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Vážení přátelé,  

je mi potěšením, že se u příležitosti vydání výroční zprávy o činnosti 

Jihočeské rozvojové o.p.s. potkáváme již po šesté. Dle mého názoru se z toho 
už dá vyvodit, že naše společnost se se svými aktivitami zaměřenými zejména 
na rozvoj lidských zdrojů a občanské společnosti, vydala tím správným směrem. 

Hlavní novinkou tohoto roku je velmi aktivní zapojení naší společnosti 
do komunitního plánování – a to hned ve čtyřech městech: Český Krumlov, 
Trhové Sviny, Vimperk a Třeboň. Uspokojující je nejen fakt, že Jihočeská 

rozvojová o.p.s. uspěla jako žadatel a následně realizátor projektů finančně 
podporující proces komunitního plánování ve zmíněných městech, ale i naše 
přímé svědectví vzniku nových ambiciózních komunitních plánů.  

Dobrou i alarmující zprávou je číslo 1040 – což je počet konzultací, které 

poskytla svým klientům Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. v roce 
2010. Téměř polovina z nich se týkala oblasti dluhového poradenství. Svědectví 
toho, že spousta lidí má velké problémy, s kterými si neporadí svépomocí a také 

opodstatnění vzniku a existence podobných organizací. Občanská poradna se také 
v tomto roce přestěhovala a nové zázemí našla v sídle své mateřské společnosti 
a zároveň u kolegů ze společností skupiny DfK Group a.s., v administrativně–

společenském centru v Riegrově ulici číslo 51 v Českých Budějovicích.  

S radostí mohu konstatovat, že rok 2010 byl pro naši společnost opět rokem 

rozvoje a profesionalizace. Chtěla bych poděkovat zejména kolegyním a kolegům 
z Jihočeské rozvojové o.p.s. za skvělých dvanáct měsíců a všem našim partnerům 

a přátelům za báječnou spolupráci a podporu. Myslím, že máme společně 
za sebou velký kus práce!  

Přeji Vám mnoho úspěchů do dalších dní 

Mgr. Miloslava Hanousková 
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

1.1.1 Jihočeská rozvojová o.p.s.: 

Adresa: Riegrova 1756/51, 370 01  České Budějovice 

E-mail: info@jr-spolecnost.cz 
Web: www.jr-spolecnost.cz 

Bankovní spojení: 191973066/0300 
IČ: 260 77 540 
DIČ: CZ260 77 540 

1.1.2 Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.: 

Adresa: (do 30. 4. 2010) B. Smetany 34, 370 01  České Budějovice, (od 1. 5. 2010) 
Riegrova 1756/51, 370 01  České Budějovice 

E-mail: poradna@jr-spolecnost.cz 
Web: www.jr-spolecnost.cz 

1.2 STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

(stav do 16. 2. 2010): 

Správní rada: 

Marcela Vítová, předsedkyně 
Petra Zimmelová, místopředsedkyně 

Jan Jareš, člen 

Dozorčí rada: 

Miroslav Kotoun, člen 

Ludvík Zíma, člen 
Monika Mlsnová, členka 

(stav od 17. 2. 2010): 

Správní rada: 

Lenka Daňhová, předsedkyně 
Dana Kalistová, člen 

Andrea Tajanovská, člen 

Dozorčí rada: 

Blanka Daňhová, předsedkyně 

Jana Kostohryzová, člen 
Pavla Koubová Nováková, člen 
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1.3 ČINNOST A SLUŢBY SPOLEČNOSTI 
JIHOČESKÁ ROZVOJOVÁ O.P.S. 

Jihočeská rozvojová o.p.s. byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných 

společností vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl 0, 
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. 

Prostřednictvím Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. poskytuje tyto 

sociální služby: 

 základní sociální poradenství; 

 odborné sociální poradenství. 

Výše uvedené obecně prospěšné služby nebo sociální služby společnost poskytuje 

formou: 

 realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů a grantových 

programů; 

 bezplatného poradenství; 

 organizací veřejných akcí (konference, semináře, přednášky, workshopy 

atd.); 

 bezplatného informačního servisu. 

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

 zprostředkování obchodu a služeb; 

 činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; 

 pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 
činnosti. 
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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 samospráv. 

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 zdravotně postižené; 

 osoby v sociální nouzi a životní krizi; 

 generaci 50+. 

1.4 AKTIVITY SPOLEČNOSTI 

V roce 2010 se Jihočeská rozvojová o.p.s. opětovně věnovala celé řadě obecně 

prospěšných aktivit. Zabezpečila poskytování odborného sociálního poradenství 
osobám v nepříznivé sociální situaci ve své Občanské poradně, která na počátku 
roku 2010 byla přestěhována z nevyhovujících prostor na adresu Riegrova 

1756/51, aktivně se zapojila do komunitního plánu sociálních služeb v Českém 
Krumlově, Trhových Svinech, Vimperku a Třeboni, aktivně se zapojila 
do Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice a Střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb na Krajském úřadě Jihočeského kraje. Vzdělávala 
v akreditovaných (Akademie sociálního vzdělávání) i neakreditovaných (Společně 
proti dluhům I a II a dalších) kurzech sociální pracovníky, pracovníky státní správy 

a širokou veřejnost. Opět vydala 2 čísla časopisu Revers, která se primárně 
zaměřila na porušování práv a diskriminaci z oblasti pracovního práva 
a spotřebitelské problematiky, aktivně se účastnila výstavy nestátních 

neziskových organizací na Magistrátu města České Budějovice. 
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1.4.1 Projekty Jihočeské rozvojové o.p.s. za rok 2010 

NÁZEV PROJEKTU STAV 
PROJEKTU  

ZDROJ 
FINANCOVÁNÍ  

NÁZEV/ČÍSLO 
PROGRAMU/OBLASTI 
PODPORY  

ZAČÁTEK 
REALIZACE 

KONEC 
REALIZACE 

CHD NET  Ukončeno  Strukturální 
fondy EU  

 1.3.2009  31.12.2010  

Kariéra -podnikatel  Projekt 
předčasně 
ukončen  

Strukturální 
fondy EU  

1.1.  1.1.2010  31.8.2011  

Úspěšná kariéra 
vlastní cestou  

Neschváleno  Strukturální 
fondy EU  

1.1.  1.1.2010  30.6.2012  

Komunitní plánování 
sociálních služeb 
Český Krumlov  

Schváleno/v 
realizaci  

Strukturální 
fondy EU  

3.1.  1.4.2010  31.3.2011  

Komunitní plánování 
sociálních služeb na 
území ORP Trhové 
Sviny  

Schváleno/v 
realizaci  

Strukturální 
fondy EU  

3.1.  1.4.2010  31.3.2011  

Komunitní plánování 
sociálních služeb na 
území ORP Vimperk  

Schváleno/v 
realizaci  

Strukturální 
fondy EU  

3.1.  1.4.2010  31.3.2011  

Komunitní plánování 
sociálních služeb na 
území ORP Třeboň  

Schváleno/v 
realizaci  

Strukturální 
fondy EU  

3.1.  1.4.2010  31.3.2011  

Posilování 
kompetencí v 
souvislosti s dluhovou 
pastí  

Neschváleno  Ostatní   1.1.2010  31.12.2010  

Společně proti 
dluhům  

Neschváleno  Kraje  Podpora sociálního 
začleňování osob 
ohrožených sociálním 
vyloučením na území JčK  

1.3.2010  31.12.2010  

Aktivně za prací II  Schváleno/v 
realizaci  

Strukturální 
fondy EU  

3.3.  1.12.2010  30.11.2012  

Právní poradenství 
pro osoby v obtížné 
životní situaci 
spojené s porušením 
práv  

Ukončeno  Kraje  Podpora služeb 
nedefinovaných v zákoně 
č. 108/2006Sb., 
o sociálních službách  

1.1.2010  30.11.2010  

Občanské poradenství 
– šance pro každého  

Ukončeno  Ostatní   1.1.2010  31.12.2010  

Provozní dotace -
letáky apod.  

Ukončeno  Ostatní   4.1.2010  31.12.2010  
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Název projektu: CHD NET 

Na základě Smlouvy o poskytnutí prostředků Evropské unie z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj ze dne 25. 6. 2009 se Jihočeská rozvojová o.p.s. se stala 

příjemcem dotace z Programu Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Česká republika 
– Rakousko 2007 – 2013, a to za účelem realizace projektu s názvem „CHD NET“. 
Hlavním cílem projektu byl rozvoj přeshraničního chráněného trhu práce 

a podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Partner projektu: ARTEGRA Werkstätten gemeinnützige GmbH (zastoupena panem 

Wernerem Gahleitnerem), Böhmerwaldstr. 21,A-4121 Altenfelden, Rakousko 

Období realizace: od 1. 3. 2009 do 31. 12. 2010 

Rozpočet projektu: 

 rozpočet české části projektu = 130 879,0 EUR 

 rozpočet rakouské části projektu – 13 057,0 EUR 

 celkový rozpočet = 143 936,0 EUR 

Hlavní výstupy projektu a aktivity realizované v roce 2010: 

 studie legislativních a systémových podmínek integrace osob se zdravotním 
postižením v Jihočeském kraji a Horním Rakousku s názvem „Chráněné dílny 
v Jihočeském kraji a Horním Rakousku jako součást systémových nástrojů 

podporujících pracovní uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením“, 
vytvořil Mgr. Jan Šesták, Ph.D. – zveřejněna na internetovém portálu 
www.chdnet.cz 

 internetový portál www.chdnet.cz, který je ve třech jazykových mutacích – 
ČJ, NJ, AJ 

 workshop k internetovému portálu „Spuštění a prezentace internetového 

portálu CHD NET“, který proběhl dne 29.4.2010 v c.k. Solnice v Českých 
Budějovicích a jehož cílem bylo seznámit uživatele portálu s jeho funkčností, 
možnostmi využití,… 

 katalog chráněných dílen v Jihočeském kraji a Horním Rakousku – obsahuje 
37 chráněných dílen v Jihočeském kraji a 3 v Horním Rakousku – zveřejněn 
na internetovém portálu www.chdnet.cz 

 výstava výrobků a služeb chráněných a pracovních dílen v Jihočeském kraji 
a Horním Rakousku, která proběhla v termínu 6. – 8. 12. 10 v Galerii R51 
v Českých Budějovicích. Výstavy se zúčastnilo na 20 chráněných dílen 

 závěrečná konference, která proběhla 7. 12. 10 v Galerii R51 v Českých 
Budějovicích. S příspěvky vystoupilo 5 přednášejících. V závěru konference 
byli všichni účastníci pozváni na prohlídku výše zmíněné výstavy 

 8 reportáží z vybraných chráněných dílen v Jihočeském kraji a Horním 
Rakousku včetně fotodokumentace - zveřejněny na internetovém portálu 
www.chdnet.cz 

 na internetovém portálu dále k dispozici 8 tiskových zpráv, které mapují celý 
průběh projektu CHD NET 
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Název projektu: Komunitní plánování sociálních sluţeb Český Krumlov 

Projekt Jihočeské rozvojové o.p.s. s názvem „Komunitní plánování sociálních 
služeb Český Krumlov“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/45.00028, byl v roce 2010 

podpořen z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavním cílem projektu je pokračovat v započatém 
procesu komunitního plánování sociálních služeb na území města Český Krumlov 

a podpořit tak plánování a poskytování sociálních služeb na území města tak, aby 
byly co nejefektivnější jak pro uživatele, tak pro poskytovatele těchto služeb. 

Partner projektu: Město Český Krumlov 

Období realizace: od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2011 

Celková dotace na realizaci projektu: 1 052 772,40 Kč. 

Hlavní aktivity projektu: 

 pokračování procesu komunitního plánování, aktualizace pracovních skupin, 
harmonogramu, zapojení veřejnosti do celého procesu 

 provedení kvalitativních šetření v oblastech: zjištění potřebnosti pobytového 

zařízení pro seniory a zdravotně postižené ve městě, problematiky romské 
komunity ve městě a jejich vztahu s majoritní společností, děti a mládeže – 
prevence sociálně patologických jevů a v oblasti řešení krizových situací pro 

osoby v nepříznivé sociální situaci 

 aktualizace a veřejné projednání Komunitního plánu pro rok 2011 a Katalogu 
poskytovatelů sociálních služeb, který využijí zejména potenciální uživatelé 

 příprava rozšíření komunitního plánování na území obce s rozšířenou 
působností (ORP) Český Krumlov, která zahrnuje hlavně informování 
a zapojení zástupců obcí, poskytovatelů a uživatelů z území 

Aktivity projektu realizované v roce 2010: 

 sestavení realizačního týmu, aktualizace pracovních skupin o nové členy tak, 
aby byl dodržen princip účasti jak poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů, 
tak i zadavatelů (města Český Krumlov) 

 stanovení harmonogramu dílčích aktivit projektu, naplánování setkání 
pracovních skupin a harmonogram informování veřejnosti o možnosti zapojení 
se do projektu 

 uveřejnění informace o projektu na webových stránkách Jihočeské rozvojové 
o.p.s., města Český Krumlov a stránkách www.esfcr.cz 

 sběr podkladů pro jednání pracovních skupin, provedení kvalitativních šetření 

 setkávání a jednání pracovních skupin – pracovní skupiny pro děti a mládež, 
pro seniory a tělesně postižené, pro etnické menšiny a pro řešení krizových 
situací 

 provedení aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb na rok 2011 – 
revize, doplnění analýzy silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb, 
aktualizace jednotlivých opatření plánu 

 publicita projektu – tiskové zprávy, informace veřejnosti, webové stránky 
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Komunitní plánování sociálních sluţeb na území obcí s rozšířenou 
působností 

Dalšími třemi projekty, jejichž příjemcem se v roce 2010 stala Jihočeská 
rozvojová, o.p.s, jsou projekty: 

 Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností 
Trhové Sviny (reg. číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00021), 

partneři projektu: Město Trhové Sviny a Centrum pro komunitní práci jižní 
Čechy, 
rozpočet projektu: 907 188,72 Kč 

 Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností 
Třeboň (reg. číslo: CZ 1.04/3.1.03/45.00144), 
partneři projektu: Město Třeboň a Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, 

rozpočet projektu: 906 598,72 Kč 

 Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností 
Vimperk (reg. číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00023), 

partneři projektu: Město Vimperk a Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, 
rozpočet projektu: 906 598,72 Kč. 

Dotační titul: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Období realizace: od 1. června 2010 do 31. května 2011 

Obecným cílem všech projektů je zpracování plánu rozvoje sociálních služeb pro 

celé území obce s rozšířenou působností. Specifickým cílem je popsat 
a analyzovat stávající situaci v oblasti sociálních služeb a výsledky šetření pak 

použít při hledání priorit a opatření v dané oblasti. Do plánování jsou zapojeni 
místní poskytovatelé, zadavatelé a uživatelé sociálních služeb a dále pak široká 
veřejnost, tedy všechny osoby, které chtějí aktivně přispět k vytvoření KPSS. 

Výstupem projektů budou dva praktické dokumenty – jednak samotný Komunitní 
plán sociálních služeb a Katalog poskytovatelů soc. služeb. 

Hlavní aktivity projektů: 

 zpracování socio-demografické analýzy území, se zaměřením na analýzu 
sociálních služeb na území obcí s rozšířenou působností, tedy Trhové Sviny, 
Třeboň a Vimperk 

 stanovení opatření, priorit a aktivit v sociálních službách na daném území 

Aktivity realizované v roce 2010: 

 sestavení realizačního týmu projektu 

 stanovení harmonogramu dílčích aktivit projektu, naplánování setkání 

pracovních skupin a harmonogram informování veřejnosti o možnosti zapojení 
se do projektu 

 ustanovení Řídící skupiny, která ustanovuje pracovní skupiny, konzultuje 

dlouhodobé i krátkodobé cíle a priority rozvoje v oblasti sociálních služeb, 
zajišťuje publicitu projektu, předává informace o aktivitách v procesu 
komunitního plánování veřejnosti a dalším zapojeným subjektům 
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 provedení sociodemografické analýzy území ORP, zjištění typů, kapacit 

a druhů sociálních služeb, oslovení zástupců obcí (zadavatelů sociálních 
služeb) 

 provedení anketního šetření mezi obyvateli území ORP – zjištění spokojenosti 

místních obyvatel se sociálními službami, s jejich kapacitou a kvalitou, mírou 
informovanosti o službách apod. 

 definování pracovních skupin na jednotlivých územích, většinou se jednalo 

o pracovní skupiny se zaměřením na: děti, mládež, rodinu; seniory 
a zdravotně postižené; osoby v nepříznivé životní situaci; národností 
a etnické menšiny 

 informace o projektu v místním tisku, na webových stránkách Jihočeské 
rozvojové, o.p.s. a stránkách partnerů projektu, na www.esfcr.cz 

 vytvoření webové nástěnky k projektu, kde jsou uveřejněny základní 

informace, termíny setkávání pracovních skupin, možnost připomínkování 
materiálů atd. 

Název projektu: Aktivně za prací II 

Na základě rozhodnutí č. OP LZZ/G.G 3.3/56/2/00141, vydané dle § 14 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo MPSV ČR o poskytnutí dotace 
na realizaci projektu „ Aktivně za prací II, reg. Č. CZ. 1.04/3.3.05/56.00141 
Jihočeské rozvojové, jako příjemci dotace. 

Oblast priority: 3.3 P/ „ZZ Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce, 

prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti 

Období realizace: od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2012 

Výše dotace: 2 419 783,52 Kč (část dotace ve výši 336 000,- Kč určena na mzdové 

příspěvky poskytované ve formě veřejné podpory). 

Cílem projektu je pomocí individuálního přístupu jednak poskytnout odborné 
sociální poradenství s cílem zmírnit či odstranit překážky, které mohou bránit 

úspěšnému zapojení na trh práce, ale i provést účastníka motivačním programem 
a v konečném důsledku jej umístit na pracovní místo. 

Obsah projektu: 

 odborné poradenství (občanskoprávní oblast, dluhová problematika, trh práce 
aj.) 

 motivační program (pracovní diagnostika, individuální plánování) 

 vzdělávání (individuální PC kurzy) 

 průběžná komunikace realizátora se zaměstnavateli s cílem zajistit 
pro účastníky nástup do zaměstnání 

 zprostředkování zaměstnání zajistí personální agentura, která je oprávněna 
k výkonu této činnosti na základě ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti 
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Klíčové aktivity: 

01 Program sociální integrace: 

„Program sociální integrace“ představuje provázaný sled aktivit zaměřených 
na práci s klientem, jeho komplexní vnímání, vzdělání, aktivizaci a motivaci 

a odstraňování jeho barier v rovnocenném přístupu na trh práce. Aktivita 
zahrnuje několik nástrojů přímé intervence, kterých bude užito dle požadavku, 
potřeby a zájmu účastníka: 

I. MOTIVAČNÍ PROGRAM „Basic“ 
II. MOTIVAČNÍ PROGRAM „Basic +“ 

02 Integrace na trh práce: 
„Integrace na trh práce“ představuje aktivity zacílené na samotné umístění na trh 

práce. Aktivita probíhá ve 2 úrovních, kdy s účastníkem projektu pracuje: 

III. PORADCE 

IV. PERSONÁLNÍ AGENTURA 

Opatření doprovázející aktivitu: Příspěvek zaměstnavatelům na tvorbu nového 

pracovního místa (7 míst/6 měsíců/8 000,- Kč/měsíc, tj. celkem za projekt 
336 000,- Kč) 

1.4.2 Vzdělávání Jihočeské rozvojové o.p.s. 

Další vzdělávání pro sociální pracovníky (Akademie sociálních 
vzdělávání) 

Na základě Smlouvy o provedení služby ze dne 27. 8. 2009 se Jihočeská rozvojová 
o.p.s. stala poskytovatelem zabezpečení a realizace akreditovaného vzdělávání 

sociálních pracovníků ve společnosti Ledax o.p.s.. Jihočeská rozvojová se zavázala 
provést vybrané vzdělávání v období od 28. 8. 2009 do 31. 7. 2010. 

V roce 2010 byly realizovány kurzy v následujících časových horizontech: 

 leden 2010 – červen 2010 

 duben 2010 – červen 2010 

 červenec 2010 

Celkem proškolených sociálních pracovníků: 13, v celkové časové dotaci: 
18 jednodenních modulů 

1.5 PRACOVNÍ TÝM SPOLEČNOSTI 

Pracovníci na hlavní pracovní poměr: 
Bc. Daňhová Lenka 
Daňhová Blanka 

Daňhová Libuše 
Mgr. Hanousková Miloslava 
Hlach Jan 

Bc. Kostohryzová Jana 

Kotoun Miroslav, BBS. 
Ing. Koubová Nováková Pavla 

Koubová Stanislava 
Mgr. Lakomá Veronika 
Přibilová Miroslava 

Mgr. Valachová Zuzana 
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2 OBČANSKÁ PORADNA 

PŘI JIHOČESKÉ ROZVOJOVÉ O.P.S. 

Občanská poradna poskytovala služby osobám v obtížné životní situaci po celý rok 

2010, na počátku roku se přestěhovala a nabídla tím lepé vyhovující prostory pro 
své klienty, uspořádala mnoho seminářů s tématikou zaměřenou na dluhovou 

problematiku a spotřebitelskou problematiku. Občanská poradna si v tomto roce 
prošla i náročným obdobím v personálním zabezpečení služby. Přes vše, ale 
poskytla 1040 konzultací 744 klientům. Dále uspořádala Den otevřených dveří, 

na kterém přivítala více než 30 návštěvníku z řad neziskového sektoru, státní 
správy, spolupracujících organizací, policie…Tento den opět přispěl k vyšší 
informovanosti o poskytovaných službách. 

2.1 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ 

2.1.1 Poslání: 

Posláním Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. je pomoci klientům 
lépe se orientovat ve svých právech a ve spolupráci s občanskou poradnou nebo 

prostřednictvím sítě dostupných služeb nalezli řešení své situace. 
Občanská poradna podporuje každého člověka, který je v nepříznivé sociální 
situaci nebo mu taková situace hrozí a neví jakým způsobem tuto situaci řešit. 

Občanská poradna podporuje samostatnost a nezávislost klientů. Toto poslání 
naplňuje poskytováním emoční podpory, informací, rad a aktivní pomoci. 

Poznámka: Nepříznivá sociální situace – může být nejčastěji spojená s problematikou 

(pracovně-právní, dluhovou, majetkoprávní, bytovou, rodinnou, mezilidských vztahů, 

diskriminace či porušování lidských práv, trestní, spotřebitelskou a jinou… 

2.1.2 Cíle a cílová skupina: 

Cílem občanské poradny je klient, který se orientuje ve své situaci, zná svá práva 

a povinnosti, je informován o možnostech řešení a umí vyjádřit své potřeby 
a přání. Na Občanskou poradnu se může obrátit každý člověk, který potřebuje 
informace o tom, jaké má práva a povinnosti, o možnostech řešení své situace 

a o dostupných službách. 

Poznámka: Občanská poradna se zaměřuje především na osoby, jejichž sociální, zdravotní 

a kulturní situace limituje jejich možnosti uplatnění ve společnosti (ať již z důvodu 

obtížné životní situace, věku, nepříznivého zdravotního stavu, tělesného, smyslového 

či kombinovaného znevýhodnění, sociálně znevýhodňujícího prostředí, životních návyků 

či způsobu života). 
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2.1.3 Principy občanského poradenství: 

Občanská poradna poskytuje ambulantní sociální službu sociálního poradenství 

podle § 37 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na základě těchto 
principů: 

 Bezplatnost 

 Diskrétnost 

 Nezávislost 

 Nestrannost 

2.1.4 Rozvojové cíle na rok 2010 

 Zvýšení odbornosti v poradenském procesu (videotrénink) => zvýšení kvality 

 Zvýšení odbornosti v bytové problematice 

 Uspořádání semináře na dluhy (ve spolupráci s KÚ JčK ) 

 Navazování spolupráce s úřady (OSSZ, Policie, FÚ, atd.) 

 Poskytnutí min. 700 konzultací za rok 2010 

 Stěhování do lépe vyhovujících prostor 

2.2 STATISTIKY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ 

2.2.1 Klienti, konzultace a dotazy v roce 2010 

V roce 2010 se na občanskou poradnu obrátilo celkem 672 nových klientů, z toho 
72 klientů opakovaně. Počet konzultací byl 1040, ve kterých poradci zodpověděli 

1207 různých dotazů. 

2.2.2 Oblasti dotazů za rok 2010 

Sociální dávky 30 

Ochrana spotřebitele 45 

Občanské soudní řízení 150 

Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 184 

Bydlení 68 

Rodina a mezilidské vztahy 84 

Majetkoprávní vztahy, náhrada škody 157 

Finanční a rozpočtová problematika 419 

Ostatní 70 
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2.3 PROJEKTY REALIZOVANÉ OBČANSKOU PORADNOU 

2.3.1 Projekt podpořen z finančního mechanismu EHP a Norského 
finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje 
občanské společnosti: 

Název projektu: Máte právo na svá práva 

Příjemce dotace: ICOS Český Krumlov 

Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. 

Projektem „Máte právo na svá práva“ Občanská poradna uzavřela projektové 
období, které bylo hrazeno prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti 

a bylo primárně zaměřeno na poradenství osobám, kterým byla porušena práva, 
či byly ohroženy diskriminací. Projekt si kladl za cíl zvýšit povědomí o této 
problematice u poradců, ale i široké odborné i laické veřejnosti. 

V rámci projektu byli poradci odborně proškoleni, klientům se dostalo odborného 

sociálního poradenství – kdy poradci detekovali případy možného porušení práv, 
tak i odborného právního poradenství s cílem nastínit efektivní kroky v řešení 
situace klienta. Pro publicitu Občanská poradna zřídila více jak 10 infokoutků 

v rámci Správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice. 
Zde si široká veřejnost mohla o projektu zjistit potřebné informace, najít 
tiskoviny a  publikace, které byly v rámci projektu vydány. Pro zvýšení 

dostupnosti služby se poradci aktivně zapojili do zodpovídání dotazů na web 
poradně, která byla na stránkách ICOS Český Krumlov. 

Výstupy odborného poradenství v projektu v číslech, zaměřené na případy, 
kdy byla porušena práva klienta či byla prokázána diskriminace (jen za JR): 

Celkem konzultací v projektu: 768 

Celkem porušení práv či diskriminace: 313 
(Z toho řešeno s větší podporou 133) 

Ostatní: 180 

Celkem dotazů na OP web poradna: 131 

Zodpovězeno 47 

Zamítnuto 84 

V Občanské poradně poradci uskutečnili od července 2009 do června 2010: 
768 konzultací v rámci projektu. U 313 konzultací detekovali porušení práv 

či diskriminaci a 133 konzultací řešili s vyšší podporou (psaní dohod o narovnání, 
žalob, vyjednávání s protistranou, právní intervence). 
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Výstupy projektu dle řešené problematiky (jen za JR): 

Řešená problematika porušení práv 2009 - 2010 

majetkoprávní vztahy 74 

pracovní 57 

rodinné 48 

finanční a rozpočtová 44 

OSŘ 28 

bytová 23 

ochrana spotřebitele 21 

ostatní 18 

celkem 313 

Ostatní výstupy projektu: 

Infokoutky 12 

Nestranný, nezávislý občasník REVERS 2 x 3 000 ks 

Tisková konference  1 

Elektronická broţura 1 

Odkazy na vydané publikace najdete na webových stránkách 

www.obcanskeporadenstvi.cz v sekci Ke stažení. 

2.3.2 Projekt podpořen Magistrátem města České Budějovice 

Název projetu: Občanské poradenství – šance pro kaţdého 

Jihočeská rozvojová o.p.s. i v letošním roce obdržela na službu odborného 
sociálního poradenství, které je poskytováno v souladu se Zákon 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, v platném znění, příspěvky na celoroční provoz. 
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2.3.3 Projekt podpořen z prostředků Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 

Název projektu: Právní poradenství pro osoby v obtíţné ţivotní situaci 
spojené s porušením práv 

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. poskytla bezplatné právní 

poradenství 35 klientům prostřednictvím kvalifikovaného právníka v období 
od července do října 2010. Na každého klienta měl vyhrazeny 2 hodiny: 

na přípravu a na osobní konzultaci, vždy po jedné hodině. Konzultace trvala 
1 hodinu. Celkem bylo na právní poradenství věnováno 70 hodin. 
Nedílnou součástí byly i právní telefonické konzultace pro sociální pracovníky – 

poradce občanské poradny, kterých v daném období proběhlo více jak 40.  

NÁZEV INDIKÁTORU  JEDNOTKA SKUTEČNÝ VÝSLEDEK 

kvalifikované právní poradenství červenec 1 klient / 2 hodiny 3 klienti / 6 hodin 

kvalifikované právní poradenství srpen 1 klient / 2 hodiny 8 klientů / 16 hodin 

kvalifikované právní poradenství září 1 klient / 2 hodiny 7 klientů / 16 hodin 

kvalifikované právní poradenství říjen 1 klient / 2 hodiny 8 klientů / 16 hodin 

kvalifikované právní poradenství listopad 1 klient / 2 hodiny 8 klientů / 16 hodin 

2.3.4 Projekty realizované v rámci Asociace občanských poraden 

Název projektu: Spotřebitelské poradenství 

Poradci uskutečnili pro projekt 26 konzultací. Pomáhali klientům v otázkách 
reklamací, odstoupení od smlouvy… Pro potřeby AOP byly zpracovány 3 kazuistiky. 

Název projektu: Zajištění občanského poradenství se zřetelem 
na bytovou problematiku 

Poradci zodpověděli 68 dotazů, zpracovali 2 kazuistiky pro potřeby AOP 

a distribuovali letáky na 6 kontaktních míst. 

Název projektu: Prevencí proti chudobě 

V rámci projektu bylo poskytováno poradenství předluženým osobám, byly 
zpracovány 2 kazuistiky a monitoring příčin předlužení. V rámci projektu proběhl 

seminář 26. 11. 2010 – Společně proti dluhům II. 

Název projektu: Dluhová problematika 

Počet klientů, kterým poradci pomáhali řešit zadlužení: 359. S těmito klienty 
poradci uskutečnili 448 konzultací. Poradna zpracovávala měsíční statistiky 

a pravidelné hlášení o průběhu projektu. Celkem poradci do AOP zaslali 
12 měsíčních statistik a měsíčních zpráv, vydali 1 tiskovou zprávu a uspořádali 
4 semináře v rozsahu 3 hodin. 
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2.4 PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST OBČANSKÉ PORADNY 

 29. března 2010: seminář Společně proti dluhům 

 11. května 2010: přednáška pro seniory, klienty Pečovatelské služby Ledax 
(Dlouhá – České Budějovice) 

 20. května 2010: přednáška v klubovně Centra pro neslyšící a nedoslýchavé 

 3. listopadu 2010: přednáška pro seniory, klienty Pečovatelské služby Ledax 
(Plzeňská – České Budějovice) 

 24. listopadu 2010: navazující praktický seminář Společně proti dluhům II 

 15. prosince 2010: přednáška pro seniory, klienty Pečovatelské služby Ledax 
(Tylova – České Budějovice) 

2.5 DÁRCOVSKÉ CERTIFIKÁTY 

V září 2010 odstartovala Občanská poradna s dárcovskými certifikáty. 

Prostřednictvím jich se snaží o získání dalších finančních prostředků na službu 
odborného sociálního poradenství. 

Důkazem o potřebnosti služeb Občanské poradny je rostoucí počet konzultací 
a dotazů které zpracovává: 

 

Zájemcům o podporu činnosti Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. 
jsou nabízeny certifikáty v hodnotě: 

 500 Kč (darovaná konzultace v rozsahu – 1 hodina) 

 3.000 Kč (darované konzultace v rozsahu – 1 den) 

 15.000 Kč (darované konzultace v rozsahu – 1 týden) 

 60.000 Kč (darované konzultace v rozsahu – 1 měsíc) 
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Možné jsou libovolné kombinace výše uvedených certifikátů. Služba Občanské 

poradny není zatížena DPH (tj. DPH = 0 %). Platbu lze přijmout v hotovosti nebo 
převodem. 

Daňové souvislosti: Možnost odpočtu daru ze základu daně - fyzické osoby (dary 
v úhrnné hodnotě min. 1.000 Kč za rok), právnické osoby (dary s minimální 

jednorázovou hodnotou od 2.000 Kč). 

2.6 PRACOVNÍ TÝM OBČANSKÉ PORADNY PŘI JR O.P.S. 

Vedoucí občanské poradny: 

Mgr. Miloslava Hanousková  

Tým poradců – poradkyň: 

Bc. Ladislav Němeček 

Iva Součková, DiS. 
Pavla Varechová 

Mgr. Šárka Koubová 

Právní poradenství: 

Mgr. Vlasta Langhamerová  

Tým dobrovolnic: 

Mgr. Šárka Koubová 

Bc. Jana Mundlová 
Bc. Pavla Varechová 

Ing. Hana Bromová 

Účetní: 

Stanislava Koubová 

Supervizorka: 

Mgr. Lena Tomšová 

3 PARTNEŘI SPOLEČNOSTI 

V roce 2010 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. 

3.1.1 Právnické osoby: 
AgEnDa o.s. 

ARTEGRA Werkstätten gGmbH 

Asociace občanských poraden 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

Azylový dům Strakonice 

Bedex s.r.o. 

Centrum pro komunitní práci Jižní Čechy 

City Gastro 

Český rozhlas České Budějovice 

Dansen a.s. 

DfK Group a.s. 

Diecézní charita České Budějovice 

Domov sv. Anežky v Čihovicích 

Employment Service, a.s. 

ERUDICO s.r.o. 

Fokus České Budějovice, o.s. 

Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna 

CHD Spektrum s.r.o. 

ICOS Český Krumlov, o.s. 

Jihočeská hospodářská komora 

Jihočeské centrum pro mediaci a 

spolupráci 

Jihočeský kraj 

KP projekt s.r.o. 

Krizové centrum pro děti a rodinu, o.s. 

Ledax o.p.s. 

Magistrát města České Budějovice 

Město Český Krumlov 

Město Prachatice 

Město Trhové Sviny 

Město Třeboň 

Město Vimperk 
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Městská charita České Budějovice 

Nadace rozvoje občanské společnosti 

Občanská poradna Remedium 

Obecní úřad Borek 

Obecní úřad Hrdějovice 

Oblastní charita Třeboň 

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský 

kraj a Vysočinu 

Poradna pro občanství, občanská a lidská 

práva, o.s. 

Prevent, o.s. 

Probační a mediační služba České 

Budějovice 

Remedium, o.s. 

Sdružení na ochranu nájemníků 

Sdružení obrany spotřebitelů 

STROOM DUB o.p.s. 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých České 

Budějovice 

Teologická fakulta Jihočeské univerzity 

Třeboňská rozvojová o.p.s. 

Úřad práce České Budějovice 

Úřad práce Prachatice 

VOŠ sociální Prachatice 

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské 

univerzity 

3.1.2 Fyzické osoby: 

Ing. Ivan Loukota 

Ing. Pavla Koubová Nováková 

Ing. Zdeněk Daňha 

Mgr. Jan Šesták 

Mgr. Marcela Vítová 

Mgr. Martin Haicl 

Mgr. Petra Zimmelová 

Jihočeská rozvojová o.p.s. je členem skupiny DfK Group a.s. 

3.2 Dárci, kteří přispěli na provoz Občanské poradny při JR o.p.s. 

3.2.1 Právnické osoby: 

KV 2 International, s.r.o. 

WÖLFL & POKORNÝ společnost advokátů, s.r.o. 

CONDUCO, a.s. 

DfK Group, a.s. 

3.2.2 Fyzické osoby: 

Ing. Petr Pokorný 

Ing. Zdeněk Daňha 

Všem dárcům děkujeme za podporu služeb odborného sociálního poradenství 

Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.. Bez jejich podpory a přízně 
bychom se neobešli. 



Výroční zpráva společnosti Jihočeská rozvojová o.p.s. 
za rok 2010 

 

 

Strana 20 

4 ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010 

4.1 Vývoj a konečný stav fondů o.p.s. 

Vlastní jmění společnosti tvoří vklad zakladatele ve výši 400 500 Kč (PS)+ hodnota 

webového portálu ve výši 204 000,- mínus odpisy portálu ve výši 40 800,- (rok 
2010). Vlastní jmění k 31. 12. 2010 má hodnotu 563 700,- Kč 

Výsledek hospodaření společnosti v roce 2009 byl zisk ve výši 213 tis. Kč a byl 

zaúčtován na účet: Rezervní fond. Počáteční stav fondu byl 399 tis. Kč, končený 
stav fondu k 31. 12. 2010 je 612 tis. Kč. 

Výsledkem hospodaření roku 2010 je ztráta ve výši 477 tis. Kč. Účet Neuhrazené 
ztráty minulých let má k 31. 12. 2010 hodnotu 1 167 tis. Kč. 

Společnost má dlouhodobé závazky: stav účtu k 1. 1. 2010 byl 1 868 tis. Kč, stav 

k 31. 12. 2010 je 1 468 tis. Kč. 

4.2 Základ daně a jeho sniţování 

V roce 2009 i 2010 byl ke snížení základu daně použit §20 odst. 7 Zákona O dani 

z příjmu. 

Daňová úspora za rok 2009 ve výši 60 000,- Kč byla použita ke krytí nákladů 

činnosti, z které příjmy nejsou předmětem daně již v roce 2010. 

Daňová úspora za rok 2010 ve výši 5 700,- Kč bude použita ke krytí nákladů 
činnosti, z které příjmy nejsou předmětem daně ve 3 bezprostředně následujících 

zdaňovacích obdobích. 

4.3 Stav majetku k 31. 12. 2010 v tis. Kč 

Dlouhodobý nehmotný majetek – webový portál 204 

Finanční majetek 663 
Pohledávky z obchodních vztahů 1 

- z toho není žádná více než 60 dnů po splatnosti 
Nárok na dotace 6 652 
Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč neuvedený v rozvaze 1 566 

4.4 Stav závazků k 31. 12. 2010 
(v tis. Kč) 

Závazky k dodavatelům 819 

Závazky z půjček 1 468 
Závazky k zaměstnancům 232 

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 114 
Ostatní daně 43 
Daň z příjmu 0 
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4.5 Přehled o peněţních příjmech a výdajích 
(v tis. Kč) 

Počáteční zůstatek v pokladně a na běžném účtu k 1. 1. 2010 +1 081 

Příjmy celkem + 6 134 
- z toho: faktury vydané (zaplacené) + 1 449 

přijaté dotace, dary + 4 401 

ostatní příjmy (pokladna příjem, úroky, …) + 284 
Výdaje celkem - 6 552 

- z toho: faktury přijaté (zaplacené) - 1 941 

ostatní výdaje (pokladna výdej, poplatky, mzdy…) - 4 611 
Konečný zůstatek v pokladně a na běžném účtu k 31. 12. 2010 + 663 

4.6 Doplňující informace 
(v tis. Kč) 

- výnosy z doplňkové činnosti 431 

- dotace 3 945 
- dary 361 

- vlastní jmění 564 
- počet zaměstnanců: 5 hlavní pracovní poměr, 34 dohod 

4.7 Dotace 
(v tis. Kč) 

pocházejí ze zdrojů: 

- Evropské unie 1 680 
- Státního rozpočtu České republiky 2 065 

- Grantu Jihočeského kraje 40 
- Magistrátu Města České Budějovice 160 

4.8 Přehled nákladů a výnosů střediska Občanské poradny 
při Jihočeské rozvojové o.p.s. za rok 2010 
(v tis. Kč) 

Provozní dotace 969 

Úroky 2 
Dary 26 

Tržby za HČ 100 
Výnosy celkem 1 097 
 

Osobní náklady 595 
Spotřebované nákupy – materiál 61 
Cestovné 19 

Služby – správa a údržba 153 
Služby – ostatní 282 
Prezentace 4 

Poplatky 3 
Náklady celkem 1 117 
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