o.p.s. dále disponuje pověřením Jihočeského kraje k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Na tyto 
činnosti získala také podporu z programů Ministerstva práce a sociálních věci ČR a Nadace Agrofert. 



2.1.1 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Komunitní plánování sociálních služeb bylo v roce 2016 realizováno v rámci tří projektů financovaných z grantového 
programu Jihočeského kraje Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí:

• Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb pro území ORP Trhové Sviny     
(realizátor Město Trhové Sviny, Jihočeská rozvojová o.p.s. dodavatel);

• Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň (dotace 47 470 Kč); 

• Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov  
(dotace 28 800 Kč). 

Projekty realizované v rámci grantového programu Jihočeského kraje Podpora plánování sociálních služeb na území 
správních obvodů obcí byly zaměřeny na udržení procesu komunitního plánování v daném regionu (ORP Trhové 
Sviny, ORP Třeboň a ORP Český Krumlov), aktualizaci dokumentů, vyhodnocení realizovaných aktivit a především 
udržení vzájemné komunikace zapojených organizací do procesu komunitního plánování. 



2.2 PORADENSTVÍ

Jihočeská rozvojová o.p.s. poskytovala pestrou šíři poradenství, a to ve své Občanské poradně, Dluhovém poradci 
a Mediačním centru DOHODA.  

2.2.1 Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.

POSLÁNÍ: Posláním Občanské poradny je pomoc klientům lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech, 
podpořit každého člověka, který je v nepříznivé sociální situaci nebo mu taková situace hrozí a neví, jakým způsobem 
tuto situaci řešit a podpora samostatnosti a nezávislosti klienta při hledání i vlastním řešení jeho situace. 

Při poskytování poradenství osobám z cílové skupiny dbají pracovníci těchto zásad:  

• bezplatnost (klient nebude za službu nic hradit); 

• anonymita a důvěrnost (poradci zachovávají mlčenlivost, neuchovávají osobní údaje a záznamy vedou 
anonymně),

•	respekt	 (nehodnotící postoj ke klientovi jeho situaci a jeho názorům, podpora samostatnosti, sociálních 
začleňování),

•	individuální	přístup	(poradci pracují v souladu s individuálními potřebami klienta).

Statistiky odborného sociálního poradenství:

Klienti, konzultace a dotazy v roce 2016

V roce 2016 se na občanskou poradnu obrátilo celkem 480 klientů. Počet konzultací byl 777, ve kterých poradci 
zodpověděli 1258 různých dotazů. Proběhlo 1339 intervencí (v rozsahu do 30 minut) a 96 kontaktů (v rozsahu do 
15 minut)

Nejčastější oblasti dotazů za rok 2016: dluhová problematika, exekuce, ochrana spotřebitele, náhrada škody 
a ochrana majetku, rodina a mezilidské vztahy, pracovní právo a zaměstnanost, bydlení, sociální dávky…



Vybrané projekty, které nebyly na podporu základních činností v rámci odborného sociálního poradenství: 

Moderované setkání odborníků a poskytovatelů odborného sociálního poradenství nad palčivými tématy 
bydlení

Projekt podpořený Ministerstvem pro místní rozvoj

Cílem projektu bylo zvyšování odborné kvalifikace pracovníků organizací poskytujících odborné sociální poradenství 
v oblasti bydlení a identifikace konkrétních palčivých témat, která jsou nejasná a dělají poradcům největší problémy. 

Byly realizovány 4 diskusní jednání u kulatých stolů s účastí odborníků na témata z oblasti bydlení a zástupci 
organizací poskytující odborné sociální poradenství v ORP České Budějovice. Výstupy jsou k dispozici na:                                                                   
www.obcanskeporadenstvi.cz

 

NNO Revers – Nedejte se a braňte se! Zaostřeno na práva zaměstnance.

Projekt podpořený Statutárním městem České Budějovice

V rámci projektu byl vydán časopis NNO REVERS v nákladu 1000 ks, který obdrželi klienti Občanské poradny, jiní 
poskytovatelé služeb, široká veřejnost prostřednictvím infokoutků.



2.2.2   Dluhový poradce při Jihočeské rozvojové o. p. s.

Jihočeská rozvojová o.p.s. provozovala na základě živnostenského oprávnění poradnu Dluhového poradce. Tato 
služba byla zpoplatněná a výnosy služby pomáhaly ve spolufinancování bezplatných služeb, které Jihočeská 
rozvojová o.p.s. poskytovala. V průběhu roku 2016 bylo obtížné službu personálně obsadit, nadále nebyl o tuto 
službu zájem a proto byla tato činnost Jihočeské rozvojové o.p.s. ukončena. 

2.2.3   Mediační centrum DOHODA

Mediační centrum DOHODA poskytuje mediace od roku 2013. Mediace jsou poskytovány v souladu se Zákonem 
202/2012 Sb., o mediaci. Pracuje zde Mgr. Miloslava Hanousková, zapsaný mediátor, která v roce 2013 složila 
státní zkoušku z mediace na Ministerstvu spravedlnosti a je zapsaná v seznamu zapsaných mediátorů. 

Od roku 2013 se počet mediací každoročně zvyšuje. Často jsou do mediace osoby v konfliktu odesílány soudem 
(doporučená či nařízená mediace), místně příslušnými OSPOD v Jihočeském kraji nebo si mediační centrum strany 
vyhledají sami. 

V roce 2016 proběhlo v MC DOHODA více jak 100 hodin mediací, které byly hrazeny stranami, či na ně v určitých 
situacích přispívalo Statutární město České Budějovice (vždy se jednalo o dohodu rodičů ve věci úpravy poměrů 
k  nezletilým dětem). Strany si z mediace odnášeli mediační dohodu, kterou podepsali spolu s mediátorem. 
V případě, že mediační dohoda nebyla vypracována, strany si z mediace odnášeli upravené oblasti spolupráce 
– formou mediačního zápisu. Ze statistik vyplývá, že strany pro kompletní dohodu (úprava poměrů k nezletilým 
dětem – plán péče, výživné; rozdělení společného jmění manželů a úprava bydlení po rozvodu) využijí průměrně 
7 až 9 hodin mediace. 1 hodina mediace = 800,- Kč (každá strana hradí 50% z ceny). 



2. 3   Středisko SLUŽBY PRO PĚSTOUNY

POSLÁNÍ: Posláním střediska Služby pro pěstouny je  pomáhat dětem, které vyrůstají bez svých rodičů v náhradní 
rodině a podporovat náhradní rodiče při výchově a péči o svěřené děti. 

ZÁSADY:

Odbornost – zvyšujeme své vzdělání v náhradní rodinné péči a spolupracujeme s širokým týmem odborníků ve 
prospěch náhradní rodiny. Záleží nám na zvyšování dovedností a znalosti pěstounů. Služba je otevřena novým 
přístupům a metodám práce v náhradní rodině a rozvíjí se.

Bezpečí – služba vychází z individuálních potřeb klienta a  znalosti situace dané rodiny. Záleží nám na názoru 
dítěte i pěstouna. Chráníme právo na soukromí a důvěrnost sdělení klientů. Osobní a citlivá data nejsou sdílena 
s osobami, které nejsou oprávněny tyto informace získat. 

Otevřenost - pro zkvalitňování našich služeb nás zajímá názor dítěte a náhradních rodičů. Dbáme na to, aby 
informace určené pro náhradní rodiny byly srozumitelné. Při práci s rodinou je nám vlastní empatie a lidský přístup.

V roce 2016 středisko Služby pro pěstouny zahájilo již 3. rok své existence na základě pověření k výkonu sociálně-
právní ochrany dětí, které je zaměřeno na tyto činnosti:

• Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b Zákona SPOD; 

• Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu 
pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto 
službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (§ 48 odst. 2 písmena 
f.  zákona SPOD);

• Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče 
a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům 
nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo přijetím dítěte do pěstounské péče (§ 11 odst. 1 písm. d), 
§ 11 odst. 2 písm. c) Zákona SPOD).

Realizované akce:

V roce 2016 jsme zrealizovali 13 vzdělávání, kterého se celkem zúčastnilo 132 účastníků. Proběhli jak jednodenní 
semináře, tak i víkendové vzdělávání v destinaci Lipno nad Vltavou. V rámci odlehčení při vzdělávání jsme se 
postarali o 68 dětí. Pro děti v pěstounské péči jsme také připravili 2 respitní akce, kdy jsme s dětmi vyrazili na výlet. 
Děti se tak mohly podívat do zázemí hasičského záchranného sboru a také jsme společně navštívili Zoologickou 
zahradu v Hluboké nad Vltavou. V roce 2016 jsme také připravili a zrealizovali historicky první akci s názvem Čaj 
o páté, která se těšila velké účasti z řad pěstounů i dětí, a to v celkovém počtu 85 osob.



2.4   Středisko NAPROTI RODINĚ

POSLÁNÍ: Podpora a pomoc v naplňování práva dítěte na život s rodiči. 

ZÁSADY:

Bezpečí – služba vychází z individuálních potřeb dítěte a rodičů. Záleží nám na názoru dítěte i rodičů. Chráníme 
právo na soukromí a důvěrnost sdělení klientů. Osobní a citlivá data nejsou sdílena s osobami, které nejsou 
oprávněny tyto informace získat.

Odbornost – zvyšujeme svou odbornost (pro práci s rodinou a dětmi) a spolupracujeme s  širokým týmem odborníků 
ve prospěch rodičů a dětí. Služba je otevřena novým přístupům a metodám práce s rodinou.

Otevřenost – Ve středisku dbáme, aby pracovníci měli k dětem a rodičům lidský a empatický přístup a aby služby 
poskytovali s respektem k věku a situaci dítěte a potřebám rodičů.

Služby Naproti rodině jsou poskytovány na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, které je 
zaměřeno na tyto činnosti:

• Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně 
postižené (§ 11 odst. 1 písm. b) zákona SPOD)

• Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných 
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (§ 11 odst. 1 písm. c) zákona SPOD)

• Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vniku (§ 31 a § 32 zákona SPOD). 



V dubnu 2016 zahájila Jihočeská rozvojová o. p. s. realizaci „balíčku“ nových služeb s názvem Naproti rodině. Služby 
jsou určeny pro děti ohrožené ztrátou rodičů a rodiče ohrožené ztrátou dítěte, kde hlavním cílem realizace bylo a je 
stabilizace rodiny pro zajištění práva dítěte na život s rodiči, návrat dítěte do rodiny, setrvání dítěte v rodině, setkání 
dítěte s rodičem a předání dítěte mezi rodiči. 

Výše zmíněný „balíček“ služeb naplňuje své cíle nabídkou komplexních služeb, které u nás všichni mohou využívat 
zcela bezplatně. S klienty mluvíme otevřeně o aktuální situaci, hledáme možná řešení, pomáháme rodinám, kde hrozí 
odebrání dítěte, nebo při návratu z náhradní výchovy. Nabízíme různé metody práce s rodinou, doprovázíme rodinu 
a jdeme s ní společnou cestou. Nejen klientům, ale i pracovníkům OSPOD a jiným organizacím nabízíme odbornou 
pomoc s řešením situace. Našimi stěžejními službami jsou:

• sanace (podpora a posílení rodiny)

• asistované služby (asistovaná setkávání/předávání)

• realizace rodinných konferencí 

• zajištění facilitátora pro případové konference. 

Práce na realizaci služeb Naproti rodině byla v dubnu zahájena tvorbou propagačních materiálů, webových stránek 
služeb samotných a seznamováním OSPOD s našimi službami. V Jihočeském kraji byla posléze navázána spolupráce 
se sedmi těmito orgány sociálně právní ochrany dětí.  

Po zhruba dvou náročných měsících příprav se klíčoví pracovníci vydali naproti rodinám a prostřednictvím výše 
zmíněných služeb začali naplňovat své cíle a poslání. V rámci nabízených služeb prostřednictvím sanací pomohli 
čtyřem rodinám, kdy podpořili během necelého půlroku celkem 4 dospělé osoby a 6 nezletilých dětí. Klíčoví pracovníci 
se osobně scházeli s danými rodinami přímo v místě jejich bydliště, kde rodiny pravidelně navštěvovali. Zrealizovali 47 
setkání a aktivně tak poskytovali pomoc cca 1-2x týdně (v časové dotaci 1,5 – 2 hodiny/setkání). Kromě osobních 
setkání bylo poskytnuto navíc více než 60 telefonických konzultací, a to nejen s klienty, ale i s příslušnými orgány 
sociálně právní ochrany dětí, úřady apod.   

Asistovanými službami jsme pomohli 8 rodičům se potkat se svým dítětem, kdy se nám podařilo během 2. poloviny 
roku zrealizovat 35 asistovaných setkání, v časovém rozmezí 1-2 hodiny/setkání. 

V nemalé míře se nám podařilo dostat do povědomí veřejnosti i pojem rodinné konference a zrealizovat tak 3 rodinné 
konference, kdy jsme podpořili 8 nezletilých dětí. Při realizaci došlo k setkání se 4 pracovníky OSPOD a při samotných 
konferencích bylo přítomno celkově 25 účastníků. 

Ne vždy platí pravidlo, že co se doma uvaří, to se tam má i sníst. Každý potřebuje někdy pomoc a v tu chvíli je dobré 
si u nás o ni říci, přijdeme vám naproti…



2.5 TRH U VRBY 

Trh U vrby je rodinným farmářsko-řemeslným trhem, který fungoval od září 2011 na dvoře Riegrovy 51 v Českých 
Budějovicích. Konal se každou druhou sobotu s výjimkou letních prázdnin a zimních měsíců. Hlavní myšlenkou 
projektu byla propagace kvalitních místních potravin a výrobků, také podpora komunitních aktivit v okolí Palackého 
náměstí potažmo Českých Budějovic. V roce 2016 se konalo celkem 15 trhů, které se pokaždé těšily hojné 
návštěvnosti. I když se Trh U vrby stal tradičním místem setkávání zejména mladých rodin s dětmi, koncem roku 
byla jeho činnost ukončena. 



3. DÁRCI

Aktivity Jihočeské rozvojové o.p.s. byly významně podpořeny i dary od fyzických i právnických osob. Dárci tak 
přispěli na financování služeb pro děti v pěstounských rodinách věcnými dary, které byly předány do pěstounských 
rodin, či pomohli vybavit dětský koutek ve středisku Služby pro pěstouny.

Všem dárcům patří velký dík za jejich podporu, bez níž by se Jihočeská rozvojová o.p.s. neobešla.

Velký dík tak patří:

Království lesa Lipno, které poskytlo vstup zdarma všem rodinám s dětmi, které se účastnili víkendového vzdělávacího 
pobytu a týmu, který zabezpečoval program pro děti v době, kdy se rodiče vzdělávali, včetně cesty lanovkou tam 
a zpět.  

Další dárci, kteří přispěli finanční částkou na aktivity Jihočeské rozvojové o.p.s.:

Ing. Zdeněk Daňha přispěl částkou 140 000,-Kč,

Sukdolová Helena přispěla částkou 2 000,- Kč,

Máče Lukáš přispěl částkou 8 000,- Kč,

Paní Vlková přispěla částkou 1 000,-Kč,

Společnost Groz-Beckert Czech připěl částkou 1 000,- Kč,

Klub důchodců MÁJ přispěl částkou 4 050,- Kč. 

Mgr. Irena Jarošová věnovala věcný dar (dětské oblečení a dětské potřeby pro děti v pěstounských rodinách),

Michaela Štefková věnovala věcný dar (dětské oblečení a dětské potřeby pro děti v pěstounských rodinách).



4.   PARTNEŘI SPOLEČNOSTI

V roce 2016 měla Jihočeská rozvojová o.p.s. opět možnost spolupracovat s celou řadou partnerů a výjimečných 
osob. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na rozvoji naší společnosti či s námi realizovali různé aktivity 
nebo využívali našich služeb, patří upřímné poděkování.

4.1 Právnické osoby

 

Asociace občanských poraden

Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Český rozhlas České Budějovice

DfK Group

Diecézní charita České Budějovice

Exekutorský úřad České Budějovice

Fokus České Budějovice

TV GIMI

Česká televize

Jihočeská hospodářská komora

Jihočeský kraj

Krajský soud v Českých Budějovicích

KP projekt

Ledax

Magistrát města České Budějovice

Město Český Krumlov

Město Prachatice

Město Trhové Sviny

Město Třeboň

Město Vimperk

Obecní úřad Borek

Obecní úřad Hrdějovice

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu

Prevent

Probační a mediační služba České Budějovice

Remedium

Sdružení na ochranu nájemníků

Teologická fakulta Jihočeské univerzity

Úřad práce České Budějovice

 

4.2 Fyzické osoby

Ing. Ivan Loukota

Ing. Pavla Koubová Nováková

Ing. Zdeněk Daňha

Mgr. Petra Zimmelová



5.   ROČNÍ UZÁVĚRKA 2016 

 

Finanční část VZ 2016

Stav majetku k 31. 12. 2016 v tis. Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek – webový portál                                         553

Finanční majetek 2 632

Pohledávky z obchodních vztahů 111

- z toho není žádná více než 60 dnů po splatnosti

Nárok na dotace                                                                                         158     

Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč neuvedený v rozvaze                    1 019

Stav závazků k 31. 12. 2016 v tis. Kč        

Závazky k dodavatelům                                                                             127

Závazky z půjček                                                                                             0

Závazky k zaměstnancům 133   

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 73

Ostatní daně 16

Daň z příjmu                                                                                             0



Přehled o peněžních příjmech a výdajích v tis. Kč

PZ v pokladně a na běžném účtu k 1. 1. 2016 + 2 139

Příjmy celkem + 5 052

z toho:

faktury vydané (zaplacené) + 458

přijaté dotace, dary + 3 210

přijaté půjčky + 0

ostatní příjmy (peníze na cestě, kurzové rozdíly, úroky, …) + 1 384

Výdaje celkem  - 4 559

z toho:

faktury přijaté (zaplacené)   - 1 025

splacené půjčky – 0

ostatní výdaje (peníze na cestě, poplatky, mzdy…)   - 3 534

KZ v pokladně a na běžném účtu k 31. 12. 2016 + 2 632

Doplňující informace: v tis. Kč

- výnosy z doplňkové činnosti   726

- dotace                                       3 052

- dary                                           158

- vlastní jmění                                 625

- počet zaměstnanců:   5 hlavní pracovní poměr

                                     20 dohod



Dotace:

pocházejí ze zdrojů: (v tis. Kč)                      

- Státního rozpočtu ČR – Občanská poradna                      321
- Státního rozpočtu ČR – Pěstounské rodiny                    1 400 
- Státního rozpočtu ČR - Rodina                                         496
- Státního rozpočtu ČR – Komunitní plánování                      76
- Grantu Jihočeského kraje - Občanská poradna                352 
- Magistrátu Města Č.Budějovice – Občanská poradna       260
- Asociace OP – Občanská poradna                                      58
- Nadace Agrofert – Rodina                                                    34
- MMR ČR – Problematika bydlení                                         55         

      Celkem                                                                                  3 052      

Objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně 
prospěšných služeb a na správu o.p.s. v tis. Kč.

                                                             Hlavní činnost    Hospodářská činnost        Celkem

Spotřeba materiálu                         148             0     148             

Cestovné                                                   55                         0                          55     

Reprezentace                                          25                        0                          25

Služby                                           1081                      0                         1081

Osobní náklady                                          2 372                 0                         2 372

        z toho náklady - ředitel                     492               

Ostatní náklady                                       86                          0                           86                                           

Náklady celkem                                       3 767                    0                            3 767

























6.  ZPRÁVA AUDITORA












