
1

Výroční zpráva 2007
Jihočeská rozvojová o.p.s. 



Výroční zpráva Jihočeské rozvojové o.p.s. za rok 2007Výroční zpráva Jihočeské rozvojové o.p.s. za rok 2007

 Sídlo společnosti  Plachého 59/4
  370 01 České Budějovice 
  E-mail: info@jr-spolecnost.cz

 Pracoviště společnosti  Horní 45
  383 01 Prachati ce 
  E-mail: tajanovska@jr-spolecnost.cz 

  Tyršova 65
  397 01 Písek
  E-mail: kostohryzova@jr-spolecnost.cz 

  Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.
  Plachého 59/4
  370 01 České Budějovice
  poradna@jr-spolecnost.cz

 Webové stránky www.jr-spolecnost.cz 

 Bankovní spojení 191973066/0300 
 
 IČO 26077540

Základní údaje o sídle společnosti  
Jihočeská rozvojová o.p.s.



3

 Správní rada Ing. Ivana Kozáková, předsedkyně 
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Vážení přátelé,
dovolte mi uvést výroční zprávu společnosti  Jihočeská rozvojová o.p.s. za rok 2007 citátem amerického fi losofa Willia-

ma Jamese: „Největším objevem mé generace je skutečnost, že lidská bytost může svůj život pozměnit tí m, že k němu 

změní přístup.“ Přestože tato slova pronesl významný pragmati k před více než sto lety, jsou stále aktuální. Nutno však 

poznamenat, že je v naší společnosti  mnoho lidí, kteří potřebují k životní změně pomoc zvenčí. I proto šla Jihočeská 

rozvojová o.p.s. v roce 2007 opět cestou pomoci, a to hned v několika oblastech – v občanském poradenství, vzdělávání, 

zaměstnanosti  nebo při zahájení podnikání.

Tato výroční zpráva vám přináší ucelený přehled všech akti vit naší společnosti . Dočtete se v ní, že jsme se opět věnovali 

stovkám nezaměstnanýcha pomáhali jim při návratu na trh práce. Že jsme se podíleli na mnoha rozhodnutí ch začínají-

cích podnikatelů – a zejména těch hlavních: osamostatnit se a realizovat své sny. Spolupracovali jsme s desítkami jiho-

českých společností  a sociálních zařízení při vzdělávání jejich pracovníků a v naší občanské poradně jsme poskytli více 

než sedm set konzultací. To vše na profesionální úrovni. I proto jsme se stali registrovaným poskytovatelem sociálních 

služeb a s tí mto vědomím se dále sami vzdělávali a učili novým věcem v České republice i v zahraničí. Věřím, že pomoc, 

která vzešla z naší společnosti , byla vysokého standardu a doprovázela jí lidskost a individuální přístup. 

Ráda bych touto cestou poděkovala našim partnerům z neziskového sektoru, veřejné správy i podnikatelské sféry, všem 

našim přátelům, kteří nám byli při našich akti vitách nápomocni a se kterými jsme rádi spolupracovali. Velký dík patří 

všem kolegyním z Jihočeské rozvojové o.p.s., protože především ony mají podíl na všech akti vitách realizujících poslání 

společnosti  zaměřené na podporu lidských zdrojů a sociálně-ekonomický rozvoj Jihočeské kraje. 

Přeji vám všem, abyste vždy měli dostatek síly a moti vace změnit svůj život. 

       Andrea Tajanovská, ředitelka společnosti 
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Jihočeská rozvojová o.p.s. (dále jen JR) byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností  vedeného Krajským 

soudem v Českých Budějovicích, oddíl 0, vložka 94. JR je dále registrována v seznamu neziskových organizací Jihočeské-

ho kraje ke 30. 6. 2004. Právní forma organizace je obecně prospěšná společnost. 

JR poskytuje obecně prospěšné a sociální služby:

podpora sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje,• 

základní sociální poradenství,• 

odborné sociální poradenství,• 

podpora rozvoje lidských zdrojů,• 

podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb a programů, které jsou v souladu s posláním společnosti ,• 

podpora přeshraniční meziregionální spolupráce,• 

komunitní plánování a rozvoj, podpora rozvoje občanské společnosti  v Jihočeském kraji. • 

 

Výše uvedené obecně prospěšné služby JR poskytuje formou:

realizace projektů fi nancovaných ze strukturálních fondů a grantových programů,• 

bezplatného poradenství,• 

organizace veřejných akcí (konference, semináře, přednášky, workshopy, atd.),• 

bezplatného informačního servisu. • 

JR je držitelem živnostenských listů zaměřených na: 

zprostředkování obchodu a služeb,• 

činnost podnikatelských, fi nančních, organizačních a ekonomických poradců,• 

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

O společnosti  Jihočeská rozvojová o.p.s.



6 Výroční zpráva Jihočeské rozvojové o.p.s. za rok 2007Výroční zpráva Jihočeské rozvojové o.p.s. za rok 2007

Jihočeská rozvojová o.p.s. zaměřuje své akti vity především na tyto cílové skupiny: 
osoby zdravotně posti žené,• 
osoby v sociální nouzi,• 
generace 50+,• 
začínající podnikatelé,• 
neziskové organizace,• 
poskytovatelé sociálních služeb, • 
nezaměstnaní a osoby nezaměstnaností  ohrožené,• 
osoby v sociální nouzi, • 
senioři,• 
zaměstnavatelé. • 

Uživatelé služeb společnosti  
Jihočeská rozvojová o.p.s.
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Personální obsazení společnosti  
Jihočeská rozvojová o.p.s. 

Hlavní pracovní poměr 

Jméno Pracovní zařazení 
Andrea Tajanovská, DiS. ředitelka společnosti 
Bc. Jana Kostohryzová zástupkyně ředitelky
Ing. Marti na Korbelová  vedoucí střediska ekonomiky a fi nančního řízení 
Bc. Lenka Daňhová vedoucí střediska občanské poradny 
Dana Kalistová, DiS. vedoucí střediska marketi ngu a PR 
Mgr. Nina Mocová  projektová manažerka 
Leona Fröhlichová projektová manažerka 
Bc. Markéta Škopková  projektová asistentka 
Hana Vodičková mediální manažerka Centra STROOM DUB
Radka Furišová  projektová asistentka 
Mgr. Hana Šimonová sociální pracovnice Centra STROOM DUB
Marti n Patras, DiS.  sociální pracovník Centra STROOM DUB
Jana Krakowitzerová zdravotní pracovnice Centra STROOM DUB
Ludmila Benešová, DiS.  sociální pracovnice Centra STROOM DUB
Blanka Daňhová projektová asistentka

Externí spolupracovníci 

Jméno Pracovní zařazení 
Pavla Čechová Švepešová  ředitelka Centra STROOM DUB 
Mgr. Jan Šesták  odborný poradce 
Stanislava Koubová  účetní 
Iva Petrů  poradkyně NsP, NdP
Jaroslava Pašti ková  asistentka poradkyně OP 
Mgr. Zdenka Čurdová  asistentka poradkyně OP
Mgr. Michaela Svobodová  projektová manažerka 
Mgr. Kateřina Fiedlerová  projektová manažerka 
Denisa Barvířová, DiS.  poradkyně NdP 
Mgr. Lucie Bicková  poradkyně NsP, NdP 
Bc. Dana Hrdinová poradkyně NsP, NdP 
Bc. Michaela Říhová, DiS.  poradkyně NdP 
Lenka Tvrzická, BBS. projektový asistent
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Z činnosti  společnosti  Jihočeská rozvojová o.p.s.
Leden

Tým lektorů a poradců Jihočeské rozvojové o.p.s. proškoluje nezaměstnané v základním informačním a vzdělá-• 
vacím programu v 1. cyklu projektu Návrat do práce v Jihočeském kraji.
Tým lektorů a poradců Jihočeské rozvojové o.p.s. pokračuje v sebevzdělávání v intenzivním kurzu Vzdělávání • 
lektorů a poradců pro oblast zaměstnanosti  a trhu práce.
Jihočeská rozvojová o.p.s. realizuje první vzdělávací modul pro podnikatele Písecka a Prachati cka s názvem • 
Manažerské dovednosti  (A). Seminář je uskutečněn v rámci realizace projektu Vzdělávání podnikatelů Písecka 
a Prachati cka. 
Jihočeská rozvojová začíná realizovat 18-ti  měsíční projekt rozvoje akti vit občanské poradny, který je spolufi nan-• 
cován EU a Jihočeským krajem v rámci SROP, opatření 3.2. na podporu sociální integrace v regionech. 
V občanské poradně vytváříme kvalifi kovaný tým složený z poradců a dobrovolníků; tým se průběžně vzdělává • 
a je školen na zacházení s informační databází a pro práci s klienty.

Únor
Tým lektorů a poradců Jihočeské rozvojové o.p.s. pokračuje v sebevzdělávání v intenzivním kurzu Vzdělávání • 
lektorů a poradců pro oblast zaměstnanosti  a trhu práce.
Zaměstnanci Jihočeské rozvojové o.p.s. se účastní kurzu Strategické myšlení a plánování. • 
Jihočeská rozvojová o.p.s. realizuje další vzdělávací moduly pro podnikatele Písecka a Prachati cka s názvem Ma-• 
nažerské dovednosti  (B) a Osobnostní rozvoj (A). Semináře se uskutečňují v rámci realizace projektu Vzdělávání 
podnikatelů Písecka a Prachati cka.
Tým lektorů a poradců Jihočeské rozvojové o.p.s. lektoruje vzdělávací cyklus Podnikání bez překážek pro začína-• 
jící podnikatele. Vzdělávání je realizováno v rámci projektu Podnikání bez překážek.

Březen
V německém Aachenu se koná, za účasti  projektových manažerek Jihočeské rozvojové o.p.s., mezinárodní se-• 
tkání B.L.U.E. Mezinárodní partnerství se schází za účelem přípravy závěrečné konference prezentující dosavad-
ní spolupráci a projekty fi nancované CIP EQUAL, tedy i projekt Podnikání bez překážek. 
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Tým lektorů a poradců Jihočeské rozvojové o.p.s. pokračuje v sebevzdělávání v intenzivním kurzu Vzdělávání • 
lektorů a poradců pro oblast zaměstnanosti  a trhu práce.
Tým lektorů a poradců Jihočeské rozvojové o.p.s. proškoluje nezaměstnané v základním informačním a vzdělá-• 
vacím programu ve 2. cyklu projektu Návrat do práce v Jihočeském kraji.
V rámci projektu Podpora integrace na otevřeném a chráněném trhu práce je poskytnuto 20 mzdových příspěv-• 
ků na nově vytvořená pracovní místa u 7 zaměstnavatelů.
Organizujeme proto setkání nestátních neziskových organizací (zkratka NNO) z Jihočeského kraje. Daří se nám • 
navázat úzkou spolupráci s různými organizacemi a to jak formou osobních jednání se zástupci organizací a ve-
řejné správy, tak skupinových schůzek na určitá témata. 

Duben
Tým lektorů a poradců Jihočeské rozvojové o.p.s. lektoruje další vzdělávací cyklus Podnikání bez překážek pro • 
začínající podnikatele. Vzdělávání je realizováno v rámci projektu Podnikání bez překážek.
Jihočeská rozvojová o.p.s. se prezentuje v Praze na VIII. Veletrhu Neziskových Organizací Fórum 2000 - Otevřete • 
se třetí mu sektoru, který se koná pod zášti tou Václava Havla.
Jihočeská rozvojová o.p.s. pořádá, v rámci realizace projektu Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s., • 
setkání s regionálními neziskovými organizacemi. Setkání se koná za účelem utváření efekti vních místních part-
nerství. 
Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. slaví první rok provozu. Za tu dobu do poradny přišlo přes dvě • 
stě klientů.

Jihočeská rozvojová o.p.s. realizuje další vzdělávací modul pro podnikatele Písecka a Prachati cka s názvem Osob-• 
nostní rozvoj (B). Seminář se uskutečňuje v rámci realizace projektu Vzdělávání podnikatelů Písecka a Pracha-
ti cka
Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. realizuje setkání poraden. Cílem setkání je vzájemné předsta-• 
vení jednotlivých činností  poraden a zlepšení koordinace spolupráce při vzájemném odkazování a předávání 
klientů.
Občanská poradna dále iniciuje pracovní schůzku neziskových organizací na téma Inspekce kvality v sociálních • 
službách. 
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Květen
V německém Aachenu se koná závěrečná konference, která ukončuje mezinárodní spolupráci členů B.L.U.E. Ji-• 
hočeská rozvojová o.p.s. prezentuje, společně s dalšími partnery Rozvojového partnerství Merkur, nejen projekt 
Podnikání bez překážek, ale i celý Jihočeský kraj. 

Pod zášti tou primátora Českých Budějovic Mgr. Juraje Thomy je v Galerii Pod Kamennou žábou v Českých Budě-• 
jovicích uspořádána putovní výstava sociální fotografi e REVERS; je tvořena fotografi emi od desítky reportážních 
a dokumentárních fotografů. Výstavu zahajuje Juraj Thoma společně s fotografem Jindřichem Štreitem. Při slav-
nostním večeru vystupuje i charitní amatérské divadlo CHAD. Zároveň je představen i nový časopis, vydávaný 
od května Občanskou poradnou. 
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Tým lektorů a poradců Jihočeské rozvojové o.p.s. pokračuje v sebevzdělávání v intenzivním kurzu Vzdělávání • 
lektorů a poradců pro oblast zaměstnanosti  a trhu práce.
Tým lektorů Jihočeské rozvojové o.p.s. lektoruje při rekvalifi kaci Příprava a řízení projektů fi nancovaných ze • 
strukturálních fondů Evropské unie. 
Vychází první číslo Nestranného Nezávislého Občasníku REVERS na téma „Občanské poradenství“.• 

Červen
Jihočeská rozvojová o.p.s. se zapojuje do vzdělávacího cyklu pro neziskové organizace organizovaného občan-• 
ským sdružením Agnes. 
Lektoři a poradci Jihočeské rozvojové o.p.s. ukončují kurz Vzdělávání lektorů a poradců pro oblast zaměstnanosti  • 
a trhu práce složením závěrečné zkoušky.
Jihočeská rozvojová o.p.s. uzavírá realizaci projektu STROOM DUB – Společnost Trvalého rozvoje Osob s Ome-• 
zením.
Jihočeské rozvojová o.p.s. se zapojuje do komunitního plánování sociálních služeb na Prachati cku a v okolí Vla-• 
chova Březí. 
Jihočeská rozvojová o.p.s. spolupořádá první workshop na téma „Podpora začínajících podnikatelů“ k realizova-• 
nému projektu Podnikání bez překážek.

Výstava sociální fotografi e s názvem REVERS je od 26. 6. viděna v Třeboni v Březanově ulici 6. Výstava je připra-• 
vena ve spolupráci s Oblastní Charitou Třeboň za podpory Jihočeského kraje a statutárního města České Budě-
jovice. Během výstavy vystupuje charitní divadelní soubor CHAD.
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Červenec
Jihočeská rozvojová o.p.s. připravuje cyklus seminářů Standardy kvality sociálních služeb v pobytových zaříze-• 
ních. 
Občanská poradna se zapojuje do projektu Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou politi -• 
ku, jehož cílem je poskytování poradenství klientům, právně-osvětová činnost, vytváření informačního zázemí 
a podpory pro poskytování poradenství se zřetelem na bytovou politi ku. 
Jihočeská rozvojová o.p.s. se stává registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., • 
konkrétně služby odborného sociálního poradenství.

Srpen
Jihočeská rozvojová o.p.s pořádá první seminář z cyklu Standardy kvality sociálních služeb v pobytových zaříze-• 
ních. 
Zdárně ukončujeme projekt Podpora integrace na otevřeném a chráněném trhu práce.• 
Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. se zapojuje do projektu Asociace občanských poraden Moni-• 
toring diskriminace, jehož cílem je zajištění podkladů pro monitoring diskriminace v ČR z pohledu občanského 
poradenství a také podpora při zvyšování informovanosti  o diskriminaci mezi poradci členských občanských 
poraden a veřejností .
Občanská poradna se zapojuje také do dalšího projektu Asociace občanských poraden s názvem Spotřebitelské • 
poradenství – nákupy na splátky, jehož cílem je zlepšovat informovanost občanů ČR o jejich právech a povinnos-
tech při nákupu zboží a služeb a o způsobech, jak na trhu uplatňovat své ekonomické zájmy. 

Září
Tým lektorů a poradců Jihočeské rozvojové o.p.s. školí, ve 3. cyklu projektu Návrat do práce v Jihočeském kraji, • 
nezaměstnané v základním informačním a vzdělávacím programu. 
Tým lektorů a poradců Jihočeské rozvojové o.p.s. pokračuje v lektorování vzdělávacího cyklu „Podnikání bez • 
překážek pro začínající podnikatele“. Vzdělávání je realizováno v rámci projektu Podnikání bez překážek.

Říjen
Jihočeská rozvojová o.p.s. realizuje, společně s partnery Rozvojového partnerství Merkur, třídenní výstavu chrá-• 
něných dílen v c.k. Solnici v Českých Budějovicích. Ta se koná jako součást Týdne vzdělávání dospělých v Jiho-
českém kraji. 
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Putovní výstava REVERS putuje do prachati ckého Muzea české loutky a cirkusu. Výstavy se účastní i Václav Ma-• 
lina - jeden z vystavovaných autorů. Akci doprovází hudební vystoupení prachati ckého pěveckého ženského 
souboru Maraveja, ale také představení amatérského divadla CHAD. 

Jihočeská rozvojová o.p.s. se prezentuje na výstavě Týden pro neziskový sektor v Prachati cích.• 
Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. realizuje přednášku na téma občanské poradenství pro VOŠ • 
sociální v Prachati cích. 
Jihočeská rozvojová o.p.s. spolupořádá druhý workshop na téma „Zaměstnávání osob se zdravotním posti žením • 
v praxi“ k realizaci projektu Podnikání bez překážek. 
Jihočeská rozvojová o.p.s pokračuje v realizaci vzdělávacího cyklu Standardy kvality sociálních služeb v pobyto-• 
vých zařízeních. Jihočeská rozvojová o.p.s. realizuje další vzdělávací modul pro podnikatele Písecka a Prachati cka 
s názvem Marketi ngové znalosti  (A). Seminář se uskutečňuje v rámci realizace projektu Vzdělávání podnikatelů 
Písecka a Prachati cka.
Vychází druhé číslo časopisu REVERS na téma „Domácí násilí“. • 
Poradci občanské poradny se účastní setkání občanských poraden Asociace občanských poraden v Třebíči.• 
Občanská poradna pořádá přednášku pro 19 studentů Střední a vyšší odborné školy sociální v Prachati cích, • 
kteří ukončují studium a připravují se na vstup na trh práce. Téma přednášky je zaměřeno na činnost občanské 
poradny, její poslání, cíle a cílovou skupinu. Dále jsou studenti  seznámeni s fenoménem nezaměstnanosti , jejími 
důsledky a s nimi spojenými sociálně patologickými jevy.
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Listopad
Jihočeská rozvojová o.p.s. realizuje další vzdělávací moduly pro podnikatele Písecka a Prachati cka s názvem Mar-• 
keti ngové znalosti  (B) a Personální management (A) v rámci realizace projektu Vzdělávání podnikatelů Písecka 
a Prachati cka. 
Jihočeská rozvojová se akti vně účastní konference • SENOR LIVING 2007 ve Zlíně.
Jihočeská rozvojová o.p.s. spolupořádá třetí  workshop k realizaci projektu Podnikání bez překážek na téma „Ge-• 
nerace 50+“. 
Jihočeská rozvojová o.p.s pořádá další kurz z cyklu Standardy kvality sociálních služeb v pobytových zařízeních. • 
Jihočeská rozvojová o.p.s. připravuje moti vační kurz pro Občanské sdružení Koníček. • 

Prosinec
Tým lektorů Jihočeské rozvojové o.p.s. lektoruje při rekvalifi kaci Příprava a řízení projektů fi nancovaných ze • 
strukturálních fondů Evropské unie. 
Jihočeská rozvojová o.p.s. se účastní mezinárodního setkání s partnery B.L.U.E. v Itálii. • 
Jihočeská rozvojová o.p.s. realizuje další vzdělávací modul pro podnikatele Písecka a Prachati cka s názvem Per-• 
sonální management (A) v rámci realizace projektu Vzdělávání podnikatelů Písecka a Prachati cka.
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Občanská poradna 
při Jihočeské rozvojové o.p.s.

Posláním Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. je pomoci klientům lépe se orientovat v jejich právech a po-
vinnostech, aby dokázali efekti vně vyjádřit své potřeby a přání a ve spolupráci s občanskou poradnou nebo prostřednic-
tvím sítě dostupných služeb nalezli řešení své situace. Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. je registrovaným 
poskytovatelem sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a poskytuje: 

základní sociální poradenství,• 
odborné sociální poradenství. • 

Rok 2007 byl pro občanskou poradnu rokem růstu. Od ledna jsme začali realizovat projekt rozvoje akti vit občanské 
poradny, který rozšířil poskytované služby o přednáškovou a osvětovou činnost. V rámci tohoto projektu, který byl spo-
lufi nancován Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu – opatření 
3.2. na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji, jsme navázali partnerskou spolupráci s ostatními poskytovateli 
sociálních služeb i nejrůznějšími NNO v regionu. Realizovali jsme přednášky na středních školách v různých částech 
Jihočeského kraje, navázali jsme akti vní spolupráci se zástupci veřejné správy. Uspořádali jsme putovní výstavu soci-
ální fotografi e v Českých Budějovicích, Třeboni a Prachati cích. V květnu jsme začali vydávat vlastní časopis s názvem 
REVERS – Nestranný Nezávislý Občasník. Hlavním cílem tohoto periodika je stát se platf ormou pro výměnu zkušeností , 
poskytovat informace, předávat zkušenosti , komplexně informovat o dostupných sociálních službách a nastí nit možné 
alternati vy řešení zdánlivě neřešitelných životních situací, do kterých se může dostat každý z nás. 

Občanská poradna se, jako řádný člen Asociace občanských poraden, 
podílí na rozvoji občanského poradenství v ČR. Občanská poradna je 
uvedená v registru poskytovatelů sociálních služeb jako služba od-
borného sociálního poradenství podle zákona o sociálních službách 
htt p://iregistr.mpsv.cz/ .
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Stati sti ky občanské poradny za rok 2007

V roce 2007 se na občanskou poradnu obráti lo celkem 519 nových klientů, z toho 81 klientů opakovaně. Počet 

konzultací tedy byl 749 a pracovníci zodpověděli 659 různých dotazů. Nejvíce se objevily dotazy z oblasti  bydlení, 

majetkoprávních vztahů a náhrady škody, pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti . Velká část dotazů se týka-

la problemati ky zadlužování občanů, fi nanční a rozpočtové problemati ky, občanského soudního řízení, ochrany 

spotřebitele a sociálních dávek. Ostatní dotazy patřily do problemati ky pojištění (starobní důchody, nemocenská, 

zdravotní pojištění), zdravotnictví, činnost veřejné správy a trestní právo. Nejvíce se na občanskou poradnu obra-

celi lidé formou osobní konzultace, dále telefonicky nebo emailovým dotazem, několik klientů jsme doprovázeli 

na jednání. 

Projekty občanské poradny v roce 2007

V roce 2007 jsme úspěšně realizovali následující projekty:

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.•  SROP 3.2. na podporu sociální integrace v regionech

Společné projekty s Asociací občanských poraden:

Projekt • „Celorepublikový monitoring diskriminace v ČR z pohledu občanského poradenství“,

Projekt • „Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou politi ku“,

Projekt • „Spotřebitelského poradenství – nákupy na splátky“,

Příspěvek Magistrátu města na zřízení www 15.000 Kč• 

Putovní • výstava sociální fotografi e Revers z grantového programu živé kultury Jihočeského kraje.

Pracovní tým občanské poradny

Vedoucí OP:  Bc. Lenka Daňhová

Poradci:    Jaroslava Pašti ková, Mgr. Zdenka Čurdová, Petra Závišová, DiS., Dana Kalistová, DiS.

Dobrovolníci:  PhDr. Jana Zahradníková (poradce), Ivana Součková, DiS. (asistent),

   Mgr. Marika Vostrovská (asistent), Michaela Patloková, DiS.(asistent)

   Blanka Šlápotová, DiS. (asistent), Mgr. Mária Klierová (asistent),

   Mgr. Jaroslava Interholcová (asistent)
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Centrum STROOM DUB
 Společnost Trvalého Rozvoje Osob s Omezením

Jihočeská rozvojová o.p.s. realizova-

la do června 2007 projekt STROOM 

DUB – začlenění znevýhodněných 

osob do společnosti  a na trh práce. 

Akce byla realizována za fi nanční 

podpory Společného regionálního 

operačního programu a Jihočeské-

ho kraje s cílem provozovat centrum 

pracovních rehabilitací – Centrum 

STROOM DUB v Dubu u Prachati c. 

Zařízení zajišťuje sociální služby, 

pomoc a podporu osobám v nepří-

znivé sociální nebo zdravotní situ-

aci, napomáhá jim začlenit se do 

společnosti  a na trh práce. Integraci 

znevýhodněných osob do společnosti  centrum podporuje provozováním pracovně rehabilitačních dílen, poskyto-

váním vzdělávání a realizací pracovních rehabilitací. 

V centru mohou uživatelé sociálních služeb využít - od pondělí do pátku - i možnosti  ubytování, a to v šesti  pro-

storných a moderně vybavených pokojích. Klienti  jsou ubytováváni po dvojicích. Kapacita zařízení je 12 uživatelů, 

dva bezbariérové pokoje jsou vyhrazeny pro 4 vozíčkáře. Uchazečem o poskytnutí  sociálních služeb nebo uchaze-

čem o zaměstnání může být: 

osoba starší 15 let;• 

osoba po ukončení povinné školní docházky;• 

osoba, která není ve starobním důchodu;• 

osoba, která není v akutní fázi duševního onemocnění;• 

osoba, která má vytvořené rodinné nebo jiné sociální zázemí, do kterého se může na víkend vracet;• 

osoba, která není závislá na návykových látkách či jinak závislá;• 

osoba, která nevykazuje sklony k agresivnímu chování.• 

Centrum STROOM DUB je poskytovatelem sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách č. 

108/2006 Sb. a poskytuje tyto sociální služby:

sociální rehabilitaci•  – služba směřuje k dosažení samostatnosti , nezávislosti  a soběstačnosti  osob se zdravot-

ním posti žením, a to rozvojem specifi ckých schopností  a dovedností  člověka, posilováním jeho návyků a ná-

cvikem výkonu každodenních činností . 

sociálně terapeuti cké dílny • - ambulantní služba pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdra-

votního posti žení a které se tohoto důvodu nemohou uplatnit na otevřeném ani chráněném trhu práce. 

Od 1. 7. 2008 centrum provozuje obecně prospěšná společnost STROOM DUB o.p.s. 
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Podpora integrace 
na otevřeném a chráněném trhu práce
Jihočeská rozvojová o.p.s. se zařadila mezi úspěšné předkladatele do Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, 

priority 3.1. - Akti vní politi ka zaměstnanosti , opatření 3.1.1. - Posílení akti vní politi ky zaměstnanosti  při zaměst-

návání uchazečů a zájemců o zaměstnání. Obsahem projektu byla podpora a zvýšení účinnosti  APZ při zaměstná-

vání uchazečů a zájemců o zaměstnání, osob dlouhodobě nezaměstnaných a osob ohrožených nezaměstnaností . 

Projekt směřoval k efekti vní aplikaci již existujících nástrojů APZ na další cílové skupiny, kterými jsou zaměstnanci 

v pracovním poměru ohrožení nezaměstnaností . Záměrem projektu bylo rozšíření preventi vních poradenských 

a informačních služeb v oblasti  pracovní rehabilitace a plnění povinného podílu. Hlavními cíli projektu bylo:

1. Rekvalifi kace a příprava k práci.

2. Podpora programů pracovní rehabilitace. 

3. Podpora vytváření pracovních míst na otevřeném a chráněném trhu práce. 

4. Podpora náhradního plnění.

5. Vytvoření systému spolupráce všech subjektů, které mohou ovlivnit zvýšení zaměstnanosti  v regionu a po-

dílet se na něm; navázání sociálního dialogu a vytvoření konkrétních postupů s cílem dosáhnout co nejširší 

integrace znevýhodněných skupin obyvatelstva na pracovní trh.

Z á vě r e čn é  v ý s t u p y  p r o j e k t u

Celkový počet podpořených osob 236

Počet účetníků střednědobých rekvalifi kačních kurzů (automechanik, kuchař - číš-
ník, práce na PC, pečovatelka, cukrář)

23

Počet účastníků krátkodobých vzdělávacích kurzů (práce na PC pro začátečníky a pro 
pokročilé)

17

Počet účastníků jednodenního moti vačního semináře „Jednou nohou v zaměstná-
ní“

90

Počet klientů, kterým bylo poskytnuto poradenství (sepsání CV) 42

Poskytnuté mzdové příspěvky na nově vytvořená pracovní místa 22
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Projekt Podnikání bez překážek

Projekt je zaměřen na podporu osob z cílových skupin, které se rozhodnou vyřešit tí živou situaci v podobě ne-

zaměstnanosti  zahájením podnikatelské činnosti . Projekt je realizován od prosince 2004 v programu Iniciati vy 

Společenství EQUAL. V rámci projektu jsme vytvořili:

Metodiky práce s cílovými skupinami projektu (dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se zdravotním posti žením, • 

absolventi  všech typů škol, rodiče po rodičovské dovolené, generace 45+) s cílem osvětlit nezaměstnaným 

výhody i nevýhody podnikání, nabídnout jim doprovod a asistenci při seberealizaci. 

Učební materiály - publikace Podnikání bez překážek, skripta a prakti cká cvičebnice - publikace jsou určeny • 

začínajícím podnikatelům, podnikatelům s krátkodobou historií, studentům obchodních a ekonomických škol. 

V publikaci jsou shrnuty základní informace a podmínky, které by měl potenciální podnikatel znát a splňovat, 

právní normy České republiky, užitečné kontakty a důležité informace o státních i nestátních insti tucích.

Nabídku vzdělávacích kurzů pro začínající podnikatele.• 

Pět konzultačních míst BENEFIT, sloužících začínajícím podnikatelům k informačnímu servisu.• 

Nabídku individuálního poradenství v BENEFIT kontaktních místech v Jihočeském kraji.• 

Systém podpory chráněných dílen z Jihočeského kraje - nabídka bezplatné propagace výrobků a služeb v BE-• 

NEFIT kontaktních místech a v katalogu chráněných dílen.

Projektové akti vity roku 2007

Realizace čtyř 15 denních vzdělávacích kurzů pro začínající podnikatele.• 

Realizace 20 krátkodobých vzdělávacích kurzů pro začínající podnikatele.• 

Otevření všech BENEFIT kontaktních míst v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Prachati cích, Strakoni-• 

cích, Táboře.

Vydání čtyř bulleti nů Rozvojového partnerství Merkur.• 

Realizace tří konferencí v rámci projektu Podnikání bez překážek (19. 6. 2007, 3. 10. 2007, 9. 11. 2007).• 

Účast na mezinárodní konferenci mezinárodního partnerství B.L.U.E. (10. 5. 2007)• 

Návštěva zahraničního partnera Mater v Neapoli.• 

Prezentace projektu na místní, regionální i mezinárodní úrovni.• 

Vytvoření metodik – marketi ng chráněných dílen, komunikace s osobami se zdravotním posti žením.• 
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Projekt Vzdělávání podnikatelů Písecka a Prachati cka

Jihočeská rozvojová o.p.s. realizuje tento projekt v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů od července 

2006. Projekt byl fi nančně podpořen Evropskou unií, rozpočtem České republiky a Úřadem práce v Českých Budějovi-

cích; jeho cílem je posílit - prostřednictvím ucelené nabídky profesního vzdělávání - konkurenceschopnost podnikatel-

ských subjektů nejen na Písecku a Prachati cku, ale i v celém Jihočeském kraji. 

V roce 2007 jsme zrealizovali následující typy vzdělávání:

Název kurzu Termín Místo konání Počet účastníků

Manažerské dovednosti  (A)
12. - 13. 1. 2007
26. - 27. 1. 2007

Zadov 10

Manažerské dovednosti  (B)
2. - 3. 2. 2007

23. - 24. 2. 2007
Zadov 8

Osobnostní rozvoj (A)
22. - 23. 2. 2007
27. - 28. 2. 2007

Kamenný Újezd 12

Osobnostní rozvoj (B)
19. - 20. 4. 2007
24. - 25. 9. 2007

Kamenný Újezd 12

Marketi ngové znalosti  (A)
29. - 30. 10. 2007
20. - 21. 11. 2007

Kamenný Újezd 12

Marketi ngové znalosti  (B)
2. - 3. 11. 2007

9. - 10. 11. 2007
Prachati ce 16

Personální management (A)
14. - 15. 11. 2007
29. - 30. 11. 2007

Sedlice 14

Personální management (B)
27. - 28. 11. 2007
11. - 12. 12. 2007

Sedlice 16
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Publikační činnost, publicita, propagace

Činnost Jihočeské rozvojové o.p.s. je mapována zejména na internetových stránkách www.jr-spolecnost.cz, ale i na 

stránkách společnosti  DfK Group www.dfk group.cz. Odkazy na ni najdeme i na stránkách jednotlivých členských spo-

lečností : www.os-agenda.cz, www.bedex.cz, www.employmentservice.cz, www.kp-projekt.cz, www.ledax.cz, www.tr-

ops.cz. Informace o Jihočeské rozvojové o.p.s. podává i Jihočeská hospodářská komora na www.jhk.cz. 

Od května 2007 vydává Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. vlastní čtvrtletní časopis s názvem Revers – 

Nestranný Nezávislý Občasník. První číslo časopisu vyšlo v květnu roku 2007, druhé v říjnu 2007. Dosavadní čísla byla 

zaměřena na občanské poradenství a domácí násilí. Všechna čísla si lze stáhnout na stránkách www.jr-spolecnost.cz. 

Prostřednictvím periodika poskytuje Občanská poradna důležité informace, předává užitečné rady, komplexně infor-

muje o dostupných informačních službách, ale i nabízí alternati vy řešení zdánlivě bezvýchodných situací. Časopis byl 

představen při stejnojmenné putovní výstavě sociální fotografi e - „Revers“. U příležitosti  výstavy byl vydán katalog, ve 

kterém přestavujeme jednotlivé vystavující autory. Časopis je spolufi nancován Evropskou unií a Jihočeským krajem 

v rámci Společného regionálního operačního programu - opatření 3.2. na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji 

a je bezplatně distribuován dle distribučního seznamu; ten zahrnuje vybrané nestátní neziskové organizace z celého 

Jihočeského kraje, stejně tak i vedoucí sociálních odborů městských úřadů Jihočeského kraje, veřejná místa jako jsou 

knihovny, nádraží, apod. Dostane se i na místa se zvýšenou frekvencí cílových skupin - úřady práce, oddělení sociálních 

dávek magistrátu města apod. 

V rámci projektu STROOM DUB – začlenění znevýhodněných osob do společnosti  a na trh práce - se Jihočeská rozvo-

jová o.p.s i v tomto roce podílela na vydávání elektronického měsíčníku Stroomoviny, zaměřeného na práci s osobami 

zdravotně posti ženými a sociálně vyloučenými. Měsíčník je dostupný na stránkách www.stroomdub.cz .

Studijní materiály - z části  v ti štěné podobě a z části  jako CD-Rom, materiály k e-learningové výuce, ale také power-

pointové prezentace celého školení jsou výsledkem úspěšného projektu Vzdělávání lektorů a konzultantů. 

Informační bulleti n Aft ercare, jenž vznikl během realizace projektu Podnikání bez překážek, vychází i nadále a je elek-

tronickou poštou zdarma posílán podnikatelům, krátkodobým podnikatelům i studentům obchodních a ekonomických 

škol. Shrnuje základní informace a podmínky, které by měl potenciální podnikatel znát a splňovat, právní normy ČR 

a užitečné kontakty, důležité informace o nestátních a státních insti tucích. Informační servis je realizován rozvojovým 

partnerstvím Merkur.
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Dotace a příspěvky

Ministerstvo práce a sociálních věcí České • 
republiky 
Ministerstvo pro místní rozvoj České re-• 
publiky 
Jihočeský kraj• 
Statutární město České Budějovice• 
Evropský sociální fond• 

Děkujeme všem, kteří v roce 2007 naši činnost 
podpořili:

Právnické osoby:
Jihočeský kraj• 
Statutární město České Budějovice• 
Obec Dub• 
Město Prachati ce • 
Úřad práce v Českých Budějovicích• 
Úřad práce v Prachati cích• 
Úřad práce v Písku• 
ČSOB, a.s. • 
IVRO v.o.s. • 
Jihočeská hospodářská komora • 
Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské • 
komory v Prachati cích
KP projekt s.r.o.• 
Ledax o.p.s.• 
Bedex s.r.o.• 
Třeboňská rozvojová o.p.s.• 
Občanské sdružení Agenda • 
Rezidence AMBRA v Luhačovicích• 
Městská charita České Budějovice• 
Oblastní charita Třeboň• 
Občanské sdružení Prácheň• 
Občanské sdružení MESADA• 
CHD – Spektrum s.r.o. • 
Občanské sdružení Remedium, Praha• 
Asociace občanských poraden • 
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské uni-• 
verzity
Teologická fakulta Jihočeské univerzity • 
VOŠ sociální Prachati ce• 
Národní vzdělávací fond o.p.s.• 
Michal Jánský - ABBA DESIGN • 

Fyzické osoby:
Ing. Zdeněk Daňha• 
Ing. Pavla Koubová• 
PhDr. Jana Zahradníková • 
Ing. Ivana Kozáková   • 
Mgr. Petra Zimmelová  • 
Mgr. Marcela Vítová• 
Miroslav Kotoun, BBS.  • 
Dr. Bc. Ludvík Zíma • 
Ing. Monika Mlsnová • 
Mgr. Petr Pokorný• 
Mgr. Jan Šesták• 
Mgr. Marti n Haicl• 
Antonín Řádek• 
Pavla Čechová Švepešová• 
Hana Rabenhauptová • 
Ing. Ivan Loukota • 
Ing. Václav Pauch• 
Mgr. Jan Dudek • 
Bc. Jana Konstanti nová, DiS. • 
PhDr. Vladislava Šídlová• 
PhDr. Jana Břendová • 

Zvláštní poděkování za možnost realizovat výsta-
vu sociální fotografi e Revers patří:

Mgr. Juraj Thoma• 
Statutární město České Budějovice• 
Jihočeský kraj• 
Agentura eF• 
Centrum STROOM DUB• 
Magdalena a Jaroslav Kuti šovi• 

A fotografům, kteří na výstavě sociální fotografi e 
REVERS vystavovali:

Karel Cudlín• 
Franti šek Dostál• 
Štěpán Hon• 
Artur Magrot• 
Václav Malina• 
Tomki Němec• 
Marti n Šálek• 
Jindřich Štreit• 
Tomáš Trojan• 
Jan Voběrek• 



p íslušnému fin. orgánu1 x

JIHO ESKÁ ROZVOJOVÁ o.p
Plachého  59/4

eské Bud jovice 1
370 01

( v celých tisících K  ) Název, sídlo a právní forma
ú etní jednotky

k 31.12.2007

Ú etní jednotka doru í:
26077540

I O

Rozvaha podle P ílohy . 1 
vyhlášky . 504/2002 Sb. Rozvaha v plném rozsahu

2a

Stav k poslednímu
dni

1b

íslo
ádku

Stav k prvnímu dni
ú etního obdobíAKTIVA

A. Sou et I.až IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2I.

2. Software (013) 3Dlouhodobý

3. Ocenitelná práva (014) 4nehmotný

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5majetek

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6celkem

6. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8

Sou et I.1. až I.7. 9

1. Pozemky (031) 10II.

2. Um lecká díla, p edm ty a sbírky (032) 11Dlouhodobý

3. Stavby (021) 12hmotný

4. Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí (022) 13majetek

5. P stitelské celky trvalých porost (025) 14celkem

6. Základní stádo a tažná zví ata (026) 15

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17

9. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19

Sou et II.1. až II.10. 20

1. Podíly v ovládaných a ízených osobách (061) 21III.

2. Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem (062) 22Dlouhodobý

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23finan ní

4. P j ky organiza ním složkám (066) 24majetek

5. Ostatní dlouhodobé p j ky (067) 25celkem

6. Ostatní dlouhodobý finan ní majetek (069) 26

7. Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek (043) 27

Sou et III.1. až III.7. 28

1. Oprávky k nehmotným výsledk m výzkumu a vývoje (072) 29IV.

2. Oprávky k softwaru (073) 30Oprávky k

3. Oprávky k ocenitelným práv m (074) 31dlouhodobému

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32majetku

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33celkem

6. Oprávky ke stavbám (081) 34

7. Oprávky k samostatným movitým v cem a soubor m movitých v (082) 35

8. Oprávky k p stitelským celk m trvalých porost (085) 36

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zví at m (086) 37

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39

Sou et IV.1. až IV.11. 40
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2a

Stav k poslednímu
dni

1b

íslo
ádku

Stav k prvnímu dni
ú etního obdobíAKTIVA

B. Sou et B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 2 7833 446

1. Materiál na sklad (112) 42I.

2. Materiál na cest (119) 43Zásoby

3. Nedokon ená výroba (121) 44celkem

4. Polotovary vlastní výroby (122) 45

5. Výrobky (123) 46

6. Zví ata (124) 47

7. Zboží na sklad  a v prodejnách (132) 48

8. Zboží na cest (139) 49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 75

Sou et I.1. až I.9. 51 75

1. Odb ratelé (311) 52II. 23030

2. Sm nky k inkasu (312) 53Pohledávky

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54celkem

4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 55

5. Ostatní pohledávky (315) 56

6. Pohledávky za zam stnanci (335) 57 8

7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpe ení a zdrav. pojišt ní (336) 58

8. Da  z p íjm (341) 59

9. Ostatní p ímé dan (342) 60

10. Da  z p idané hodnoty (343) 61 1

11. Ostatní dan  a poplatky (345) 62

12. Nároky na dotace a ostatní zú tování se státním rozpo tem (346) 63

13. Nároky na dotace a ost. zú tování s rozp. orgán  územ. samos (348) 64 1 2262 286

14. Pohledávky za ú astníky sdružení (358) 65

15. Pohledávky z pevných termínových operací (373) 66

16. Pohledávky z vydaných dluhopis (375) 67

17. Jiné pohledávky (378) 68 10

18. Dohadné ú ty aktivní (388) 69 1 070375

19. Opravná položka k pohledávkám (391) 70

Sou et II.1. až II.19. 71 2 699 2 537

1. Pokladna (211) 72III. 1110

2. Ceniny (213) 73Krátkodobý 1

3. Ú ty v bankách (221) 74finan ní 234662

4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75majetek

5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76celkem

6. Ostatní cenné papíry (256) 77

7. Po izovaný krátkodobý finan ní majetek (259) 78

8. Peníze na cest (261) 79

Sou et III.1. až III.8. 80 672 246

a 1b

íslo
ádku

Stav k prvnímu dni
ú etního období

1. Náklady p íštích období (381) 81IV.

2. P íjmy p íštích období (385) 82Jiná aktiva

3. Kursové rozdíly aktivní (386) 83celkem

Sou et IV.1. až IV.3. 84

Sou et A. až B.Aktiva celkem 85 3 446
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4a

Stav k poslednímu
dni

3b

íslo
ádku

Stav k prvnímu dni
ú etního obdobíPASIVA

A. Sou et A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 -611-145

1. Vlastní jm ní (901) 87I. 400400

2. Fondy (911) 88Jm ní 156

3. Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk (921) 89celkem

Sou et I.1. až I.3. 90 400 556

1. Ú et výsledku hospoda ení (963) 91II. -466x

2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení (931) 92Výsledek x156

3. Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93hospoda ení -701-701

Sou et II.1 až II.3. 94 -545 -1 167

B. Sou et B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 3 3943 591

1. Rezervy (941) 96I.Rezervy

Hodnota I.1. 97

1. Dlouhodobé bankovní úv ry (951) 98II.

2. Vydané dluhopisy (953) 99Dlouhodobé

3. Závazky z pronájmu (954) 100závazky

4. P ijaté dlouhodobé zálohy (955) 101celkem

5. Dlouhodobé sm nky k úhrad (958) 102

6. Dohadné ú ty pasivní (389) 103

7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104 419600

Sou et II.1. až II.7. 105 600 419

1. Dodavatelé (321) 106III. 1 48958

2. Sm nky k úhrad (322) 107Krátkodobé

3. P ijaté zálohy (324) 108závazky

4. Ostatní závazky (325) 109celkem

5. Zam stnanci (331) 110 192

6. Ostatní závazky v i zam stnanc m (333) 111 2

7. Závazky k institucím soc. zabezpe ení a zdrav. pojišt ní (336) 112 94158

8. Da  z p íjm (341) 113 321

9. Ostatní p ímé dan (342) 114 4344

10. Da  z p idané hodnoty (343) 115

11. Ostatní dan  a poplatky (345) 116

12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpo tu (346) 117

13. Závazky ve vztahu k rozpo tu orgán  územ. samospr. celk (348) 118

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír  a vklad (367) 119

15. Závazky k ú astník m sdružení (368) 120

16. Závazky z pevných termínových operací (373) 121

17. Jiné závazky (379) 122 261

18. Krátkodobé bankovní úv ry (231) 123 1 1522 051

19. Eskontní úv ry (232) 124

20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125

21. Vlastní dluhopisy (255) 126

22. Dohadné ú ty pasivní (389) 127

23. Ostatní krátkodobé finan ní výpomoci (249) 128

Sou et III.1. až. III.23. 129 2 593 2 975

4a

Stav k poslednímu
dni

3b

íslo
ádku

Stav k prvnímu dni
ú etního období

1. Výdaje p íštích období (383) 130IV.

2. Výnosy p íštích období (384) 131Jiná 398

3. Kursové rozdíly pasivní (387) 132pasiva

Sou et IV. až IV.3. 133 398

Sou et A. až B.Pasiva celkem 134 2 7833 446

Razítko: Podpis osoby odpov dné
za sestavení:

Okamžik sestavení:Podpis odpov dné
osoby:

Odesláno dne:



26 Výroční zpráva Jihočeské rozvojové o.p.s. za rok 2007Výroční zpráva Jihočeské rozvojové o.p.s. za rok 2007

I O

p íslušnému finan nímu
orgánu

1 x
Ú etní jednotka doru í:

26077540

JIHO ESKÁ ROZVOJOVÁ o.p
Plachého  59/4

eské Bud jovice 1
370 01

Název a sídlo ú etní jednotky( v celých tisících K  )
k 31.12.2007

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Výkaz zisku a ztráty 
podle P ílohy . 2 
vyhlášky . 504/2002 Sb

íslo
ádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

innosti

Hlavní

6

Hospodá skáOzna ení

NákladyA. 1

Spot ebované nákupy celkem 1 381Sou et I.1. až I.4. 2 341 347I.

Spot eba materiálu 341 3473 1 3811. (501)

Spot eba energie 42. (502)

Spot eba ostatních neskladovatelných dodávek 53. (503)

Prodané zboží 64. (504)

Služby celkem 5 803Sou et II.5. až II.8. 7 1 0624 741II.

Opravy a udržování 85. (511)

Cestovné 3529 3526. (512)

Náklady na reprezentaci 410 47. (513)

Ostatní služby 1 0624 38511 5 4478. (518)

Osobní náklady celkem 5 607Sou et III.9. až III.13. 12 3345 273III.

Mzdové náklady 2523 98113 4 2339. (521)

Zákonné sociální pojišt ní 761 28514 1 36110. (524)

Ostatní sociální pojišt ní 1511. (525)

Zákonné sociální náklady 6716 1312. (527)

Ostatní sociální náklady 1713. (528)

Dan  a poplatky celkem Sou et IV.14. až IV.16. 18IV.

Da  silni ní 1914. (531)

Da  z nemovitostí 2015. (532)

Ostatní dan  a poplatky 2116. (538)

Ostatní náklady celkem 198Sou et V.17. až V.24. 22 198V.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2317. (541)

Ostatní pokuty a penále 924 918. (542)

Odpis nedobytné pohledávky 2519. (543)

Úroky 17326 17320. (544)

Kursové ztráty 2721. (545)

Dary 2822. (546)

Manka a škody 2923. (548)

Jiné ostatní náklady 1630 1624. (549)

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem

VI. 31Sou et VI.25. až VI.30.

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3225. (551)

Z statková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 3326. (552)

Prodané cenné papíry a podíly 3427. (553)

Prodaný materiál 3528. (554)

Tvorba rezerv 3629. (556)

Tvorba opravných položek 3730. (559)

Poskytnuté p ísp vky celkem 2Sou et VII.31. až VII.32. 38 2VII.

Poskytnuté p ísp vky zú tované mezi organ. složkami 3931. (581)

Poskytnuté lenské p ísp vky 240 232. (582)

Da  z p íjm  celkem Hodnota VIII.33. 41VIII.

Dodate né odvody dan  z p íjm 4233. (595)

Náklady celkem 12 991Sou et I. až VIII. 43 1 43011 561
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íslo
ádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

innosti

Hlavní

6

Hospodá skáOzna ení

VýnosyB. 44

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 1 449Sou et I.1. až I.3. 45 1 43415I.

Tržby za vlastní výrobky 461. (601)

Tržby z prodeje služeb 1 4341547 1 4492. (602)

Tržby za prodané zboží 483. (604)

Zm na stavu vnitroorganiza ních zásob celkem Sou et II.4. až II.7. 49II.

Zm na stavu zásob nedokon ené výroby 504. (611)

Zm na stavu zásob polotovar 515. (612)

Zm na stavu zásob výrobk 526. (613)

Zm na stavu zví at 537. (614)

Aktivace celkem Sou et III.8. až III.11. 54III.

Aktivace materiálu a zboží 558. (621)

Aktivace vnitroorganiza ních služeb 569. (622)

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 5710. (623)

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 5811. (624)

Ostatní výnosy celkem 88Sou et IV.12. až IV.18. 59 88IV.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 6012. (641)

Ostatní pokuty a penále 6113. (642)

Platby za odepsané pohledávky 6214. (643)

Úroky 363 315. (644)

Kursové zisky 6416. (645)

Zú tování fond 6517. (648)

Jiné ostatní výnosy 8566 8518. (649)

Tržby z prodeje majetku, zú tování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 67Sou et V.19. až V.25.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 6819. (652)

Tržby z prodeje cenných papír  a podíl 6920. (653)

Tržby z prodeje materiálu 7021. (654)

Výnosy z krátkodobého finan ního majetku 7122. (655)

Zú tování rezerv 7223. (656)

Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku 7324. (657)

Zú tování opravných položek 7425. (659)

P ijaté p ísp vky celkem 509Sou et VI.26. až VI.28. 75 509VI.

P ijaté p ísp vky zú tované mezi organiza ními složkami 7626. (681)

P ijaté p ísp vky (dary) 50977 50927. (682)

P ijaté lenské p ísp vky 7828. (684)

Provozní dotace celkem 10 482Hodnota VII.29. 79 10 482VII.

Provozní dotace 10 48280 10 48229. (691)

Výnosy celkem 12 528Sou et I. až VII. 81 1 43411 094

íslo
ádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

innosti

Hlavní

6

Hospodá skáOzna ení

Výsledek hospoda ení p ed zdan ním -463-467 4C. 82Výnosy - Náklady

Da  z p íjm 383 334. (591)

Výsledek hospoda ení po zdan ní -466-467 1D. 84C. - 34.

Podpis osoby odpov dné
za zaú tování:

Podpis odpov dné
osoby:

Razítko:Odesláno dne:

Telefon:
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Příloha k účetní závěrce za rok 2007

Název:  Jihočeská rozvojová o.p.s.
Sídlo:  Plachého 59/4, 370 01 České Budějovice
Právní forma:  obecně prospěšná společnost

Předmět činnosti :
Podpora sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje• 
Podpora rozvoje lidských zdrojů• 
Podpora přeshraniční spolupráce• 

Doplňková činnost:
Zprostředkování obchodu a služeb• 
Činnost poradců – ekonomických, fi nančních, podnikatelských • 
Pořádání kurzů, školení lektorské činnosti • 

Vznik společnosti  dne: 30. 6. 2004

Zakladatelé:  
Ing. Dvořák Miroslav• 
Ing. Daňha Zdeněk• 
Krigar Robert• 
Ing. Mrkvička Miloslav• 

Vnitřní účetní směrnice jsou součástí  Vnitřního organizačního řádu. Platnost od 1. 1. 2005

Stav majetku ke 31. 12. 2007 (v ti s. Kč)

Finanční majetek                                                                                           247 
Pohledávky z obch. vzt.                                                                                230  
Nárok na dotace                                                                                         2 296     
Drobný hm. majetek do 40 ti s. Kč neuvedený v rozvaze                                1 520 

Stav závazků ke 31. 12. 2007 (v ti s. Kč)       

Závazky k dodavatelům                                                                             1 489  
Závazky z půjček                                                                                       1 571  
Závazky k zaměstnancům                                                                             192   
Zúčt. s insti tucemi soc. zab.                                                                            94 
Ostatní daně                                                                                                    43 
Daň z příjmu                                                                                                     3 
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Doplňující informace: v ti s. Kč
 

Výnosy z hlavní činnosti             15  • 
Výnosy z doplňkové činnosti      1 434  • 
Dotace                                       10 482  • 
Dary                                               509  • 
Vlastní jmění                                 400  • 
Cenné papíry                                     0 • 
Akcie                                                 0• 
Rezervy                                              0• 
Počet zaměstnanců:  15 hlavní pracovní poměr, 13 dohody• 
Osobní náklady statutárního zástupce – ředitele:  705 • 

Dotace:

Pocházejí ze zdrojů Evropské unie, ze státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Jihočeského kraje        • 

Účel dotací v projektech za rok 2007: 

Podpora integrace na otevřeném a chráněném trhu práce• 
Vzdělávání lektorů a konzultantů• 
Vzdělávání podnikatelů Písecka a Prachati cka        • 
Standardy kvality sociálních služeb v Jihočeském kraji• 
Sociální integrace osob prostřednictvím Občanské poradny v ČB• 

V Českých Budějovicích dne: 9. 5. 2008
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Zůstatek na účtě k 1. 1. 2007   662 
Zůstatek v pokladně k 1. 1. 2007   10 
Peněžní prostředky k 1. 1. 2007   672 

Příjmy: Hlavní č. Hospodářská č. Celkem
Z prodeje služeb                     15                              1 274                                  1 289 
Dotace                              10 406                                                                      10 406 
Dary                                        127                                                                            127 
Partneři                                    85                                                                              85 
Čerpání úvěru                    5 043                                                                         5 043  
Úroky                                          3                                                                                 3 
Příjmy celkem                                                                                                     16 953 

Výdaje:                           Hlavní č.            Hospodářská č.                                    Celkem
Služby + materiál              5 185                                 507                                  5 692   
Osobní  náklady                5 399                                 337                                   5 736 
Splátka úvěru                    5 751                                                                         5 751 
Úroky                                     173                                                                            173    
Poplatky                                  16                                                                               16 
Pokuty a penále                       9                                                                                 9 
Členské příspěvky                    2                                                                                 2 
Výdaje celkem                                                                                                    17 379      

Zůstatek na účtě ke 31. 12. 2007                                                                           234 
Zůstatek v pokladně ke 31. 12. 2007                                                                       12    
Peněžní prostředky ke 31. 12. 2007                                                                        246 

Přehled výnosů podle zdrojů (v ti s. Kč)
                                                                                      Výnosy   
Prodej služeb                                                                  1 449 
Dotace (EU, rozpočet ČR, Jih. kraj)                                  10 482 
Dary (fyzické osoby)                                                           509 
Partneři                                                                               85 
Úroky (ČSOB)                                                                        3 

Vývoj a konečný stav fondů o.p.s.
Vlastní jmění společnosti  tvoří vklad zakladatele ve výši 400 500 Kč.
Výsledek hospodaření společnosti  v roce 2006 – zisk 156 ti s. Kč, byl zaúčtován na účet: Rezervní fond. 
Výsledkem hospodaření roku 2007 je ztráta ve výši 466 ti s. Kč.

Stav majetku ke 31. 12. 2007 (v ti s. Kč)
Finanční majetek                                                                                              247 
Pohledávky z obch. vzt.                                                                                   230  
Nárok na dotace                                                                                            2 296     
Drobný hmotný majetek v hodnotě do 40 ti s. Kč                                             1 520 
Celkem majetek                                                                                              4 293 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích (v ti s. Kč)
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Stav závazků ke 31. 12. 2007 (v ti s. Kč)        
Závazky k dodavatelům                                                                                 1 489  

Závazky z půjček                                                                                             1 571  

Závazky k zaměstnancům                                                                                192   

Zúčt. s insti tucemi soc. zab.                                                                             94 

Ostatní daně                                                                                                       43 

Daň z příjmu                                                                                                         3 

Celkem závazky                                                                                            3 392 

Objem nákladů ve členění na náklady vynaložené pro plnění obecně 
prospěšných služeb a na správu o.p.s. (v ti s. Kč)

  Hlavní č. Hospodářská č. Správa  Celkem

Spotřeba materiálu  1 299  34  48 1 381

Cestovné   352   0  0  352

Reprezentace      4  0 0 4

Služby     3 996   1 062 389      5 447

Osobní náklady   5 273                        334                   0      5 607

Ostatní náklady    184                             0                16         200

Náklady celkem         11 108                      1 430             453    12 991

Přehled nákladů a výnosů střediska Občanské poradny 
při Jihočeské rozvojové o.p.s. za rok 2007

Výnos Kč
Provozní dotace 1 342 350,46
Úroky 27,65
Výnosy celkem 1 342 378,11
 
 
Náklad Kč
Osobní náklady 863 975,76
Spotřebované nákupy - materiál 90 021,00
Spotřebované nákupy - drobný majetek 114 398,00
Cestovné 29 828,00
Služby - správa a údržba 55 303,25
Služby - ostatní 186 306,60
Poplatky 2 545,50
Náklady celkem 1 342 378,11
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