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Vážení přátelé,

mám opět milou povinnost obrátit se zpět a bilancovat rok 2017. Musím přiznat, že je to pro mne stále těžší. 
Život neziskové organizace je hodně pestrý – zejména co do klientských témat, do množství podaných žádostí 
o financování služeb a v personálním zabezpečení.  

Pokud bych se měla na tomto místě zamyslet a říci jedno slovo, které by mohlo vystihnout situaci v Jihočeské 
rozvojové o.p.s., tak je to (NE)STABILITA.

NESTABILITA v personálním zajištění služeb, kdy se od roku 2016 potýkáme s nedostatkem pracovníků. 
Neziskový sektor postihl stejný problém jako sektor ziskový, na volném pracovním trhu nejsou sociální pracovníci, 
ze kterých bychom si mohli vybírat. Moc tomu nerozumím, neboť České Budějovice jsou univerzitním městem 
a mají dvě vysoké školy, které každoročně chrlí sociální pracovníky. KAM SE PODĚLI?  

STABILITA v poskytovaných službách, kdy se na Jihočeskou rozvojovou o.p.s. mohly obracet neziskové 
organizace, obecní úřady, krajský úřad, zaměstnavatelé, jednotlivci a vždy zde našli pracovníka, který pomohl. 
STABILITA v tom, že jsme nerozvíjeli žádné nové služby a žádnou službu nezrušili. STABILITA díky tomu, že je 
Jihočeská rozvojová o.p.s. součástí skupiny DfK Group. 

A nakonec, tak jako tradičně VELKÝ DÍK, všem pracovníkům, spolupracovníkům a dobrým duším, které nás 
v našem úsilí podporují.  

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;

•  školících a lektorských aktivit určených široké veřejnosti;

•  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. Olena Bilous

Mgr. Miloslava Hanousková

Bc. Lenka Kučerová

Mgr. Lenka Laugesen

Mgr. Gabriela Lutovská 

Mgr. Petra Másílková 

Bc. Ladislav Němeček, DiS.

Mgr. Renata Poláková

Mgr. Lenka Vališová

Bc. Martina Zimmelová, DiS. 



Projekty schválené a realizované v roce 2017

Název projektu Donátor
Termín 
realizace

Získaná 
dotace

Zachování kapacity Občanské poradny                                
- jedinečné poradny v SO ORP České Budějovice

Magistrát města České 
Budějovice

1. 1. 2017 – 
31. 12. 2017

50 000 Kč

§ 37 Odborné sociální poradenství Jihočeský kraj
1. 1. 2017 – 
31. 12. 2017

429 000 Kč

Program na podporu rozvoje sociálních služeb pro 
rok 2017

Jihočeský kraj
1. 1. 2017 – 
30. 11. 2017

260 800 Kč

Naproti rodině v Jihočeském kraji                               
(podpora a posílení rodiny – sanace) 

Jihočeský kraj
1. 1. 2017 – 
30. 9. 2017

124 502 Kč

Asistované služby pro rodiny ve změnovém stádiu Jihočeský kraj
1. 1. 2017 – 
30. 9. 2017

116 000 Kč

Naproti rodině v Jihočeském kraji MPSV
1. 1. 2017 – 
31. 12. 2017

374 316 Kč

2 AKTIVITY SPOLEČNOSTI

2.1 PROJEKTOVÁ ČINNOST 2017

V roce 2017 i v předešlých letech jsme úspěšně žádali v rámci dostupných dotačních programů. Podporu pro 
realizaci nabízených služeb jsme získali ze strany Jihočeského kraje a Magistrátu města České Budějovice. Na 
činnosti vykonávané v rámci pověření Jihočeského kraje k výkonu sociálně právní ochrany dětí jsme získali podporu 
z programů Ministerstva práce a sociálních věci ČR a Nadace Agrofert. V roce 2017 jsme začali realizovat hned 
několik projektů podpořených ze strukturálních fondů EU. 



Dlouhodobé projekty

Název projektu Donátor
Termín 
realizace

Získaná dotace

Multioborová spolupráce v oblasti sociálně právní 
ochrany dětí 

Operační program 
Zaměstnanost

1. 6. 2017 – 
31. 5. 2019

1 067 523,75 Kč

Naproti rodině – podpora rodičů samoživitelů a dětí 
formou sanace

Nadace Agrofert
1. 7. 2016 – 
30. 6. 2017 

191 700 Kč

Plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Třeboň 
2019-2021

Operační program 
Zaměstnanost

1. 10. 2017 - 
31. 7. 2019

1 315 865,75 Kč

Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP 
Český Krumlov 2019- 2021

Operační program 
Zaměstnanost

1. 10. 2017 - 
31. 7. 2019

1 409 493,75 Kč

Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na území 
ORP Trhové Sviny 2019-2021

Operační program 
Zaměstnanost 

1. 10. 2017 - 
31. 7. 2019

1 492 268,75 Kč

Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP 
Vysoké Mýto 2019-2021

Operační program 
Zaměstnanost

1. 10. 2017 - 
31. 7. 2019

1 597 743,75 Kč

Školení, koučink a integrační modely pro poradce/ 
poradkyně pro nezaměstnané nad 50 let v Jihočeském 
kraji a Horním Rakousku (Iniciativa 50+)

INTERREG V-A 
Rakousko – Česká 
republika

duben 2017 – 
září 2018

77 851 Euro

Naproti rodině v Jihočeském kraji
Operační program 
Zaměstnanost

1. 1. 2018 – 
31. 12. 2020

3 602 372, 50 Kč



2.1.1 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Registrační čísla projektů: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006589; CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006533;   
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006531; CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586

Operační program Zaměstnanost

Realizační období: 1. 10. 2017 - 31. 7. 2019

Komunitní plánování je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly 
místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy 
uživatele, poskytovatele, zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje tak podíl 
občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování, legitimizuje rozhodování řídících a zastupitelských 
orgánů a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci.

V současné době Jihočeská rozvojová o.p.s. realizuje projekty komunitního plánování celkem ve 4 obcích 
s rozšířenou působností.  V ORP Třeboň, Trhové Sviny a Český Krumlov vznikne díky projektům již třetí generace 
komunitních plánů. V ORP Vysoké Mýto bude vytvořen první komunitní plán rozvoje sociálních služeb. Všechny 
uvedené projekty byly podpořeny z prostředků EU, prostřednictvím Evropského sociálního fondu v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost. Realizace projektů začala v říjnu 2017.



2.1.2 MULTIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE V SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003785

Operační program Zaměstnanost

Realizační období: 1. 6. 2017 - 31. 5. 2019

Aktivity projektu:

•  zmapovat u pověřených osob pracovní postupy zaručující řádný výkon činností poskytovaných v souladu se 
Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí (4 kulaté stoly),

•  zmapovat u OSPOD pracovní postupy zaručující řádný výkon činností poskytovaných se zákonem SPOD                
(3 kulaté stoly),

•  analýzy výstupů pracovních setkání u pověřených osob a OSPOD,

•  dvoudenní workshop,

•  tvorba příkladů dobré praxe.

V roce 2017 proběhly následující aktivity:

•  kulatý stůl téma: „Přechod dítěte z přechodné pěstounské péče do další péče“ se konal dne 10. 10. 2017 
v dopoledních hodinách; zúčastnilo se ho 7 pracovníků OSPOD; 

•  kulatý stůl téma: „Přechod dítěte z přechodné pěstounské péče do další péče“ se konal dne 10. 10. 2017 
v odpoledních hodinách“, zúčastnilo se ho 9 pracovníků doprovázejících organizací (Pověřené osoby).



2.1.3 INICIATIVA 50+

Plný název projektu: Školení, koučink a integrační modely pro poradce/ poradkyně pro nezaměstnané nad 50 let 
v Jihočeském kraji a Horním Rakousku 

Registrační číslo projektu: ATCZ68

Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

Realizační období:  1. 4. 2017 - 30. 9. 2018

Projekt je realizován společně Institutem na podporu vzdělávání Horního Rakouska Berufsförderungsinstitut  
Oberösterreich v Linci a Jihočeskou rozvojovou o.p.s. v Českých Budějovicích.

V rámci nadregionální sítě, jejíž základ tvoří strategičtí partneři realizátorů projektu, se sledují následující cíle:

•  čelit rostoucí nezaměstnanosti věkové skupiny 50+,

•  rozvíjet, vyměňovat a šířit dobré přístupy firem a veřejných institucí, které udržují tyto skupiny osob v aktivním 
pracovním procesu,

•  urychlovat komunikaci mezi politickými, administrativními, ekonomickými, sociálními a občansko-společenskými 
aktéry v celém regionu.

Cílem je realizovat 8 společných přeshraničních školení a projektovou konferenci. Vznikne odborná příručka a bude 
vybudována síť expertů.

V roce 2017 proběhly následující aktivity:

•  nastavení řídících procesů projektu, nastavení společné realizace projektu - vytvoření společného realizačního 
týmu za účasti všech projektových partnerů,

•  vybudování sítě a etablování rady expertů,

•  tvorba vzdělávacích modulů z oblasti age managementu (trendy, best practice, zahraniční zkušenosti), definice 
konkrétních cílových skupin,

•  realizace 4 školících modulů.



2.2 PORADENSTVÍ

Jihočeská rozvojová o.p.s. poskytovala širokou škálu poradenství, zejména ve své Občanské poradně, dále 
v  rámci nově získané akreditace Ministerstva spravedlnosti pro poskytování služeb v oblasti oddlužení a také 
v rámci Mediačního centra DOHODA.

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

Statistiky odborného sociálního poradenství:

•  V roce 2017 navštívilo Občanskou poradnu 438 klientů, z toho 258 žen a 180 mužů. 

•  Poradci klientům poskytli 764 konzultací a celkem 1917 intervencí (1 intervence = 30 min.). 

•  Nejčastěji se na Občanskou poradnu obraceli klienti s dotazy týkajícími se dluhové problematiky    
(celkem 328 těchto klientů) a bylo jim poskytnuto 389 konzultací. 

2.2.2  Akreditované služby v oblasti oddlužení

V červenci 2017 byla Jihočeské rozvojové o.p.s. udělena akreditace Ministerstva spravedlnosti pro poskytování 
služeb v oblasti oddlužení (i.č. AO-002-2017). V rámci akreditace Jihočeská rozvojová o.p.s. provádí sepis a podání 
návrhu na povolení oddlužení na krajský soud. Od udělení akreditace bylo podáno celkem 23 návrhů na povolení 
oddlužení se 100% úspěšností. Počet klientů, kteří se na nás obracejí s žádostí o podání návrhu na povolení 
oddlužení, stále stoupá.



2.2.3   Mediační centrum DOHODA

V roce 2017 proběhlo v MC DOHODA 125 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 odnášely mediační dohodu, kterou podepsaly spolu s mediátorem. V případě, že 
mediační dohoda nebyla vypracována, odnášely si upravené oblasti spolupráce formou 
mediačního zápisu. Ze statistik vyplývá, že strany pro kompletní dohodu (zahrnující úpravu 
poměrů k nezletilým dětem – plán péče, výživné; rozdělení společného jmění manželů 
a úpravu bydlení po rozvodu) využijí průměrně 7 až 9 hodin mediace. Jedna hodina 
mediace stojí 800,- Kč (každá strana hradí 50 % z ceny). 

Výnos z mediací pomáhá Jihočeské rozvojové o.p.s. spolufinancovat ostatní  
poradenské služby (Občanskou poradnu a Akreditované služby v oddlužení).

2.3   Středisko SLUŽBY PRO PĚSTOUNY

Pro středisko Služby pro pěstouny byl rok 2017 již čtvrtým rokem jeho působení a byl to rok tvořivý. Plánovali jsme 
akce, zdokonalovali naše dosavadní postupy a přístupy, budovali stabilní tým a hlavně pokračovali v péči o naše 
klienty – pěstouny a děti v pěstounské péči. Pomoc a podporu jsme v rámci doprovázení pěstounů poskytovali 
36 rodinám, ve kterých jsme zrealizovali více než 200 osobních setkání. S našimi rodinami jsme také absolvovali 
asistované kontakty, tedy setkávání dětí v pěstounských rodinách s blízkými osobami (ať už rodiči nebo dalšími 
příbuznými). V rámci průběžného vzdělávání pro naše i „cizí“ pěstouny jsme připravili a zrealizovali 10 přednášek 
a klubů, kterých se celkem zúčastnilo na 123 osob. Pro děti v pěstounské péči jsme uskutečnili celkem 2 respitní 
akce, kterých se zúčastnilo 12 dětí ve věku od 5 do 12 let. Pracovníci společně s dětmi v rámci akcí vyrazili na 
výlety do ZOO Hluboká nad Vltavou a na hrad Dívčí kámen.

Zrealizovali jsme také druhý ročník akce s názvem Čaj o páté. Na této neformální akci mohli 
pěstouni a jejich děti společně sdílet své příběhy. Akce se zúčastnilo přes 80 osob.

Statistika doprovázených pěstounských rodin za rok 2017:

Počet rodin: 36

Počet pěstounů: 47, z toho 11 párů

Děti v pěstounské péči: 48

Biologické děti žijící ve spol. domácnosti: 22



2. 4 Středisko NAPROTI RODINĚ

Rok 2017 byl pro Jihočeskou rozvojovou o.p.s. druhým rokem doprovázení klientů v rámci 
služeb s názvem Naproti rodině. Služby byly a jsou určeny ohroženým rodinám s nezletilými 
dětmi žijícím na území Jihočeského kraje. Odbornou pomoc s řešením situace jsme poskytovali 
také pracovníkům OSPOD a jiným organizacím. V roce 2017 jsme spolupracovali a sdíleli tak 
„příběhy našich klientů“ zhruba s 5 orgány sociálně právní ochrany dětí.  

Klient byl pro nás vždy rovnocenným partnerem. Jako prostředek k dosažení cílů sloužila oboustranná důvěra 
a otevřenost a naši pracovníci přistupovali ke klientům s lidskostí a empatií. Klienty přijímali s pochopením, takové, jací 
jsou, a respektovali jejich práva, oprávněné zájmy a svobodnou vůli. Cílem nikdy nebylo nikoho měnit ani hodnotit, ale 
zlepšit jeho situaci. 

Na počátku roku jsme se potýkali bohužel s vysokou fluktuací zaměstnanců, ale i přesto se nám podařilo tým v polovině 
roku stabilizovat na počtu čtyř pracovníků.  

Cíle jsme naplňovali nabídkou komplexních služeb, které u nás všichni mohli využívat zcela bezplatně. Našimi stěžejními 
službami byly:

•  podpora a posílení rodiny (terénní práce v přirozeném prostředí rodiny),

•  asistované služby (asistovaná setkávání/předávání),

•  realizace rodinných konferencí.

V rámci nabízených služeb pomohli naši pracovníci v roce 2017 celkem 26 rodinám a podpořili tak 93 osob, z toho 
48 nezletilých dětí (podpora a posílení rodiny: 14 rodin, asistované služby: 10 rodin, realizace rodinných konferencí: 
2 rodiny). Klíčový pracovník rodiny pravidelně navštěvoval přímo v místě jejich bydliště a pracoval na zakázkách OSPOD 
a taktéž individuálních zakázkách, případně byl účastný při asistovaném setkání dítěte s rodičem. 

V případě služby podpora a posílení rodiny byli naši pracovníci v kontaktu s klienty, OSPOD, soudy a dalšími subjekty 
celkem 588 krát (telefonicky, e-mailově, osobně apod.), z čehož 226 bylo osobních setkání přímo s klienty (cca 1 - 2x 
týdně; v časové dotaci 1,5 – 3 hodiny/setkání). V rámci asistovaných služeb proběhlo celkem 990 kontaktů (telefonických, 
e-mailových, osobních, datových zpráv apod.), přičemž jsme v uplynulém roce pomohli rodičům a dětem se 141 krát 
prostřednictvím asistovaných setkání potkat a strávit tak společný čas (cca 1 - 2 hodiny/setkání). V nejnižším počtu pak 
v letošním roce vstupovali naši klíčoví pracovníci do role koordinátorů rodinných konferencí. Byla zrealizována pouze 
1 rodinná konference. Pro zvýšení povědomí o tomto nástroji se rozhodla Jihočeská rozvojová o. p. s. účastnit v příštím 
roce natáčení pořadu České televize „Rodina je nejvíc“. 

Koncem ledna 2017 se nám nad rámec nabízených služeb podařilo začít distribuovat mezi naše klienty i potravinovou 
pomoc. To vše díky navázané spolupráci s Potravinovou bankou Jihočeského kraje. Potravinovou pomoc jsme předali 
dvanácti rodinám celkem 32 krát (cca 1x za 14 dnů). Díky Potravinové bance Jihočeského kraje jsme podpořili naše 
klienty potravinovou pomocí v celkové hodnotě 124 260,- Kč. 

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  VZDĚLÁVÁNÍ

Jihočeská rozvojová spolupracovala se školami a dalšími neziskovými organizacemi, kde uspořádala pro osoby 
z cílových skupin vzdělávání v dluhové a spotřebitelské problematice:

Termín kurzu  Název kurzu (organizace)    Časová dotace

22. 3. 2017  Kurz finanční gramotnosti (České Velenice)  6 hodin

   (Oblastní charita Třeboň)

15. 4. 2017   Rodinný rozpočet a dluhová problematika   2 hodiny

   (Centrum na podporu integrace cizinců ČB)

13. 7. 2017  Finanční gramotnost (České Velenice)   6 hodin

   (Oblastní charita Třeboň)

6. 12. 2017  Ochrana spotřebitele     4 hodiny

   (Poradenské centrum KC Máj)

6. 12. 2017  Práva a povinnosti dlužníků a věřitelů   4 hodiny

   (Poradenské centrum KC MÁJ)

8. 12. 2017  Finanční gramotnost a tvorba rodinného rozpočtu  2 hodiny

   (Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek)



3. DÁRCI

Aktivity Jihočeské rozvojové o.p.s. byly podpořeny také dary od fyzických osob. Dárci přispěli na financování služeb 
pro děti v pěstounských rodinách věcnými dary. Část darů byla předána do pěstounských rodin a část pomohla 
vybavit dětský koutek ve středisku Služby pro pěstouny.

Hodnota darů od fyzických osob činila v roce 2017 celkem 7 090,- Kč. 

Terno České Budějovice darovalo 20 Mikulášských balíčků pro děti v pěstounských rodinách.

Senioři sdružení v projektu Ledax ART nakoupili pro středisko Služby pro pěstouny sadu nástrojů, které budou 
děti využívat k rozvoji hudebního talentu.

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



4.   PARTNEŘI SPOLEČNOSTI

V roce 2017 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, realizovali s námi různé aktivity 
nebo využívali našich služeb, patří upřímné poděkování.

4.1 Právnické osoby

 

Asociace občanských poraden

Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Bílý kruh bezpečí

Centrum na podporu integrace cizinců v Č. Budějovicích

Český rozhlas České Budějovice

DfK Group a.s.

Diecézní charita České Budějovice

Exekutorský úřad České Budějovice

Fokus České Budějovice z.ú.

TV GIMI, a.s.

Česká televize

Jihočeská hospodářská komora

Jihočeský kraj

Krajský soud v Českých Budějovicích

KP projekt s.r.o.

Ledax o.p.s.

Magistrát města České Budějovice

Město Český Krumlov

Město Kaplice

Město Prachatice

Město Trhové Sviny

Město Třeboň

Město Vimperk

Město Vodňany

Město Vysoké Mýto

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj 
a Vysočinu

Prevent99 z.ú.

Probační a mediační služba České Budějovice

Remedium, o.p.s.

Sdružení na ochranu nájemníků

Teologická fakulta Jihočeské univerzity

TUDYTAM, zapsaný spolek

Úřad práce České Budějovice

4. 2 Fyzické osoby

Ing. Ivan Loukota

Ing. Pavla Koubová Nováková

Ing. Zdeněk Daňha

Mgr. Petra Zimmelová

Veronika Pačesová, DiS.



5.   ROČNÍ UZÁVĚRKA 2017 

 

Finanční část VZ 2017

Stav majetku k 31. 12. 2017 v tis. Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek – webový portál, el. katalog                       553

Finanční majetek                                                                                       5 502 

Pohledávky z obch. vztahů                                                                             81

- z toho není žádná více než 60 dnů po splatnosti
Nárok na dotace                                                                                         5 112     

Drobný hm. Majetek do 40ti tis. Kč  neuvedený v rozvaze                         1 208 

Stav závazků k 31. 12. 2017 v tis. Kč        

Závazky k dodavatelům                                                                                152 

- z toho nejsou závazky více než 1. rok po splatnosti 
- ostatní závazky mají splatnost nejpozději do 17. 01. 2018

Závazky z půjček                                                                                              0  

Závazky k zaměstnancům – do splatnosti                                                    239   

Zúčt. S institucemi soc. zab. – do splatnosti                                                 136 

Ostatní daně do splatnosti                                                                              41

Daň z příjmu                                                                                                     6         



Přehled o peněžních příjmech a výdajích v tis. Kč

PZ v pokladně a na běžném účtu k 1. 1. 2017 = + 2 632

Příjmy celkem + 7 978

z toho:

faktury vydané (zaplacené) + 450

přijaté dotace, dary + 6 969

přijaté půjčky + 0

ostatní příjmy (peníze na cestě, kurzové rozdíly, úroky, …) + 559

Výdaje celkem  - 5 109

z toho:

faktury přijaté (zaplacené)   - 1 470

splacené půjčky – 0

ostatní výdaje (peníze na cestě, poplatky, mzdy…)   - 3 639

KZ v pokladně a na běžném účtu k 31. 12. 2017 = + 5 501

Doplňující informace: v tis. Kč

- výnosy z doplňkové činnosti        534
- dotace                                       4 576  
- dary                                                  7
- vlastní jmění                                 555 



Dotace:

pocházejí ze zdrojů: (v tis. Kč)                      

- Státního rozpočtu ČR – Občanská poradna                      429
- Státního rozpočtu ČR – Pěstounské rodiny                    1 612 
- Státního rozpočtu ČR - Rodina                                         583
- Státního rozpočtu ČR – Komunitní plánování                    529
- Grantu Jihočeského kraje - Občanská poradna                260
- Grantu Jihočeského kraje – Rodina                                   241
- Magistrátu Města Č.Budějovice – Občanská poradna         50
- Asociace OP – Občanská poradna                                      65
- Nadace Agrofert – Rodina                                                  158   
- EU – Interreg V-A – Přeshraniční spolupráce                     649                                             

      Celkem                                                                                  4 576            

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                         265             0                          265             

Cestovné                                            33             0                                 33     

Reprezentace                                   6            0                                6

Služby                                           1226             0                            1226

Osobní náklady                                3 285          0                        3 285

        z toho náklady_ředitel               518               

Ostatní náklady                                    95              0                           95                                           

Náklady celkem                                4 910               0                             4 910



























6.  ZPRÁVA AUDITORA










