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Vážení přátelé,  

je mi potěšením, že se po roce setkáváme u příležitosti vydání další výroční 
zprávy o činnosti Jihočeské rozvojové o.p.s. 

Jsem moc ráda, že rok 2012 byl pro Jihočeskou rozvojovou o.p.s. rokem 
úspěšným. Pokračovala v poskytování obecně prospěšných aktivit. Mezi 
nejvýznamnější řadí poradenství, kulturně vzdělávací akce, projektovou činnost 
a rozvoj příhraniční spolupráce. Rok 2012 byl rozvojem i zcela nových aktivit. 
Společnost začala poskytovat zpoplatněné dluhové poradenství, které pomáhá 
financovat bezplatné poradenství v občanské poradně, na které je v posledních 
letech obtížné sehnat dostatečné množství finančních prostředků. 
Po celý rok úzce spolupracovala s pěstiteli, chovateli, výrobci, prodejci 
i divadelníky, aby zajistila program a pestrou nabídku Farmářských trhů  R51 (Trh 
U vrby).  
Opět se zapojila, jako poskytovatel odborného sociálního poradenství, do 
Střednědobého plánu sociálních služeb na Krajském úřadě Jihočeského kraje 
i Rozvojového plánu sociálních služeb na Magistrátu města České Budějovice.  
Všechny tyto aktivity by nešly realizovat bez zapáleného pracovního týmu 
Jihočeské rozvojové o.p.s., partnerů a příznivců.  
Chtěla bych jim všem upřímně poděkovat.  

Mgr. Miloslava Hanousková 
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2 JIHOČESKÁ ROZVOJOVÁ o.p.s. 

2.1 ČINNOST A SLUŽBY  
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 
sociální službu sociální poradenství, které v sobě zahrnuje  

 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 (krajských a národních); 

 bezplatného a úplatného poradenství; 
 organizace akcí určených široké veřejnosti školící a lektorské aktivity 

určené široké veřejnosti nebo 
 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 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 zdravotně postižené; 
 osoby v sociální nouzi a životní krizi; 
 generaci 50+.  
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2.2 AKTIVITY SPOLEČNOSTI 
Jihočeská rozvojová o.p.s. i v roce 2012 realizovala různorodé aktivity obecně 
prospěšného charakteru. Poradenskou činnost zajišťovala ve své Občanské 
poradně a Dluhovém poradci. V rámci projektů podpořených z evropských fondů 
vytvářela komunitní plány sociálních služeb ve správních obvodech měst 
s rozšířenou působností, byla zapojena jak do Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb na Krajském úřadu Jihočeského kraje a Rozvojového plánu 
sociálních služeb Statutárního města České Budějovice. Opět vzdělala 
v akreditovaných i neakreditovaných kurzech sociální pracovníky, pracovníky 
státní správy i samosprávy, širokou veřejnost. Nezahálela ani v publikační 
činnosti, kdy vydala 1 vydání Nestranného Nezávislého Občasníku REVERS 
a přispívala do pravidelné rubriky Ledax Noviny. I v tomto roce probíhaly úspěšné 
farmářské trhy R 51 (Trh U vrby) s bohatým doprovodným programem.   

 

2.2.1 Projekty Jihočeské rozvojové o.p.s. za rok 2012 
 

V roce 2012 realizovala Jihočeská rozvojová o.p.s. projekty financované z různých 
veřejných zdrojů. Podařilo se získat podporu z Magistrátu města České Budějovice 
na aktivity bezplatné právní poradny, občanské poradny, časopis REVERS 
a komplexní občanské dluhové poradenství. Jihočeský kraj podpořil naše žádosti 
zaměřené na realizaci Trhů U vrby a souvisejících kulturních aktivit. V červnu, 
resp. v listopadu 2012 jsme zakončili realizaci projektů Komunitní plánování 
sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov a Aktivně 
za prací II. Shrnutí aktivit obou projektů, které byly financovány z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost, uvádíme níže. Zároveň byla v roce 2012 započata 
realizace dvou přeshraničních projektů v rámci programu Evropské územní 
spolupráce Česká republika – Rakousko 2007 – 2013.  
 

příjemce název projektu donátor termín 
realizace získaná dotace 

Ji
ho

če
sk

á 
ro

zv
oj

ov
á 

o.
p.

s.
 

Trhy U vrby Jihočeský kraj 2012 48 000 Kč 

Zajištění kulturních aktivit na Trhu U vrby Jihočeský kraj 2012 30 000 Kč 

Bezplatná právní poradna pro osoby v 
obtížené životní situaci spojené s porušením práv 

Statutární město 
České Budějovice 2012 40 000 Kč 

NNO Revers: Společně proti dluhům 

Statutární město 
České Budějovice 2012 50 000 Kč 

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. 

Statutární město 
České Budějovice 2012 80 000 Kč 

Komplexní občanské dluhové poradenství 

Statutární město 
České Budějovice 2012 120 000 Kč 

Aktivně za prací II OP LZZ 2010 - 2012 2 419 783,52 Kč 

Pracovní trh budoucnosti/Zukunft(s)arbeitsmarkt 
(od 3. 4. 2012) EÚS Rakousko-ČR 2012 - 2014 154 286 euro 

Green jobs (od 17. 9. 2012) EÚS Rakousko-ČR 2012 - 2014 54 922 euro 
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2.2.1.1 Komunitní plánování sociálních služeb  
 
V roce 2012 byla dokončena realizace projektu financovaného z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR s názvem „Komunitní plánování sociálních 
služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov“, registrační číslo 
CZ.1.04/3.1.03/65.00031 (viz. závěrečné zhodnocení níže).  
 
Zhodnocení úspěšnosti celého projektu a informace o výsledcích projektu 
Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností 
Český Krumlov (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/65.00031) 

Projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou 
působností Český Krumlov realizovala společnost Jihočeská rozvojová o.p.s. v úzké 
spolupráci s partnerem projektu, městem Český Krumlov. Jeho cílem byla 
podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených 
sociálním vyloučením prostřednictvím realizace procesu komunitního plánování 
sociálních služeb na území ORP Český Krumlov. Jedná se o jediné území ORP 
v Jihočeském kraji, které dosud nemělo svůj vlastní plán sociálních služeb.  

Výstupem projektu a realizovaného procesu komunitního plánování je nový Plán 
sociálních služeb na území ORP Český Krumlov (PSS) a Katalog sociálních 
a souvisejících služeb na Českokrumlovsku, jsou přiloženy této závěrečné 
monitorovací zprávě. Jedná se zároveň o monitorovací indikátory Počet nově 
vytvořených produktů, který byl tímto naplněn. Dalším monitorovacím 
indikátorem v rámci projektu byl Počet podpořených organizací v hodnotě 2 – 
jednou podpořenou organizací je příjemce dotace Jihočeská rozvojová o.p.s. (na 
základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace), druhou pak město Český Krumlovu (na 
základě Smlouvy o partnerství).  

Projekt byl realizován prostřednictvím dvou klíčových aktivit, jejichž obsahem 
byly následující podaktivity: 
 
 vytvoření a ustanovení řídící struktury procesu plánování sociálních služeb 

– vytvoření řídící skupiny, ustanovení 4 pracovních skupin včetně jejich 
členů, vytvoření realizačního týmu projektu; jednotlivé složky řídící 
struktury procesu se pravidelně scházely, tvořily základní páteř pro tvorbu 
výstupů projektu   

 zmapování potřebnosti sociálních služeb na daném území – realizace 
podrobných šetření mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních 
služeb, realizace široké ankety mezi obyvateli celého území ORP  

 zpracování analytické části PSS mapující dotčené území a analyzující stav 
sociálních služeb na území 

 zpracování SWOT analýz pro dané oblasti, resp. cílové skupiny 
 zpracování strategické části PSS obsahující stanovení jednotlivých 

prioritních os, opatření a aktivit pro realizaci PSS, plán byl předložen radě 
a zastupitelstvu města Český Krumlov, které jej vzalo na vědomí 

 vytvoření a zpracování podrobného katalogu poskytovatelů sociálních a     
souvisejících služeb na území ORP Český Krumlov. 

Proces realizace byl v průběhu neustále optimalizován – četnost setkávání 
a jednání, včetně volby míst byly voleny tak, aby byl zajištěn ideální přísun 
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a výměna informací mezi jednotlivými aktéry, a tím došlo ke zkvalitnění nejen 
procesu, ale také celkových výstupů (týká se např. volby místa a četnosti 
veřejných projednání, četnost jednání pracovních skupin, způsob vypořádání 
připomínek k jednotlivým částem PSS apod.). Všechny výše uvedené podaktivity 
rozhodně přispěly k úspěšné realizaci celého projektu a k naplnění jeho cílů.  

V průběhu realizace nenastaly žádné závažnější problémy, které by ohrozily 
naplnění cílů projektu.   

Součástí projektu byla také realizace publicity za dodržení podmínek programu. 
Všichni účastníci zapojení do realizace byli informováni o způsobu financování 
aktivit, byl vytvořen grafický manuál logy dle pravidel, který byl používán na 
všech výstupech (pozvánky, zápisy apod.). Informace byly také pravidelně 
zveřejňovány na webových stránkách příjemce a partnera projektu, byla zřízena 
speciální elektronická nástěnka projektu, kde byly umisťovány průběžné verze 
jednotlivých výstupů. Veřejnost byla informována také prostřednictvím čtyř 
tiskových zpráv, a dále formou 4 realizovaných veřejných projednání PSS.  
Proces plánování sociálních služeb bude udržován na území ORP Český Krumlov 
i po skončení realizace projektu. Vznikla stálá pracovní komise při radě města, 
která bude celý proces monitorovat, koordinovat a hodnotit. 

Jihočeská rozvojová o.p.s. se zúčastnila na přelomu roku 2011 a 2012 výběrového 
řízení Jihočeského kraje v rámci projektu Plánování sociálních služeb 
v Jihočeském kraji. Název veřejné zakázky je Udržení procesů plánování 
a sociálních služeb na místní úrovni a Jihočeská rozvojová o.p.s. uspěla ve 4 ze 17 
vypsaných částí zakázky. Od února 2012 tak zajišťujeme pro Jihočeský kraj dílčí 
aktivity plánování sociálních služeb v úzké spolupráci s dotčenými obcemi 
3. stupně na území ORP Třeboň, Trhové Sviny, Soběslav a Vodňany. Termín 
realizace zakázky je do června 2013.  

V roce 2012 byly připraveny a v rámci 97. výzvy OP LZZ předloženy navazující 
projekty zaměřené na plánování sociálních služeb na území obcí s rozšířenou 
působností Trhové Sviny, Třeboň, Český Krumlov a Vodňany. Byly podpořeny 3 
žádosti – OPR Trhové Sviny, Třeboň a Český Krumlov. Realizace těchto projektů 
bude zahájena v průběhu roku 2013.   

 
2.2.1.2 Aktivně za prací II 

reg. č. CZ. 1.04/3.3.05/56.00141 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). 
 
Cílovou skupinou projektu byly fyzické osoby starší 50 let a projekt byl realizován 
na adrese Riegrova 1756/51 v Českých Budějovicích. Na realizaci projektu se po 
celou dobu realizace podílel 5členný realizační tým (koordinátor; metodici 
motivačního programu I. a II.; garant zprostředkování zaměstnání; finanční 
manažer). V rámci projektu byly realizovány 2 klíčové aktivity - 01 Program 
sociální integrace a 02 Integrace na trh práce. 
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KA 01 představovala provázaný sled aktivit zaměřených na práci s cílovými 
skupinami, jejich vzdělávání, aktivizaci, motivaci a dále odstraňování bariér 
v jejich rovnocenném přístupu na trh práce. 
 
KA zahrnovala tyto konkrétní činnosti: 
 
 podpis smlouvy o spolupráci, jejíž součástí je individuální plán účastníka 

projektu se stanoveným cílem 
 poskytování občanského poradenství a poradenství v oblasti trhu práce 

(analýza pracovních zkušeností, rodinná anamnéza, ambice a perspektivy) 
 pomoc při hledání zaměstnání a volných míst v regionu, podporu v 

orientaci na současném trhu práce, průvodce světem povolání 
 práci s osobami vyžadující zvýšenou péči pro vstup na trh práce 
 pracovní diagnostiku 
 individuální PC kurz 
 pomoc při psaní životopisu a motivačního dopisu (vysvětlení, jak  
 napsat, následný domácí úkol a společné dotvoření) 
 užitečné domácí úkoly (příprava životopisu, co mohu nabídnout,  
 nejčastější obavy v souvislosti se vstupem na trh práce) 
 práci s integrovaným systémem typových pozic 
 posilování kompetencí účastníků projektu 
 pomoc při oslovování zaměstnavatelů apod. 

 
KA 02 představovala aktivity zacílené na samotné umístění účastníků projektu na 
trh práce.  
 
KA zahrnovala tyto konkrétní činnosti: 
 
 poskytování odborného poradenství při zprostředkování zaměstnání 
 mapování trhu práce v Jihočeském kraji, resp. v obci s rozšířenou 

působností České Budějovice, na kterou byl projekt prioritně zaměřený 
 činnost se závěry poradců motivačního programu I. a II., zejména s výstupy 

z pracovní diagnostiky (vyhledávání vhodných typových pozic) 
 komunikace se zaměstnavateli, vč. nabídky čerpání mzdových příspěvků 
 distribuci mzdových příspěvků zaměstnavatelům 
 zprostředkování zaměstnání na základě oprávnění dle ustanovení prg. 14 

odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
 

Do realizace projektu bylo zapojeno 76 účastníků, pracovníci s účastníky za dobu 
realizace projektu vytvořili 50 životopisů a 28 motivačních nebo průvodních 
dopisů. Pracovní diagnostika byla poskytnuta 40 účastníkům projektu, nabízeného 
PC kurzu se zúčastnilo celkem 24 účastníků (z toho 20 účastníků se účastnilo kurzu  
trvajícího 2 dny/á 8 hodin a 4 účastníci se účastnili kurzu trvajícího 1 den/á 8 
hodin). V rámci realizace projektu byla vytvořena 4 nová pracovní místa pro 
účastníky projektu místo 2 plánovaných a díky aktivitám projektu bylo 
zaměstnáno 24 účastníků projektu (z toho 17 bez podpory mzdových příspěvků), 
což je 31, resp. 22 % zaměstnaných účastníků projektu. 
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25 účastníků využilo občanského poradenství a 25 účastníků prošlo nácvikem 
přijímacího pohovoru. 15 účastníkům projektu bylo proplaceno jízdné, 8 účastníků 
projektu (resp. jejich zaměstnavatelů) využilo mzdový příspěvek. 
V rámci realizace projektu vznikl Komplexní inovovaný program.  

2.2.1.3 Zajištění kulturních aktivit na Trhu U vrby 
 
Jihočeská rozvojová o.p.s. od roku 2011 realizuje farmářský Trh U vrby 
s doprovodným kulturním programem. Trhy probíhají 1x za 14 dní (s výjimkou 
letních prázdnin), vždy v sobotu 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. Trhy i doprovodný 
kulturní program mají bohatou návštěvnost. 

V roce 2012 byl tento kulturní program zaměřen na tradice, ze kterých vycházejí 
svátky či jiné atributy dnešní doby, součástí programu byla také pravidelná 
divadelní či loutková představení, tvůrčí dílny pro děti, workshopy, dětský koutek, 
vystoupení žongléra, ohrádka se zvířátky apod.  
 

V roce 2012 se od dubna do prosince, s výjimkou července a srpna, uskutečnilo 
celkem 15 trhů.  

V roce 2012 Trh U vrby finančně podpořil Jihočeský kraj částkou 30 000,- Kč, 
která byla určena na zajištění kulturních aktivit.  

 
2. 2.1.4  Green Jobs - Dovednosti a vzdělávání jako podklad 
perspektivních Green Jobs v regionu Mühlviertel – Jižní Čechy 

 
Projekt je financován z prostředků Evropské unie, konkrétně z fondu ERDF - 
Operační program „Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko - Česká republika 
2007-2013".  

Doba realizace: září 2012 - srpen 2014 

Obsah projektu: 

 Regionální profil ekologického hospodářství a ekologické  
zaměstnanost (struktura a rozvoj branží, zaměstnanosti, povolání 
a kvalifikace, potřeby odborníků, potřeby kvalifikace) 

 Regionální oblasti a potřeby inovací a technologií pro ekologické 
hospodářství 

 Databáze se zaměřením na „Green Innovation a Skills" a pracovní pozice 
(potřeby inovace a kvalifikace) ve vybraných regionálních okruzích     
ekologického hospodářství 

 Modely pro vzdělávání v oblasti „Green Jobs" s ohledem na specifické  
aktivační koncepce a přípravu učení (E-Learning a Blended-Learning, 
virtuální učební platforma, Train the Trainer) 

 Pilotní trénink v přeshraničním kontextu  
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2. 2.1.5 Přeshraniční trh práce v oblasti TURISMUS/CESTOVNÍ 
RUCH/GASTRONOMIE v Jihočeském kraji a v Horním Rakousku 
 

Projekt je financován z prostředků Evropské unie, konkrétně z fondu ERDF - 
Operační program „Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko - Česká republika 
2007-2013". 

Projektový partner: Institut na podporu povolání - BFI - Horní Rakousko 

Doba realizace: červenec 2012- červen 2014 

Obsah projektu: 

 rozvoj služeb v příhraničních oblastech a podpora přeshraniční spolupráce 
v oblasti trhu práce - průzkum a analýza potřeb pracovní pozic v příhraničí 
(cestovní ruch, gastronomie) 

 společné vytvoření vzdělávacích modulů a dodatečných kvalifikací v oblasti 
destinačního managementu spojeného s gastronomií pro osoby, které 
chtějí, či podnikají v oblasti cestovního ruchu a gastronomie (interkulturní 
marketing, pochopení rozdílů, zvýšení kvality služeb) 

 pilotní ověření vzdělávacího modulu s exkurzemi do vybraných provozů 
v obou regionech 

 

 

2.2.2 Vzdělávání Jihočeské rozvojové o.p.s. 

 

Projekt: Vzdělávání v oblasti sociálních služeb v DS Vysoké Mýto 
(vzdělávání určeno pro pracovníky Domova seniorů Vysoké Mýto) 

1 Aktivizační programy a komunikace se seniory 

2 Komunikace jako nástroj zlepšení kvality o osoby s demencí 

3 Komunikace se seniory v sociální práci 

4 Neverbální komunikace a její účinnost v sociální práci 

5 Orientace na trhu práce v ČR a EU 

6 Procedurální standardy kvality sociálních služeb 

7 Stres a z vládání zátěžových situací v sociální práci 

8 Základy krizové intervence 
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2.3 PRACOVNÍ TÝM SPOLEČNOSTI 

 

Pracovníci na hlavní pracovní poměr: 

Častulíková Michaela Bc. 

Hanousková Miloslava Mgr. 

Kotoun Miroslav BBS. 

Sádovská Petra Mgr. 

Valachová Zuzana Mgr. 

Stanislava Koubová 

Ludmila Foltinová 
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3 OBČANSKÁ PORADNA 
PŘI JIHOČESKÉ ROZVOJOVÉ O.P.S. 

Občanská poradna poskytovala služby osobám v obtížné životní situaci po celý rok 
2012. V roce 2012 se personálně stabilizovala.   

3.1 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ 

3.1.1 Poslání 

Posláním Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. je pomoci klientům 
lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech 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…). 

3.1.2 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 
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). 

3.1.3 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 
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3.2 STATISTIKY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ 

3.2.1 Klienti, konzultace a dotazy v roce 2012 

V roce 2012 se na občanskou poradnu obrátilo celkem 644 klientů, z toho 62 
klientů opakovaně. Počet konzultací byl 903, ve kterých poradci zodpověděli 1796 
různých dotazů. 
 

3.2.2 Oblasti dotazů za rok 2012 

Sociální dávky 50 

Ochrana spotřebitele 147 

Občanské soudní řízení 60 

Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 75 

Bydlení 119 

Rodina a mezilidské vztahy 121 

Majetkoprávní vztahy, náhrada škody 142 

Finanční a rozpočtová problematika 972 

Ostatní 110 

 

3.3 PROJEKTY REALIZOVANÉ OBČANSKOU PORADNOU 

3.3.1 Projekty podpořené Magistrátem města České Budějovice 

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

Cílem projektu bylo nabídnutí kvalitního poradenství v poptávaných oblastech 
práva osobám v nepříznivé sociální situaci, nebo těm kterým tato situace hrozila 
prostřednictvím bezplatných konzultací; podpořit samostatnost klienta v jeho 
možnostech řešení formou individuálního plánování, nabídnutí osobní konzultace 
s právníkem, aby bylo zachované včasné a efektivní řešení situace klienta.  

3.3.1.2 Bezplatná právní poradna pro osoby v obtížné životní situaci  
            spojené s porušením práv  

Cílem projektu bylo udržení poskytování přímého bezplatného právního 
poradenství v Občanské poradně při Jihočeské rozvojové o.p.s. Poradenství vedlo 
k vyšší informovanosti a zvýšení kompetencí osob v obtížné životní situaci spojené 
s porušením práv a tím napomohlo řešit nastalou obtížnou životní situaci.  

3.3.1.3 Komplexní dluhové poradenství   

Cílem projektu bylo zachování poskytování dluhového poradenství v rámci 
odborného sociálního poradenství, podpora rozvoje poskytovaného odborného 
poradenství, dlouhodobá udržitelnost poskytovaných služeb pro každou osobu, 
která se ocitla v dluhové spirále nebo jí taková situace hrozí.   
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3.3.2 Projekty realizované v rámci Asociace občanských poraden  

3.3.2.1 Spotřebitelské poradenství 

Cílem projektu 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.  

Poradci uskutečnili pro projekt 127 konzultací. Pomáhali klientům v otázkách 
reklamací, odstoupení od smlouvy apod. Pro potřeby AOP byly zpracovány 3 
kazuistiky, uskutečněn 1 seminář a vydané 2 tiskové zprávy. 

3.3.2.2 Specializované poradenství obětem trestných činů  

Cílem projetu bylo poskytovat komplexní poradenství obětem trestných činů.  
Na poradnu se v roce 2012 obrátilo 19 klientů.  

3.3.2.3 Dluhová problematika 

Počet konzultací s klienty řešící zadlužení bylo v roce 2012 uskutečněno 539. 
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 bezplatné semináře. 

3.4 PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST OBČANSKÉ PORADNY 
 

9.10.  Moje příležitost v Jihočeském kraji (Prachatice) - dluhová problematika 
          pro nezaměstnané 
3.10.  Dluhová problematika pro začátečníky II. (České Budějovice) - dluhová  
          problematika 
2.10.  Moje příležitost v Jihočeském kraji (Strakonice) - dluhová problematika 
          pro nezaměstnané 
26.9.  Jak na peníze (České Budějovice) - dluhová a spotřebitelská problematika 
25.9.  Jak na peníze (Jindřichův Hradec) - dluhová a spotřebitelská problematika 
21.6.  Dluhová problematika pro začátečníky (České Budějovice) – dluhová 
          problematika 
21.3.  Dluhové poradenství pro seniory, klienty pečovatelské služby Ledax (okrsek  
          Plzeňská) - dluhová problematika 
13.3.  Dluhová problematika z pohledu sociálního pracovníka (Krajský úřad České 
          Budějovice) - dluhová problematika 

3.5 DÁRCOVSKÉ CERTIFIKÁTY 
V září 2010 odstartovala Občanská poradna vydávání dárcovských certifikátů, 
prostřednictvím kterých se snaží o získání dalších finančních prostředků na službu 
odborného sociálního poradenství. 

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). 
 

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

Vedoucí občanské poradny: 

Mgr. Miloslava Hanousková  
 

Tým poradců – poradkyň: 

Mgr. Petra Sádovská 
Mgr. Michaela Častulíková 
 

Právní poradenství: 

Mgr. Vlasta Langhamerová  

 

Tým dobrovolnic: 

Ing. Hana Bromová 
 

Účetní: 

Stanislava Koubová 
 

Supervizorka: 

Mgr. Lena Tomšů 
 
 
4. DLUHOVÝ PORADCE 
Jihočeská rozvojová o.p.s. v lednu 2012 otevřela novou poradnu Dluhového 
poradce. Ten vznikl 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.
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5. PARTNEŘI SPOLEČNOSTI 
V roce 2012 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. 

5. 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 
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 

5. 2 Fyzické osoby 

Ing. Ivan Loukota 
Ing. Pavla Koubová Nováková 
Ing. Zdeněk Daňha 
Mgr. Jan Šesták 
Mgr. Petra Zimmelová 
Mgr. Petra Fialová 
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5. 3. Dárci, kteří přispěli na provoz Občanské poradny při JR 
o.p.s. 

Právnické osoby: 

DfK Group, a.s. 
RUSTICO Nová Ves, s.r.o. 
 

 
Dárcům děkujeme za podporu služeb odborného sociálního poradenství Občanské 
poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. Bez jejich podpory a přízně bychom se 
neobešli. 

 

 

Jihočeská rozvojová o.p.s. je členem skupiny DfK Group a.s. 
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ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2012 

 
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 122 400,- (rok 
2010,2011, 2012).  
Vlastní jmění k 31. 12. 2012 má hodnotu 482 100,- Kč. 
 
Výsledek hospodaření společnosti v roce 2011 byla ztráta ve výši 769 tis. Kč a byla 
zaúčtována na účet: „Neuhrazené ztráty minulých let“.  
Počáteční stav účtu byl 1 644 tis. Kč, konečný stav fondu k 31. 12. 2012 je 2 414 
tis. Kč. 
Výsledkem hospodaření roku 2012 je zisk ve výši 1 003 tis. Kč.  

Společnost má dlouhodobé závazky:  
stav účtu k 1. 1. 2012 byl 1 883 tis. Kč, stav k 31. 12. 2012 je 1 439 tis. Kč. 

 
Základ daně a jeho snižování 

V roce 2011 i 2012 byl ke snížení základu daně použit §20 odst. 7 ZDP. 

Daňová úspora za rok 2011 ve výši 1 710,- Kč byla použita ke krytí nákladů 
činnosti, z které příjmy nejsou předmětem daně již v roce 2012. 

Daňová úspora za rok 2012 ve výši 57 000,- Kč bude použita ke krytí nákladů 
činnosti, z které příjmy nejsou předmětem daně ve 3 bezprostředně následujících 
zdaňovacích obdobích. 

 
 

Stav majetku k 31. 12. 2012 v tis. Kč 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
webový portál 

204 

Finanční majetek                                                                                             92 

Pohledávky z obch. vztahů - toho není žádná 
více než 60 dnů po splatnosti 

274 

Nárok na dotace                                                                                        5 186 

Drobný hm. majetek do 40ti tis. Kč  
neuvedený v rozvaze                           

978 
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Stav závazků k 31. 12. 2012 v tis. Kč     

Závazky k dodavatelům 271 

Závazky z půjček                                                                                       1 439 

Závazky k zaměstnancům                                                                            137 

Zúčt. s institucemi soc. zab.                                                                           76 

Ostatní daně                                                                                                   20 

Daň z příjmu                                                                                                   36 

     

Přehled o peněžních příjmech a výdajích v tis. Kč PZ v pokladně a na 
běžném účtu k 1. 1. 2012 + 234 

 
 

Příjmy celkem + 8 451 z toho: 

Faktury vydané (zaplacené) + 323 

Přijaté dotace, dary + 4 289 

Přijaté půjčky + 999 

Ostatní příjmy (pokladna příjem, úroky …) + 2 840 

 

 
 

Výdaje celkem   - 8 592 z toho: 

Faktury přijaté (zaplacené)    - 1 885 

Ostatní výdaje (pokladna výdej, poplatky, 
mzdy…)    

- 6 707 

KZ v pokladně a na běžném účtu k  
31. 12. 2012 

+ 93 
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Doplňující informace: (v tis. Kč) 

Výnosy z doplňkové činnosti 790 

Dotace 3 218 

Dary 1 000 

Vlastní jmění                                  482 

Počet zaměstnanců 6 hlavní pracovní poměr 70 dohod 

 
 

Dotace - pocházejí ze zdrojů: (v tis. Kč) 

Evropské unie                                        1 996 

Státního rozpočtu České republiky           854 

Grantu Jihočeského kraje                           78 

Magistrátu Města Č. Budějovice               290 

 

 

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                                  92 26 118 

Cestovné 8 6 14 

Reprezentace 5 0 5 

Služby 1 025 87 1 112 

Osobní náklady              2 347 180 2 527 

Z toho náklady ředitel                    418 0 418 

Ostatní náklady                                      251 2 253 

Náklady celkem                                 3 728 301 4 029 



































Jihočeská rozvojová o.p.s.
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice

Tel.: 387 222 838
E-mail: info@jr-spolecnost.cz

www.jr-spolecnost.cz


	1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
	1.1 Jihočeská rozvojová o.p.s.
	1.2 Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.
	1.3 Statutární orgány společnosti

	2  JIHOČESKÁ ROZVOJOVÁ o.p.s.
	2.1 Činnost a služby  společnosti Jihočeská rozvojová o.p.s.
	2.2  Aktivity společnosti
	2.2.1 Projekty Jihočeské rozvojové o.p.s. za rok 2012
	2.2.1.1 Komunitní plánování sociálních služeb   V roce 2012 byla dokončena realizace projektu financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR s názvem „Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Česk...
	Projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov realizovala společnost Jihočeská rozvojová o.p.s. v úzké spolupráci s partnerem projektu, městem Český Krumlov. Jeho cílem byla podpora sociálního začleň...
	Výstupem projektu a realizovaného procesu komunitního plánování je nový Plán sociálních služeb na území ORP Český Krumlov (PSS) a Katalog sociálních a souvisejících služeb na Českokrumlovsku, jsou přiloženy této závěrečné monitorovací zprávě. Jedná se...
	Projekt byl realizován prostřednictvím dvou klíčových aktivit, jejichž obsahem byly následující podaktivity:
	Proces realizace byl v průběhu neustále optimalizován – četnost setkávání a jednání, včetně volby míst byly voleny tak, aby byl zajištěn ideální přísun a výměna informací mezi jednotlivými aktéry, a tím došlo ke zkvalitnění nejen procesu, ale také cel...
	V průběhu realizace nenastaly žádné závažnější problémy, které by ohrozily naplnění cílů projektu.
	Součástí projektu byla také realizace publicity za dodržení podmínek programu. Všichni účastníci zapojení do realizace byli informováni o způsobu financování aktivit, byl vytvořen grafický manuál logy dle pravidel, který byl používán na všech výstupec...
	Jihočeská rozvojová o.p.s. se zúčastnila na přelomu roku 2011 a 2012 výběrového řízení Jihočeského kraje v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji. Název veřejné zakázky je Udržení procesů plánování a sociálních služeb na místní ...
	V roce 2012 byly připraveny a v rámci 97. výzvy OP LZZ předloženy navazující projekty zaměřené na plánování sociálních služeb na území obcí s rozšířenou působností Trhové Sviny, Třeboň, Český Krumlov a Vodňany. Byly podpořeny 3 žádosti – OPR Trhové Sv...
	2.2.1.2 Aktivně za prací II
	2.2.1.3 Zajištění kulturních aktivit na Trhu U vrby

	2.2.2 Vzdělávání Jihočeské rozvojové o.p.s.

	2.3 Pracovní tým společnosti

	3  OBČANSKÁ PORADNA PŘI JIHOČESKÉ ROZVOJOVÉ O.P.S.
	3.1 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ
	3.1.1 Poslání
	3.1.2 Cíle a cílová skupina
	3.1.3 Principy občanského poradenství

	3.2 STATISTIKY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ
	3.2.1 Klienti, konzultace a dotazy v roce 2012
	3.2.2 Oblasti dotazů za rok 2012

	3.3 PROJEKTY REALIZOVANÉ OBČANSKOU PORADNOU
	3.3.1 Projekty podpořené Magistrátem města České Budějovice
	3.3.1.1 Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.
	3.3.1.2 Bezplatná právní poradna pro osoby v obtížné životní situaci              spojené s porušením práv
	3.3.1.3 Komplexní dluhové poradenství

	3.3.2 Projekty realizované v rámci Asociace občanských poraden
	3.3.2.1 Spotřebitelské poradenství
	3.3.2.2 Specializované poradenství obětem trestných činů
	3.3.2.3 Dluhová problematika


	3.4 PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST OBČANSKÉ PORADNY
	3.5 DÁRCOVSKÉ CERTIFIKÁTY
	PRACOVNÍ TÝM OBČANSKÉ PORADNY PŘI JR O.P.S.
	5. 1 Právnické osoby
	5. 2 Fyzické osoby
	5. 3. Dárci, kteří přispěli na provoz Občanské poradny při JR o.p.s.

	ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2012
	auditor.pdf
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16


