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Vážení přátelé. 

Opět mám milou povinnost pozvat Vás k přečtení výroční zprávy Jihočeské 
rozvojové o. p. s., která nám umožňuje zastavit se a vyhodnotit minulý rok, 
tedy rok 2014.  

 

V uplynulém roce Jihočeská rozvojová oslavila 10 let od svého založení. 
Činnost byla přirovnána k plavbě ve známých, ale i méně známých vodách. 
Bylo (a stále je) to dobrodružství, které dávalo posádce (pracovníkům, 
partnerům i klientům) novou naději a směr. 

Rok 2014 byl další výzvou. Jihočeská rozvojová o. p. s. je organizací, která 
jde naproti rodině, protože podpora a pomoc rodině má obrovský smysl a 
přínos. V rámci RODINY poskytuje poradenství, které je zaměřené na 
rodinné záležitosti a je poradnou zaměřující se na prevenci. Dále od června 
2014 doprovází pěstounské rodiny, které se starají o děti, jež ztratily domov.  

Jsem moc ráda, že se nám i v tomto roce podařilo udržet aktivity ve stejné 
kapacitě i kvalitě, ale i rozvíjet zcela nové. K tomu nám samozřejmě pomohly 
dotační tituly městské, krajské, ministerské, ale i evropské. 

Pracovníci pomáhali plánovat sociální služby v Jihočeském kraji, poskytovat 
poradenství v mnoha oblastech života, vzdělávat v akreditovaných i 
neakreditovaných kurzech, pomáhali hledat smír mezi lidmi.  

Široká laická i odborná veřejnost našla v Jihočeské rozvojové o. p. s. 
spolehlivého partnera.  

 

Všechny aktivity, které společnost vyvíjí, nejde dělat bez týmu, který je pro 
svoji práci zapálený, ani bez lidí, kteří ji podporují a pomáhají.  

Chtěla bych jim všem upřímně poděkovat.  

 

Mgr. Miloslava Hanousková 
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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 
Správní rada: 
Lenka Suková, předseda správní rady od 18. 2. 2013 
Libuše Smolíková, člen správní rady od 18. 2. 2013 
Dana Kalistová, člen správní rady od 18. 2. 2013 
Dozorčí rada: 
Blanka Toulová, předseda dozorčí rady od 18. 2. 2013 
Naděžda Boušková, člen správní rady od 18. 2. 2013 
Pavla Koubová Nováková, člen správní rady od 18. 2. 2013 
 
 
 

1.3 ČINNOST A SLUŽBY  
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. 
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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 (ve věci uzavírání dohod o výkonu 
pěstounské péče/pěstounské péče na přechodnou dobu a doprovázení) 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; 
 bezplatného informačního servisu; 
 uzavírání dohod k výkonu pěstounské péče / pěstounské péče na 

přechodnou dobu 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: 
Častulíková Michaela  
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Čejková Eva 
Foltinová Ludmila 
Hanousková Miloslava  
Kotoun Miroslav  
Koubová Stanislava 
Kubičková Kateřina 
Mocová Nina 
Sádovská Petra 
Valachová Zuzana  
 
 
 

2 Aktivity společnosti 

2.1 PROJEKTOVÁ ČINNOST 2014 
Jednou z důležitých činností Jihočeské rozvojové o. p. s. je fundraising. I v roce 
2014 jsme úspěšně žádali v rámci dostupných dotačních programů a mj. realizovali 
rozsáhlejší projekty financované z evropských fondů prostřednictvím programu 
OPLZZ a programů přeshraniční spolupráce. Podporu pro realizaci či rozšíření 
nabízených služeb jsme získali ze strany Jihočeského kraje či Magistrátu města 
České Budějovice, aktivity poradenského centra Rodina podpořilo MPSV. 
Shrnutí aktivit dlouhodobých projektů financovaných z evropských fondů uvádíme 
níže pod tabulkou. 
 

název projektu donátor termín 
realizace 

získaná 
dotace 

Projekty schválené a realizované v roce 2014 

Poradenské centrum RODINA Magistrát 
města  2014 50 000 Kč 

Dluhové poradenství pro osoby v dluhové pasti   Magistrát 
města  2014 50 000 KČ 

Řešení platební neschopnosti za pomoci 
dluhového experta v Občanské poradně 

Magistrát 
města  2014 80 000 KČ 

Bezplatné mediace v SO ORP České 
Budějovice 

Magistrát 
města  2014 60 000 Kč 

Bezplatné právní poradenství a aktivní pomoc 
klientům s porušením práv 

Magistrát 
města  2014 60 000 Kč 

Nový občanský zákoník - poradenství pro 
osoby v obtížné životní situaci 

Magistrát 
města  2014 80 000 Kč 

DLUHOVÁ PORADNA - komplexní dluhové 
poradenství osobám, kterým hrozí sociální 
vyloučení či jeho propad 

Jihočeský 
kraj 2014 60 000 Kč 

Přijďte za kulturou na Trh U vrby Jihočeský 
kraj 2014 20 000 Kč 
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PORADENSKÉ CENTRUM RODINA MPSV 2014 189 795 Kč 
Občanská poradna při Jihočeské rozvojové 
o. p. s.  MPSV 2014 443 700 Kč 

Dlouhodobé projekty 
Přeshraniční trh práce v oblasti 
turismus/cestovní ruch/gastronomie v 
Jihočeském kraji a Horním Rakousku 

EÚS 
Rakousko-
ČR 

2012 – 2014 
(do 06/2014) 

154 286 
Euro 

Dovednosti a vzdělávání jako podklad 
perspektivních Green Jobs v regionu 
Mühlviertel – jižní Čechy 

EÚS 
Rakousko-
ČR 

2012 – 2014 
(do 06/2014) 

54 922 
Euro 

KPSS ORP Český Krumlov OP LZZ 2013 – 2014 1 828 470 
Kč 

KPSS ORP Trhové Sviny OP LZZ 2013 – 2014  1 515 990 
Kč 

KPSS ORP Třeboň 2015 - 2018 OP LZZ 2013 – 2015 
(do 06/2015)  

1 747 070 
Kč 

 

2.1.1 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
Komunitní plánování sociálních služeb bylo v roce 2014 realizováno v rámci tří 
projektů financovaných z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR: 

− Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb na 
území ORP Český Krumlov (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00006) 

− Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny (reg. č. 
CZ.1.04/3.1.03/97.00013) 

− Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 – 2018 
(reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00023) 

Všechny projekty byly zaměřeny na proces aktualizace stávajících komunitních 
plánů sociálních služeb (KPSS), pro území obcí s rozšířenou působností (ORP) 
Trhové Sviny, Český Krumlov a Třeboň. Realizace projektů byla v roce 2014 
ukončena s výjimkou projektu zaměřeného na ORP Třeboň, který potrvá do června 
2015. 
 
Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území 
ORP Český Krumlov 
Realizace projektu byla úspěšně ukončena. Výsledkem je aktualizovaný plán KPSS 
včetně související dokumentace a včetně Katalogu sociálních a souvisejících 
služeb v elektronické a v online verzi. 
Stejně jako v předcházejícím plánovacím období, i pro období 2015 – 2017 bylo 
stanoveno, že z hlediska zajištění dostupnosti, optimalizace a zlepšování kvality 
sociálních a souvisejících služeb jsou prioritními směry celého PSS: 
a) zachování a další rozvoj stávajících sociálních služeb na území ORP, 
b) zachování a rozvoj stávajících souvisejících služeb na území ORP. 
 
Při procesu komunitního plánování na území ORP Český Krumlov bylo využito 
osvědčených metod používaných pro plánování zajištění sociálních a souvisejících 
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služeb na místní nebo regionální úrovni. Jejich podstatou bylo zejména využití 
zkušeností odborníků v dílčích oblastech a zapojení široké veřejnosti. Důraz byl 
kladen na zohlednění zastoupení všech účastníků triády (poskytovatelé, zadavatelé 
a uživatelé sociálních služeb). Během práce na PSS bylo přihlédnuto ke struktuře 
„Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje“ a bylo také 
využito zkušeností z období přípravy Plánu sociálních služeb pro území ORP Český 
Krumlov na roky 2012 - 2014. 
 
Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny 

Realizace tohoto projektu se uskutečnila podle stanoveného plánu v následujících 
postupových krocích: byla provedena rozsáhlá analýza dostupných informací a 
podkladů se vztahem k území ORP a sociální situaci v území; byly vedeny řízené 
pohovory se zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb; bylo 
také uskutečněno anketní šetření mezi obyvateli obcí v ORP (zde byly zjišťovány 
postoje a názory místních obyvatel k sociální situaci a zajištění služeb v sociální 
oblasti. 

Po celou dobu trvání procesu KPSS probíhala průběžně práce v pracovních 
skupinách, koordinační úlohu zastávala v rámci procesu tzv. řídící skupina. Dalším 
důležitým prvkem publicity i komunitního principu plánování bylo uspořádání dvou 
veřejných projednání. Na nich byla účastníkům z řad široké veřejnosti prezentována 
problematika sociálních a souvisejících služeb a jejich plánování a rozvoje. Byla 
možnost (jak na těchto projednáních, tak průběžně po celou dobu běžícího procesu 
plánování) vznášet připomínky a náměty ze strany občanů v území. Velice 
důležitou součástí celého procesu bylo průběžné projednávání tvořícího se 
dokumentu KPSS (či jeho částí) se zástupci zadavatelů - obcí v území ORP. V 
poslední fázi plánování byl rovněž kompletně zaktualizován katalog sociálních a 
souvisejících služeb na území ORP.  

 
Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 
Tento ze tří aktuálních projektů KPSS nebyl dosud ukončen. V roce 2014 se práce 
soustředily na aktualizaci analytických poznatků na území ORP v oblasti sociálních 
služeb, tedy aktuální situaci u zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb, byl 
proveden průzkum potřeb a požadavků stávajících a potenciálních uživatelů těchto 
služeb. Došlo také k revizi SWOT analýzy a vize směřování sociálních služeb v 
regionu. Zároveň je monitorována a hodnocena úspěšnost implementace 
strategické části KPSS platného do roku 2014 a bude provedena její aktualizace. 

Projekt je realizován ve spolupráci s partnerem, Městem Třeboň. Do procesu 
plánování jsou zapojeny všechny skupiny – poskytovatelé, uživatelé a zadavatelé 
sociálních služeb i široká veřejnost. 

 

2.1.2 ZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE 
A) Green Jobs – Dovednosti a vzdělávání jako podklad perspektivních Green 

Jobs v regionu Mühlviertel – Jižní Čechy 
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Tento projekt byl finančně podpořen v rámci operačního programu Cíl Evropská územní 
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013 na základě Smlouvy o poskytnutí 
prostředků z ERDF.  
Příjemcem dotace byl Institut pro podporu povolání BFI – Horní Rakousko.  
Partnery projektu byli:  

 Agrární komora Horního Rakouska – Institut dalšího vzdělávaní  
 LIQUA - Ústav pro jakostní analýzu Linz  
 Jihočeská rozvojová o. p. s. 
 COP Centrum odborné přípravy Vyšší odborná škola,  
 Střední škola > Ekoport o.s.  

Zaměření projektu: přeshraniční česko- rakouský projekt byl zaměřen na rozvoj zelené 
ekonomiky v oblasti trhu práce a dalšího vzdělávání.  

V rámci aktivit byl proveden regionální průzkum mezi firmami, jehož výsledkem byla 
databáze a definování profilů pracovních pozic pro ekologické hospodářství (green 
economy).  Dle výstupů a požadavků trhu práce byl vytvořen společný vzdělávací program.  

 
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
Modul Povědomí 

 Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny 
 Odpovědnost v oblasti životního prostředí 
 Ochrana ovzduší 
 Ochrana vod, nakládání s vodami 
 Dobrovolné nástroje, greenmarketing 

 
Modul Budovy s efektivním využitím zdrojů 

 Solární energie 
 Větrná energie 
 Geotermální energie 
 Tepelné výměníky 
 Stavební řešení nízkoenergetických/pasívních domů 
 Automatizace energetických systémů 
 Inteligentní elektroinstalace 

 
Modul Odpady a recyklace  

 Nakládání s odpady, povinnosti původců odpadů, třídění a značení odpadů 
 Nakládání s obaly 
 Chemické látky, nebezpečné chemické látky a odpady 
 Silniční přeprava nebezpečných věcí -  ADR 
 Monitoring, integrovaný registr znečišťování (IRZ), integrovaná prevence (IPPC) a 

integrovaný systém ohlašovacích povinností (ISPOP) 
 Odstraňování odpadních vod, odpadů a obalů 
 Recyklace různých druhů odpadů 
 Vyplňování povinných formulářů v problematice odpadů. 
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Největším přínosem programu byly jednoznačně exkurze. Exkurze logicky navazovaly na 
teoretickou výuku. Nové přeshraniční pojetí poskytlo účastníkům prostor pro objevování 
souvislostí a praktické učení na základě vlastní zkušenosti. 
 

B) Přeshraniční trh práce v oblasti turismus / cestovní ruch / gastronomie 
v Jihočeském kraji a v Horním Rakousku 

Tento projekt byl finančně podpořen v rámci operačního programu Cíl Evropská územní 
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013 na základě Smlouvy o poskytnutí 
prostředků z ERDF.  
Příjemcem dotace byla Jihočeská rozvojová o. p. s..  
Partnerem projektu byl Institut pro podporu povolání BFI – Horní Rakousko . 
 
Zaměření: Tento projekt reagoval na potřeby v oblasti vzdělávání a uplatnění na trhu práce, 
které vznikly po otevření rakouského pracovního trhu dne 1. 5. 2011 a to v oblasti stále se 
rozvíjejících služeb v cestovním ruchu, potažmo v gastronomii.  
Výstupem projektu byla pilotáž vzdělávacího programu.  
 
 

2.2 PORADENSTVÍ 
Poradenství je stěžejní aktivitou společnosti. Poskytuje jak zpoplatněné 
poradenství, tak i bezplatné. V podstatě si stačí jen vybrat. Do této oblasti řadíme i 
řešení konfliktů metodou mediace mezi stranami v konfliktu.  
 

2.2.1 Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o. p. s. 
Občanská poradna poskytovala služby osobám v obtížné životní situaci po celý rok 
2014. Činnost byla podpořena v rámci dotačního řízení Ministerstva práce a 
sociálních věcí, Statutárního města České Budějovice, projekty v rámci Asociace 
občanských poraden a dofinancována vlastní činností.    

Základní prohlášení 

Poslání 
Posláním Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o. p. s. je pomoci klientům 
lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech, a aby 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 – bývá nejčastěji spojená s problematikou 
(pracovně-právní, dluhovou, majetkoprávní, bytovou, rodinnou, mezilidských vztahů, 
diskriminace či porušování lidských práv, trestní, spotřebitelskou a jinou…). 

Cíle a cílová skupina 
Cílem občanské poradny je klient, který se lépe orientuje ve své situaci, zná svá 
práva a povinnosti, je informován o možnostech řešení a umí vyjádřit své potřeby 
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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). 

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 

Statistiky odborného sociálního poradenství  
Klienti, konzultace a dotazy v roce 2014 

V roce 2014 se na občanskou poradnu obrátilo celkem 618 klientů, z toho 32 
klientů opakovaně. Počet konzultací byl 928, ve kterých poradci zodpověděli 1391 
různých dotazů. 

Oblasti dotazů za rok 2014 

Sociální dávky 51 

Ochrana spotřebitele 108 
Občanské soudní řízení 50 
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 63 
Bydlení 69 
Rodina a mezilidské vztahy 58 
Majetkoprávní vztahy, náhrada škody 50 
Finanční a rozpočtová problematika 782 
Ostatní 160 

 
Projekty realizované občanskou poradnou 

A) Projekty podpořené Magistrátem města České Budějovice 

• Bezplatné právní poradenství a aktivní pomoc klientům s porušením 
práv 

Cílem projektu bylo nabízet bezplatné právní poradenství a aktivní pomoc klientům 
poradny s porušením práv. 
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• Nový občanský zákoník – poradenství pro osoby v obtížné životní 
situaci 

Cílem projektu bylo informování osob v obtížné životní situaci o jejich právech a 
povinnostech, o možnostech řešení a pomáhat jim s případnými kroky, které 
povedou k vyřešení jejich tíživé situace v souladu s NOZ. 

• Řešení platební neschopnosti za pomoci dluhového poradce experta 
v Občasné poradně 

Cílem projektu byla aktivizace klienta při řešení platební neschopnosti za pomoci 
dluhového experta (občanská poradna v rámci projektu nabízela poradenství, které 
bylo zacíleno na řešení platební neschopnosti zadlužených klientů OP). 

• Dluhové poradenství pro osoby v dluhové pasti 

Cílem projektu bylo zajištění dluhového poradenství (při řešení platebních 
neschopností u osob v dluhové spirále); poradenství bylo realizováno 
prostřednictvím osobních konzultací s cílem projektu byla prevence sociálního 
vyloučení či jeho prohloubení. 
 

B) Projekty realizované v rámci Asociace občanských poraden  
• Spotřebitelské poradenství 

Cílem bylo zlepšovat informovanost občanů ČR o jejich právech a povinnostech při 
nákupu zboží a služeb a o způsobech, jak na trhu uplatňovat své ekonomické 
zájmy. V rámci tohoto projektu bylo ve vybraných občanských poradnách nabízeno 
a poskytováno občanům spotřebitelské poradenství a byl proveden sběr 
statistických údajů. 
Poradci uskutečnili pro projekt 92 konzultací. Pomáhali klientům v otázkách 
reklamací, odstoupení od smlouvy apod. Pro potřeby AOP byly zpracovány 3 
kazuistiky, uskutečněn 1 seminář a vydaná 1 tisková zpráva. 

• Dluhové poradenství 
Cílem projektu bylo zlepšovat finanční gramotnost občanů ČR. V rámci tohoto 
projektu bylo ve vybraných poradnách nabízeno a poskytováno občanům bezplatné 
osobní poradenství v oblasti finanční gramotnosti, problematice dluhů, 
distribuovány letáky projektu, byl proveden sběr statických údajů relevantních 
kategorií (exekuce, práva a povinnosti dlužníků, práva a povinnosti věřitelů a další 
témata) a byla zajištěna propagace projektu.  
V roce 2014 bylo uskutečněno 565 konzultací. Celkem poradci do AOP zaslali 
12 měsíčních statistik a měsíčních zpráv, vydali 1 tiskovou zprávu a uspořádali 
4 bezplatné semináře. V prosinci byla realizována krajská konference týkající se 
dluhové problematiky a finanční gramotnosti. 
 

Dárcovské certifikáty občanské poradny 
V září 2010 odstartovala Občanská poradna vydávání dárcovských certifikátů, 
prostřednictvím kterých se snaží o získání dalších finančních prostředků na službu 
odborného sociálního poradenství. 
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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) 

Možné jsou libovolné kombinace výše uvedených certifikátů. 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). 
 

Dárci, kteří přispěli na provoz Občanské poradny při JR o. p. s. 
Fyzické osoby: 
Miloslava Hanousková 
Miloslava Nováková 
Ivan Fošenbauer 
 
Dárcům děkujeme za podporu služeb odborného sociálního poradenství Občanské 
poradny při Jihočeské rozvojové o. p. s. Bez jejich podpory a přízně bychom se 
neobešli. 
 

Personální zajištění služby, kontakty 
Službu zajišťuje tým sociálních pracovníků, právníků, dobrovolnice a supervizorky.  
Tel: 606 720 095 
Email: poradna@jr-spolecnost.cz 
Web: www.obcanskeporadenstvi.cz 
 

2.2.2 Dluhový poradce při Jihočeské rozvojové o. p. s. 
Jihočeská rozvojová o. p. s. i v roce 2014 nabízela zpoplatněné poradenství 
v Dluhovém poradci. Poradna vznikla na základě poptávky, kdy osoby v úpadku 
chtěli zpracovat návrh na povolení oddlužení tzv. na klíč.  
Druhým ještě významnějším důvodem, byla skutečnost, že odborné sociální 
poradenství je nedostatečně financované z veřejných zdrojů.  

Dluhový poradce prostřednictvím zpoplatněných služeb, které jsou nejnižší v celém 
Jihočeském kraji, získává finanční prostředky na financování služeb Občanské 
poradny při Jihočeské rozvojové o. p. s., které jsou bezplatné. 
 

2.2.3 MEDIAČNÍ CENTRUM DOHODA 
Mediační centrum DOHODA bylo otevřeno jako další poradna při Jihočeské 
rozvojové o. p. s. Služby poskytuje od počátku roku 2012. Jeho vznik, vlastní 
mediace i webové stránky podpořilo dotačně Statutární město České Budějovice.   

mailto:poradna@jr-spolecnost.cz
http://www.obcanskeporadenstvi.cz/
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Cílová skupina 
Mediace je určena všem osobám, které jsou v konfliktu či sporu a chtěly by danou 
situaci řešit efektivně a předejít tak zdlouhavému soudnímu řízení.  
Je určena také těm, kteří potřebují uzavřít dohodu s někým kdo je jim blízký, a 
právě z tohoto důvodu nechtějí řešit věc soudní cestou.  
 
Mediace patří k technikám mimosoudního řešení sporů, jejím výstupem je 
oboustranně přijatelná dohoda, která je výsledkem společné práce účastníků 
mediace (stran sporu). 
 
Mediační centrum DOHODA bylo v tomto roce podpořeno Magistrátem města 
České Budějovice, částkou 60 000,- Kč, určené finanční prostředky hradily odměnu 
mediátora a tím pádem byly mediace pro klienty zcela zdarma. V momentě, kdy byl 
projekt vyčerpán, probíhaly mediace zpoplatněné.  
Celkem proběhlo 45,5 hodin mediace a 15 hodin prvních schůzek s mediátorem. 
V průměru 1 mediace trvala 3 až 4 dvou až tří hodinových setkání.  
 

2.2.4 Poradenské centrum RODINA 
Poradenské centrum RODINA vzniklo díky podpoře Ministerstva práce a sociálních 
věcí z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí, bylo také podpořeno 
v rámci dotačního řízení Statutárního města České Budějovice.  

Cílem PC RODINA je zvýšit informovanost v majetkové a finanční oblasti rodiny 
s ohledem na rodiče v manželství či mimo něj. Upozornit na možnosti a ukázat na 
příkladech jak je možné chránit oprávněné zájmy každého člena rodiny (obou 
rodičů i dětí). Názorně předávat dovednosti jak pracovat s osobním a rodinným 
rozpočtem. Pomáhat slaďovat rodinný i pracovní život. Zvyšovat informovanost o 
nástrojích, které jsou zakotveny v zákoníku práce na podporu zaměstnanců 
pečujících o nezletilé děti. Vytvářet vzdělávací interaktivní semináře na středních, 
vyšších a vysokých školách … 

Cílová skupina 

Rodiny s dětmi, mladí lidé zakládající rodinu, rodiny, které procházejí změnovým 
obdobím (rozvod, rozchod, návrat do práce po rodičovské atd.), všichni, které tato 
problematika zajímá. 

Statistiky: Poradenské centrum RODINA poskytlo v roce 2014 poradenství 79 
klientům, s nimiž bylo uskutečněno 119 konzultací. Současně byl realizován 
workshop, kterého se účastnilo 15 posluchačů. 
 
 

2.3 RODINA - Středisko služby pro pěstouny 
Dne 11. 6. 2014 bylo rozhodnutím Krajského úřadu jihočeského kraje uděleno 
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí pro Jihočeskou rozvojovou o. p. s., 
v rozsahu: 
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 uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle §47b zákona o SPOD, na 

území správního obvodu Jihočeského kraje 
 
 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 písm. f) zákona o SPOD, činnost vykonávána 
v terénu, případně v dalších pronajatých prostorách ve správním obvodu 
Jihočeského kraje a na adrese Riegrova 1756/51, České Budějovice. 

 
Na základě pověření vzniklo Středisko Služby pro pěstouny, které v průběhu 
roku 2014 uzavřelo 7 dohod o výkonu pěstounské péče/pěstounské péče na 
přechodnou dobu.  
Státní příspěvek na výkon sociálně právní ochrany pro rok 2014: 116 000,- Kč. 
 
Základní prohlášení střediska Služby pro pěstouny:  

Posláním střediska Služby pro pěstouny je pomáhat a podporovat 
pěstouna/pěstouny při výkonu pěstounské péče prostřednictvím doprovázení, a 
napomáhat tak dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci spojené se ztrátou 
rodinného zázemí, vyrůstat v náhradní rodině. 

Cílem střediska Služby pro pěstouny  je zvyšování dovedností a znalostí pěstounů 
v oblasti výchovy a péče o dítě prostřednictvím doprovázení a napomáhat 
všestrannému rozvoji dítěte/dětí v náhradní rodině.  

Cílová skupina střediska Služby pro pěstouny: 

• děti v náhradní rodinné péči 
• biologické děti osob pečujících/v evidenci 
• osoby pečující 
• osoby v evidenci 
• osoby ovlivňující vývoj dítěte v náhradní rodině 
• děti 

Seznam činností (nabídka služeb): 

1. Uzavření dohody o výkonu pěstounské péče 
2. Doprovázení 
3. Psychologické poradenství, terapie a jiné odborné poradenství 
4. Asistované setkávání dítěte s biologickým rodičem (či rodiči), s osobami 

dítěti blízkými 
5. Zajištění péče o dítě (odlehčení) 
6. Vzdělávání a rozvoj 
7. Dobrovolnický program na podporu dětí z pěstounských rodin "Kamarád do 

deště" 

Zásady služby střediska Služby pro pěstouny: 

• Individuální přístup 
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• Nestrannost – pracovníci jsou vyškoleni, aby zachovávali ve všech 
situacích nestranný postoj vůči všem zúčastněným. Nejednají ve prospěch 
jedné strany; 

• Diskrétnost - Služby pro pěstouny vždy zachovávají právo klienta na 
ochranu osobních údajů. Veškeré služby jsou klientovi poskytované 
v souladu se zásadou diskrétnosti a o jejich využití či náplni služby se může 
dozvědět pouze příslušný OSPOD. Zákonem stanovené pravidelné zprávy 
zasílané na OSPOD jsou klientovi k dispozici k nahlédnutí a vždy má 
možnost se k nim vyjádřit.  

• Spolupráce - Služby pro pěstouny spolupracují nejen s řadou externích 
odborníků, čímž zajišťují široký rozsah poskytovaných služeb, ale také 
v případě potřeby navazují spolupráci s ostatními osobami či institucemi, 
které ovlivňují život klienta, s cílem pomoci klientovi nepříznivou životní 
situaci vyřešit. 

• Komplexnost – poskytované služby pomáhají klientovi v řešení různých 
situací a uspokojení řady potřeb. Rozsah a různorodost služeb umožňuje 
poskytovateli nabídnout klientovi jejich využití ve většině životních situací, 
aniž by musel složitě hledat pomoc jinde. 

 
Realizované akce 2014: 
Dne 4. 12. 2014 proběhlo vzdělávání pěstounů na téma Canisterapie – zásady 
přístupu a péče o domácí mazlíčky v rozsahu 3 vyučovacích hodin. Lektorský tým 
tvořily Mgr. Kateřina Kosová, PhDr. Lenka Maťhová. Pro děti byl zajištěn 
odlehčovací program - Mikulášská besídka. 
 
 

2.4 VZDĚLÁVÁNÍ JIHOČESKÉ ROZVOJOVÉ O. P. S. 
I v tomto roce společnost vzdělávala širokou veřejnost, sociální pracovníky či 
pracovníky v sociálních službách.  
 
Realizované přednášky v roce 2014 

• 4.12. - Konference k projektu Dluhové poradenství (České Budějovice) 
• 14.11. - Jak na peníze (PL Červený Dvůr)  
• 20.10. – Děti odborníci na dluhy (ZŠ Ševětín) 
• 14.10. – Oddlužení s akcentem na novinky od roku 2014 (pracovníci 

OSPOD - Krajský úřad České Budějovice) 
• 18.9. - Jak na peníze (seminář pro veřejnost České Budějovice)  
• 26.8. - Jak na peníze (PL Červený Dvůr)  
• 2.4. - Jak na peníze (seminář pro veřejnost)  
• 25.3. - Jak se neutopit v dluzích - Exekuce a oddlužení s akcentem na 

novinky od 1.1.2014  
• 18.3. - DěDa aneb Jak je to s dědictvím a darováním od 1.1.2014 (seminář 

pro veřejnost České Budějovice) 
• 11.3. -  Exekuce a oddlužení 2014 ( PMS ČR České Budějovice) 
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2.5 TRH U VRBY  
Jihočeská rozvojová o. p. s. od roku 2011 realizuje rodinný farmářsko - řemeslný 
Trh U vrby s doprovodným kulturním programem. Trh se koná každou druhou 
sobotu od března do prosince (s výjimkou letních prázdnin) vždy od 7.00 do 12.00 
hodin na dvoře budovy Riegrova 51 v Českých Budějovicích. Trhy a doprovodný 
kulturní program celkově oživují dění v jedné z historických částí města České 
Budějovice a nabízí zajímavé sobotní dopoledne občanům města, zejména 
rodinám s dětmi. Trh i doprovodný kulturní program mají vysokou návštěvnost. 

V roce 2014 byl kulturní program zaměřený na výrobu dekorativních předmětů 
z recyklovaného a přírodního materiálu. Pravidelnou a velmi oblíbenou součástí 
trhu je divadelní představení pro děti, kterou zajišťují místní divadelní spolky a 
umělci. Doplňkovým programem k potravinovému trhu je i „Márket pod střechou“ 
zaměřený na rukodělné výrobky. 

V roce 2014 se uskutečnilo celkem 14 trhů, kterých se zúčastnilo několik tisíc 
návštěvníků. V roce 2014 byl Trh U vrby finančně podpořen Jihočeským krajem 
v rámci grantového programu Podpora živé kultury částkou 20 000,- Kč, která byla 
určena na zajištění kulturních aktivit.  

 
 

3 Partneři společnosti 
V roce 2014 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 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. 
Exekutorský úřad České Budějovice 
Fokus České Budějovice, o.s. 
TV GIMI, a.s. 
Česká televize 

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 
Krajský soud v Českých Budějovicích 
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 
Městská charita České Budějovice 
Nadace rozvoje občanské společnosti 
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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 
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 

 
3.2 Fyzické osoby 
Ing. Ivan Loukota 
Ing. Pavla Koubová Nováková 
Ing. Zdeněk Daňha 
Mgr. Jan Šesták 
Mgr. Petra Zimmelová 

 
 

4 Roční uzávěrka 2014 
 
Stav majetku k 31. 12. 2014 v tis. Kč 
Dlouhodobý nehmotný majetek – webový portál 373 
Finanční majetek 123 
Pohledávky z obch. Vztahů  189   

- z toho není žádná více než 60 dnů po splatnosti 
Nárok na dotace  2 833      
Drobný hm. Majetek do 40ti tis. Kč  neuvedený v rozvaze 960  
 
 
Stav závazků k 31. 12. 2014 v tis. Kč         
Závazky k dodavatelům 94 
Závazky z půjček  459  
Závazky k zaměstnancům 182    
Zúčt. S institucemi soc. zab. 76  
Ostatní daně 22  
Daň z příjmu 0 
 
Přehled o peněžních příjmech a výdajích v tis. Kč 
PZ v pokladně a na běžném účtu k 1. 1. 2014 + 324  
 
Příjmy celkem  + 9 342 
z toho: 
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• faktury vydané (zaplacené)  + 462 
• přijaté dotace, dary  + 7 115 
• přijaté půjčky  + 961 
• ostatní příjmy (peníze na cestě, kurzové rozdíly, úroky, …)  + 804 

Výdaje celkem    - 9 542 
z toho: 

• faktury přijaté (zaplacené)    - 2 153 
• splacené půjčky  - 502 
• ostatní výdaje (pokladna výdej, poplatky, mzdy…)    - 6 887 

 
KZ v pokladně a na běžném účtu k 31. 12. 2014 + 124 
 
Doplňující informace: v tis. Kč  

- výnosy z doplňkové činnosti 777   
- dotace 5 148   
- dary 36   
- vlastní jmění 567  
- počet zaměstnanců:    8 hlavní pracovní poměr 
                                        46 dohod 
 

Dotace: 
  pocházejí ze zdrojů: (v tis. Kč) 
                       
- Evropské unie - projekty Gastro a Green 1 268 
- Státního rozpočtu ČR - Komunitní plánování soc.sl. 2 615  
- Státního rozpočtu ČR – Občanská poradna 633 
- Státního rozpočtu ČR – Pěstounské rodiny 116 
- Grantu Jihočeského kraje - Trhy u Vrby  20 
- Grantu Jihočeského kraje -  Občanská poradna 60  
- Magistrátu Města Č. Budějovice – Občanská poradna 380 
- Asociace OP – Občanská poradna  56 
 

Objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně 
prospěšných služeb a na správu o. p. s. v tis. Kč. 
                                                             Hlavní č.    Hospodářská č.             Celkem 
Spotřeba materiálu 39 11 50  
Cestovné 25 0 25 
Reprezentace 16 0 16 
Služby 1 545 118 1 663 
Osobní náklady  4 010 10 4 020 
        z toho náklady_ředitel 504 
Ostatní náklady 70 7 77                                            
Náklady celkem 5 705 146 5 851 
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5 Zpráva auditora 
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