
obecnì prospìšná spoleènost

Výroèní zpráva
za rok 2005

Motto:
„Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí.

A to je mo�né dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností.”
Avicenna



Pøedstavení spoleènosti:

Jihoèeská rozvojová o. p. s. (dále jen JR) byla zapsána do rejstøíku obecnì prospìšných
spoleèností k 30. 6. 2004 a je také registrována v seznamu neziskových organizací
Jihoèeského kraje. Sídlo spoleènosti je v ulici Jírovcova 1 v Èeských Budìjovicích.
Spoleènost poèátkem roku 2005 rozšíøila své slu�by také na Prachaticko, kde realizuje
projekty spojené s posílením aktivní politiky zamìstnanosti.

Podpora sociálního a ekonomického rozvoje Jihoèeského kraje podpora rozvoje
podnikání.
Podpora cestovního ruchu v Jihoèeském kraji
Podpora pøeshranièní meziregionální spolupráce navazování kontaktù, spoleèné
akce, výmìny informací
Komunitní plánování a rozvoj, podpora rozvoje obèanské spoleènosti
v Jihoèeském kraji
Podpora rozvoje lidských zdrojù
Podpora vzniku a rozvoje nových sociálních slu�eb a programù, které jsou
v souladu s posláním spoleènosti

realizace projektù financovaných ze strukturálních fondù, grantových programù
(krajských i národních)
bezplatného poradenství
organizací akcí urèených široké veøejnosti
bezplatného informaèního servisu

JR je mladou, ambiciózní spoleèností, která poskytuje tyto obecnì prospìšné
slu�by:

Výše uvedené veøejnì prospìšné slu�by spoleènost poskytuje buï vlastními
silami, èi prostøednictvím jiných osob (organizátorù akcí), a to formou:
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Právní forma:

IÈ:

sídlo:

pracovištì:

Webové stránky:

Bankovní spojení:

Správní rada: pøedseda
místopøedseda

èlen

Dozorèí rada: pøedseda
èlen

Personální obsazení: øeditelka spoleènosti
projektová mana�erka

projektový mana�er

obecnì prospìšná spoleènost - zapsána v rejstøíku o.p.s.
vedeného Krajským soudem v Èeských Budìjovicích,
oddíl 0, vlo�ka 94

26077540

Jírovcova 1, 370 01 Èeské Budìjovice
Tel.: 387 222 838

Horní 45, 383 01 Prachatice
Tel.: 388 320 501, Fax: 388 320 501

www.jr-spolecnost.cz

191973066/0300

Ing. Miroslav Dvoøák,
Ing. Zdenìk Daòha,
Robert Krigar,

Ing. Miroslav Mrkvièka,
Miroslav Kotoun,
Dr. Bc. Ludvík Zíma

Andrea Tajanovská, DiS.,
Mgr. Pavla Doubková,
Jan Ptáèek DiS.,
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U�ivatelé slu�eb Jihoèeské rozvojové o.p.s.
Jihoèeská rozvojová o.p.s. pracuje a své aktivity zamìøuje pøedevším na tyto cílové skupiny:
� Osoby se zdravotním posti�ením

Lidé ve vìku nad 45 let

Dlouhodobì nezamìstnaní

Rodièe po mateøské dovolené

Mladiství bez kvalifikace

- mají dlouhodobì ztí�ený vstup na trh práce. Chybí
nejen pracovní místa, ale i mechanismy, které by jejich vznik podpoøily - 60%. nezamìst-
nanost handicapovaných je toho dùkazem. JR o.p.s proto pøedkládá projekty zamìøené na
návrat osob se zdravotním posti�ením na trh práce, podporu èinností chránìných dílen
a vznik nových chránìných pracoviš�.

- jsou skupinou, u které je ji� potøebné preventivnì pùsobit proti
riziku nezamìstnanosti, dále rozvíjet jejich dovednosti a vìdomosti a pùsobit na zamìst-
navatelskou obec ve smyslu podpory zlepšení pracovních pøíle�itostí pro tuto vìkovou
kategorii. JR. o.p.s. proto pøedkládá projekty se zamìøením na vzdìlávání osob, podporu
celo�ivotního vzdìlávání a rovné pøíle�itosti �en a mu�ù na trhu práce.

- mají své specifické problémy, které je potøeba komplexnì
øešit. U takovýchto osob dochází ke ztrátì motivace, pøidru�ují se èasto i zdravotní problé-
my, tzv. psychosomatické choroby. Nezvyšují si kvalifikaci, ztrácejí pracovní návyky
a postupnì se ztoto�òují se svou rolí nezamìstnaného a rezignují na svou nároènou �ivot-
ní situaci . JR. o.p.s. proto pøedkládá
projekty se zamìøením na pracovní rehabilitace, rekvalifikace, motivaèní a vzdìlávací
kurzy a znovunabytí èi osvojení si pracovních návykù.

- potøebují obnovit znovu své znalosti a dovednosti,
popøípadì zmìnit kvalifikaci z dùvodu další péèe o dìti. Proto mají nedostatek pracovních
pøíle�itostí i pøesto, �e zamìstnavatel dle platné legislativy by nemìl brát jako pøeká�ku pøi
pracovním uplatnìní to, �e rodiè peèuje o malé dítì. JR. o.p.s. proto spolupracuje pøi
vytváøení motivaèních nástrojù pro získání sebevìdomí a vzdìlávacích kurzù pro obnove-
ní døíve nabytých vìdomostí a dovedností.

- jsou velmi problematickou skupinou osob, kteøí jsou vìtši-
nou nemotivovaní, nemají vypìstovaný pocit odpovìdnosti, nìkdy pocházejí ze slo�itého
rodinného a sociokulturního prostøedí. Leckdy mají nevyhovující zájmy a nasmìrovat je
zpìt do vzdìlávacího systému je prioritou sociální práce. JR. o.p.s. proto pøedkládá projek-
ty se zamìøením na pracovní rehabilitace, motivaèní a vzdìlávací kurzy a získávání pracov-
ních návykù.
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(fáze fatalismu - Harrisonùv cyklus fáze nezamìstnanosti)
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Projekty Jihoèeské rozvojové o. p. s.
1.

Podnikání bez pøeká�ek

2.
Podpora integrace na otevøeném

a chránìném trhu práce

JR o.p.s. je deklarovaným partnerem Jihoèeské hospodáøské komory v projektu
do Iniciativy Spoleèenství Equal. Rozpoèet projektu byl pro

Akci 1 - 515 500 Kè a pro Akci 2 a Akci 3 - 11 753 000 Kè. Projekt je zamìøen na podpo-
ru dlouhodobì nezamìstnaných, kteøí se rozhodnou zahájit podnikání. Cílovými sku-
pinami jsou: osoby starší 45 let, �eny po mateøské dovolené, OZP, absolventi a dlouho-
dobì nezamìstnaní. Filozofií projektu je osvìtlit nezamìstnaným výhody i nevýhody
podnikání, nabídnout jim doprovod a asistenci pøi seberealizaci. Zahájení podnikání
bude pøedcházet vzdìlávání: psychosociální motivaèní kurzy, teoretické a praktické
vzdìlávání a osvojení si znalostí souvisejí s podnikáním nebo praxe s pøihlédnutím na
jednotlivé cílové skupiny. Inovaèním prvkem je pøedpokládané otevøení pìti konzul-
taèních míst BENEFIT, slou�ících zaèínajícím podnikatelùm k servisu spojeného
s podnikáním, a to vèetnì roèního bezplatného after care a propagace jejich výrobkù
a slu�eb. Souèástí projektu je mezinárodní výzkum s partnery z Nizozemí, Nìmecka
a Itálie zamìøený na potøeby cílových skupin a zavádìní ji� v partnerských zemích exis-
tujících a osvìdèených nástrojù pro aktivizaci osob z cílových skupin.

Dále se JR o.p.s. se zaøadila mezi úspìšné pøedkladatele do OP RLZ, opatøení 1.1 Posílení
aktivní politiky zamìstnanosti s projektem

. Rozpoèet uvedeného projektu je 6 094 480 Kè. Obsahem
projektu je podpora a zvýšení úèinnosti APZ pøi zamìstnávání uchazeèù a zájemcù
o zamìstnání, osob dlouhodobì nezamìstnaných, osob ohro�ených nezamìstnaností
a zamìstnancù v pracovním pomìru ohro�ených nezamìstnaností. Zámìrem projektu
je rozšíøení preventivních poradenských a informaèních slu�eb v oblasti pracovní reha-
bilitace a plnìní povinného podílu. Hlavními cíli jsou rekvalifikace a pøíprava k práci,
podpora programù pracovní rehabilitace, podpora vytváøení pracovních míst na ote-
vøeném a chránìném trhu práce, podpora náhradního plnìní a vytvoøení systému spo-
lupráce všech subjektù, které mohou ovlivnit a podílet se na zvýšení zamìstnanosti
v regionu.
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3. JR o.p.s uspìla i se dvìmi �ádostmi do Phare 2003 RLZ
. První projekt je zamìøen na zavádìní standardù kvality

slu�eb v osmi jihoèeských nestátních neziskových organizacích. Cílem projektu s roz-
poètem 1 390 200 Kè je zajistit vzdìlávání asistentù v partnerských organizacích a kon-
zultantù pro zavádìní standardù kvality slu�eb, zahájení zavádìní standardù a závìreè-
né audity v organizaci do dvou let. Dále pak vytvoøení vzdìlávacího modulu pro zavá-
dìní standardù kvality v ostatních jihoèeských organizacích a utvoøení bro�ury „best
practic“ v tištìné i elektronické podobì, vèetnì utvoøení sítì stá�í v partnerských orga-
nizacích zamìøených na praktické nácviky zavádìní standardù. Cílovými skupinami
jsou prvotnì konzultanti v dané problematice, pracovníci v partnerských organizacích
a druhotnì klienti a u�ivatelé jejich slu�eb.

4. Druhý projekt financovaný z programu Phare 2003 RLZ nese název
s roz-

poètem 965 625 Kè. Je zamìøen na vyrovnání pøíle�itostí pro sociálnì vylouèené nebo
ohro�ené skupiny obyvatel prostøednictvím posílení kapacity pro poskytování slu�by
obèanského poradenství v jihoèeské metropoli, a tím i zlepšit mo�nosti integrace do
spoleènosti a na trh práce. Specifickým cílem projektu je výzkum dosavadního fungo-
vání obèanského poradenství v Jihoèeském kraji a zmapování kontextu ostatních soci-
álnì integraèních slu�eb. Z toho zámìru dále vyplývá utvoøení návrhu fungování
obèanské poradny v Èeských Budìjovicích vèetnì jejího pilotního provozu, utvoøení
širokého partnerství v oblasti sociální integrace mezi neziskovými organizacemi,
úøady práce a veøejnou správou.

Standardy kvality sociálních
slu�eb v Jihoèeském kraji

Sociální integrace
osob prostøednictvím obèanského poradenství v Èeských Budìjovicích
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Jihoèeská rozvojová o. p. s. se partnersky podílí
na tìchto projektech:

Jihoèeská rozvojová o.p.s. a plánované aktivity

1. STROOM DUB Spoleènost Trvalého Rozvoje Osob s Omezením - SROP
2. Najdi si práci v Jihoèeském kraji - veøejná zakázka Úøadu práce v Èeských Budìjovicích
3. Vytvoøení pracovních míst pro zaèlenìní nezamìstnaných nízkokvalifikovaných a han-

dicapovaných osob do zamìstnání v Jihoèeském kraji - OP RLZ
4. Projekt na podporu zvyšování kvalifikace uèitelù a dalších pedagogických pracovníkù

Èesko-anglického gymnázia formou vzdìlávání v mìkkých dovednostech - OP RLZ
5. Skvìlým projektem ke skvìlému zamìstnání - OP RLZ

Spoleènost pøipravuje další návazné projekty, kde chce dále uplatnit získané zkušenosti
z pøedchozích realizací projektù. Pro spoleènost se otevírá mo�nost zapojení do projektù,
týkajících se komunitního plánování, a to ve spolupráci se Zdravotnì sociální fakultou
Jihoèeské univerzity.

Své zkušenosti se zamìstnáváním rizikových skupin uchazeèù a zájemcù o zamìstnání a pøí-
pravy tìchto lidí na podnikání chce zohlednit v dalších pøipravovaných projektech do OP
RLZ, které budou zamìøeny na osoby nad 50 let vìku a vzdìlávání podnikatelù.

V oblasti obèanského poradenství je snaha získat finanèní prostøedky na vznik a provoz
Obèanské poradny v Èeských Budìjovicích.

Další snahou je podpora aktivit pro zdravotnì a sociálnì handicapované mladé lidi, kteøí vli-
vem osudu nemohli vyrùstat v úplných rodinách projekt, který je pøipravován, je soustøe-
dìn do Centra STROOM DUB v Dubu u Prachatic, kde jsou nyní rekonstruovány rozsáhlé
ubytovací kapacity a prostory pro vznik dalších chránìných dílen. Úspìšnì se rozbíhá spo-
lupráce s Vyšší odbornou školou sociální v Prachaticích.
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Publicita a propagace

Jihoèeská rozvojová o.p.s. výstupy z projektù a ze své èinnosti zveøejòuje na svých i partner-
ských webových stránkách.

Pøipravován je tzv. „newsletter“, kterým budou pøíle�itostnì informováni partneøi, spolu-
pracující organizace a také všichni zájemci o nových aktivitách spoleènosti a o novinkách
v oblasti grantových výzev na téma sociální integrace a posílení zamìstnatelnosti cílových
skupin, na které se spoleènost ve svých projektech zamìøuje.

V projektu „Integrace“ (OP RLZ) je pøipravován katalog pro podporu marketingu chránì-
ných dílen a pracoviš� s dùrazem na podporu náhradního plnìní. Katalog bude bìhem rea-
lizace projektu také k dispozici na webových stránkách, bude ve spolupráci s chránìnými
dílnami v Jihoèeském kraji také prùbì�nì aktualizován.

V souèasné dobì jsou zpracovávány metodiky práce s cílovými skupinami, kterým se vìnu-
je projekt „Podnikání bez pøeká�ek“ (EQUAL). Budou k dispozici všem, kteøí se cílovým
skupinám vìnují, pøedstavují urèitý „návod“, jak s nimi pracovat, ale také jak zaèít podnikat
a své podnikání udr�et a rozšíøit.
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Ukázka propagaèního letáku
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