AUTO PRO OSOBNÍ ASISTENCI - DÁRCOVSKÝ VÝZVA
Již 42 lidí přispělo na asistenční auto
Osobní asistence pomáhá na Českokrumlovsku a Kaplicku desítkám dětí se zdravotním postižením i seniorům žít co možná nejběžnějším
způsobem života. V domácnostech, školách, všude, kde je potřeba. Za klienty a s klienty najezdí asistentky stovky kilometrů měsíčně.
V současné době má asistence tři automobily, nezbytně ale potřebuje další. ICOS Český Krumlov, který asistenci již od roku 2008 provozuje,
získal na nový automobil prostředky z nadací, v listopadu ale ještě 80 tisíc korun na nákup automobilu chybělo. Díky podpoře mnoha lidí
však již na nákup automobilu příliš nechybí.
Devět kolegyň si přeje k narozeninám
auto pro Osobní asistenci
„Je nás 9 kolegyň. Máme zanedlouho narozeniny. A tušíme, že největší radost je činit
radost druhým. Rozhodly jsme se spojit síly
a přát si k narozeninám místo dárků auto
pro Osobní asistenci“, těmito slovy uvedlo
v listopadu svou dárcovskou výzvu devět kolegyň z obecně prospěšné společnosti ICOS
Český Krumlov.
Vybralo se již přes 40 tisíc korun
Za měsíc přispěly na automobil pro
Osobní asistenci již více než čtyři desítky
lidí - dárců. A poslali přes zabezpečený portál
více než 40 tisíc korun. Dárcovská výzva trvá
do konce února 2018. „Přidejte se i vy. Každým
příspěvkem uděláte radost nejen nám“, konstatují kolegyně a dodávají: „Podporu od takového množství lidí jsme nečekaly, nesmírně
nás těší, kolik lidí v našem okolí je ochotno pomáhat s námi. Všem dárcům děkujeme“. Petra
a Petra, Tereza, Míša, Daniela, Magdaléna,
Šárka, Ingrid a Hanka.

Dárcovská výzva je do konce února 2018 dostupná na adrese: https://www.darujme.cz/vyzva/1200325
Zde najdete všechny potřebné informace i neodolatelné video, které pro vás devět kolegyň natočilo.
Darovat se dá jakákoli částka, jednoduše přes zabezpečený platební portál. Dárci si mohou dar uplatnit k daňovému zvýhodnění. Za všechny
příspěvky děkujeme.

Z obsahu:
VÍCE NEŽ 5 DESÍTEK
DOBROVOLNÍKŮ POMÁHÁ
V DOMOVECH PRO SENIORY
A MNOHA DALŠÍCH
PROGRAMECH
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Úvodem…
Vážení spoluobčané,
sem tam slyšíme žehrání na to, že lidé se málo zajímají o dění ve
svém okolí, jsou zahleděni příliš do sebe, do svých starostí. Naše zkušenost je však zcela jiná. Příkladem mohou být třeba dobrovolníci, kteří
pod obecně prospěšnou společností ICOS pomáhají ve svém volném
čase druhým. Pomáhají v domovech pro seniory, lidem se zdravotním
postižením. Tráví čas s dětmi z dětského domova nebo doučují děti s nejrůznějšími problémy. Jen za rok 2017 věnovali tito lidé bez nároku na
finanční odměnu dalších téměř 2000 hodin svého času druhým. Všem
patří obrovský dík a uznání.
Dalším příkladem budiž dárcovská výzva na auto pro Osobní asistenci, na níž upozorňujeme na první straně tohoto zpravodaje. Asistence
pomáhá klientům s dětskou mozkovou obrnou, Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou, autismem či roztroušenou sklerózou. Každoročně se
tým kvalifikovaných asistentek stará o cirka 40 klientů. Díky služebním
automobilům se asistence dostává i za klienty v odlehlých částech regionů. Vozy osobní asistence objedou za pár let zeměkouli, přestože se většinou pohybují jen po Českokrumlovsku a Kaplicku. Díky mnoha přispěvatelům i z řad občanů našeho města budeme moci na jaře pro Osobní
asistenci zakoupit další potřebné auto. Přiložená fotografie vznikla při
natáčení videa k dárcovské výzvě. Video si určitě nenechte ujít, dostupné je například z webu www.icos.krumlov.cz. Děkujeme všem dárcům

i našim kolegyním, které dárcovskou výzvu připravily. Jen za první měsíc
přispěli lidé více než 40tisíc korun a pomáhají tak s námi. Díky.
Inspirativní čtení přeje
Tomáš Zunt, ředitel ICOS Český Krumlov, o.p.s.

OSOBNÍ ASISTENCE ČESKÝ KRUMLOV
pro děti, dospělé se zdravotním postižením a seniory
Kontakt pro více informací:
Mgr. Petra Dvořáková
vedoucí Osobní asistence, ICOS Český Krumlov, o.p.s.
tel.: 773 587 758, e-mail: asistence@krumlov.cz
www.asistence.krumlov.cz

Využijte výhodný prostor pro Vaši inzerci v tomto zpravodaji. Více info na www.icos.krumlov.cz (sekce zpravodaj, ceník inzerce).
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VÍCE NEŽ PĚT DESÍTEK DOBROVOLNÍKŮ POMÁHALO
PRAVIDELNĚ I V ROCE 2017
Pod dobrovolnickým centrem Český Krumlov pomáhají dobrovolníci v domovech pro seniory, dětském domově, vedou českokrumlovské
Informační centrum pro seniory, věnují se dětem ze střediska výchovné péče, lidem se zdravotním postižením, doučují děti. Většinou věnují
druhým svůj čas pravidelně, například 1x týdně. Takto pomáhalo v roce 2017 49 dobrovolníků, mnozí další pak vypomáhají na jednorázových akcích pro rodiny s dětmi, benefičních akcích či lektorováním přednášek v rámci IC senior. Všem dobrovolníkům tímto moc děkujeme
a těšíme se na spolupráci i v roce 2018.

SETKÁVÁNÍ MEZI GENERACEMI POKRAČUJE
Již druhým rokem se zapojují děti ze základních škol do programu
„Vychovej si svého dobrovolníka“. Děti pod vedením dobrovolníků připravují program pro klienty domova pro seniory. Do roku 2017 na pracovišti v Českém Krumlově, nově pak po přemístění domova v Kaplici.
„S nápadem přišla Hanka Kocourková, která již delší dobu přemýšlela
o možnostech propojení aktivit dětí a seniorů v domovech. Protože roky
pracovala ve školství a věnovala se dobrovolnictví v domově pro seniory,
spojila se Hanka s Dobrovolnickým centrem, Rodinným centrem Krumlík
a Domovem pro seniory Kaplice“, přibližuje vznik programu Magdaléna
Zronková, která se dobrovolnicky na své rodičovské dovolené k programu také připojila. Společný cíl byl jasný, seznámit děti se stářím,
probudit v nich přirozený zájem a ukázat jim, jak mohou seniorům
pomáhat, jak společně komunikovat. A časem si mezi sebou třeba
vybudovat kamarádský vztah. „Děti například na Vánoce společně s klienty zpívali koledy, vyprávělo se o zvycích, na Velikonoce jsme malovali
vajíčka, na jiných setkáních jsme hráli poznávací hry,“ nastiňuje setkávání v domovech Magdaléna Zronková a dodává. „Klienti domova si

PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM
Všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří věnovali svůj volný
čas dobrovolnické činnosti, patří velké poděkování. Jmenovitě
pak děkujeme zejména:
Matějčkové Heleně, Prokůpkové Lence, Stejskalové Kristýně, Šrenkové Michaele, Ondrákové Radce, Vnukové Nikole, Sobolové
Kristýně, Pučilové Iloně, Klikové Haně, Nachlingerové Janě, Piskáčkové Iloně, Štěpánkové Anitě, Kusové Evě, Kocourkové Haně, Bejdákové Janě, Svobodové Miroslavě, Novotné Jitce, Šmídové Martině, Slípkové Vlastě, Jungovi Ladislavovi, Hampelové Anně, Šímové
Kateřině, Thonové Miroslavě, Janouškové Bohumíře, Petráškové
Martině, Lapšanské Lence, Hrubešové Zdeňce, Klementové Ivaně,
Rychtarové Ludmile, Štikové Petře, Bohoňkové Veronice, Roučové
Vendule, Šváchové Veronice, Zronkové Magdaleně, Pospíšilové
Veronice, Zuntovi Vladimírovi, Stifterové Bohuslavě, Kroneislové
Haně, Šenkýřové Haně, Rezkové Aleně, Fouskové Jindřišce, Hanákové Jarmile, Sobolovi Davidovi, Frischholzové Jitce a Ruby Mizon.
Zvláštní poděkování patří i dalším dobrovolným lektorům, kteří
svůj čas nezištně věnují Informačnímu centru pro seniory - Ludmile Kitzlerové, Vondrovicové Dagmar, Lence Kalové, Jiřímu Veselému a Anně Šedivé a za dlouholeté vedení Informačního centra
pro seniory Kuncové Františce.
Za Dobrovolnické centrum Lenka Bejdáková a Magdaléna Zronková
a Tomáš Zunt, ředitel ICOS Český Krumlov, o.p.s.

děti velmi oblíbili a těšili se na další setkání, radost z návštěv zjevně sdílely
i děti“. Hana Kocourková, iniciátorka programu, který začal fungovat
jako kroužek pod Rodinným centrem Krumlík, má pak radost, že řady
dětí se rozrůstají. Zapojeno bylo už 23 dětí a na vedení programu se
podílejí již 4 vedoucí, Mgr. Hana Kocourková, Mgr. Dana Pokorná, Mgr.
Jitka Novotná a Bc. Magdalena Zronková, a to pod záštitou dobrovolnického centra ICOS Český Krumlov, Domova pro seniory Kaplice a RC
Krumlík.
Zapojte se dobrovolnických programů i vy
Dobrovolnické centrum Český Krumlov aktuálně přijímá dobrovolníky do programu „Kamarád v životě“, do Rodinného centra Krumlík či
do domova důchodců v Horní Plané. Uplatnit se můžete ale i v řadě
jiných programů. Pokud máte zájem nebo chcete získat více informací,
kontaktujte nás.

Dobrovolnice Helena Matějčková

Lenka Bejdáková, koordinátorka dobrovolníků
e-mail: dobrovolnictvi@krumlov.cz
tel.: 774 719 767
5. května 251, Plešivec
www.dobrovolnictvi.krumlov.cz
facebook: Dobrovolnické centrum Český Krumlov

Programy Dobrovolnického centra fungují i za finanční podpory Ministerstva školství mládeže ČR, Ministerstva vnitra ČR, města Český Krumlov a Jihočeského kraje.
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INFORMACE BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY
V roce 2017 poskytla bezplatná právní poradna při ICOS Český Krumlov své služby dalším více než osmi stovkám klientů. Ti se obracejí
a mohou obracet na poradnu již na šesti pobočkách ve třech regionech. V Českém Krumlově, Kaplici, Větřní, Trhových Svinech, Nových
Hradech a ve městě Vyšší Brod. Poradny pomáhají lidem, kteří
se dostali nebo mohou dostat do tíživé životní situace. Nejvíce
případů řeší poradna v oblasti dluhů, rodinného, či pracovního
práva. I v roce 2018 bude mít díky podpoře Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR poradna, obdobně jako v minulých letech, část
provozních hodin vyhrazenu i pro spotřebitelskou tematiku.

Nenechte se oklamat - Věčný kalendář spotřebitele
Na sklonku roku 2017 vydal ICOS Český Krumlov, jeho Bezplatná
právní poradna a partnerská organizace KreBul kalendář „Nenechte se
oklamat“. Zmíněné organizace spojily již v roce 2012 své síly a realizují
spolu dílčí projekt „Bezplatné spotřebitelské poradenství“, jehož
cílem je zajistit zejména zvlášť zranitelným osobám, jako jsou třeba
senioři, mládež či osoby v krizi, komplexní odbornou poradenskou
podporu v oblasti ochrany spotřebitele.
Navíc se poradny snaží problémům i předcházet a věnují se i v této
oblasti řadě informačně vzdělávacích aktivit. Vedle poradenských služeb pořádají pravidelně besedy či v rámci výše uvedeného projektu vydaly kalendář spotřebitele. Ten je určen zejména (ale nejen) seniorům a
nabízí na každý měsíc rady, tipy a další informace, které by měl znát každý
odpovědný spotřebitel. K dispozici je kalendář pro zájemce zdarma
například v sídle poradny v ul. 5. května 251, Plešivec. Věříme, že
kalendář se stane vítaným průvodcem nejednoho spotřebitele.
Kalendář je k dispozici i v PDF na webu www.poradna.krumlov.cz.

„Nenechte se oklamat“
Věčný kalendář spotřebitele
Vydáno v rámci projektu „Bezplatné spotřebitelské poradenství“, který realizuje Bezplatná právní poradna
při ICOS Český Krumlov, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

PROVOZNÍ HODINY BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY
V ČESKÉM KRUMLOVĚ
pondělí, úterý, pátek: 8.00 až 12.00 a 13.00 až 16.00 hodin
čtvrtek: 8:00 až 12.00 hodin
středa - zavřeno
Pondělí dopoledne a pátek odpoledne je poradna v Krumlově otevřena i pro neobjednané.
Jinak je potřeba se dopředu objednat osobně v provozních hodinách, nebo na uvedených kontaktech.

Bezplatná právní poradna, ul. 5. května 251, Plešivec, Český Krumlov
tel.: 774 110 124, 380 727 600, e-mail: pravni.poradenstvi@krumlov.cz
www.poradna.krumlov.cz
(na těchto stránkách najdete i provozní hodiny všech poboček poradny)

Provoz Bezplatné právní poradny je podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Jihočeský krajem, městy Český Krumlov, Trhové Sviny, Nové Hrady,
Kaplice, Vyšší Brod, Větřní a Sdružením Růže. V Oblasti spotřebitelské problematiky pak také Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
SDRUŽENÍ RŮŽE
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RODINNÉ CENTRUM KRUMLÍK V ROCE 2018

I v roce 2018 pro vás Rodinné centrum bude zajišťovat svou běžnou nabídku služeb. A ještě něco navíc. Více na našem webu.
Hlídání dětí - dětská skupina v Rodinném centru
Hlídání dětí v domácnostech, hotelech
Volná herna a „kavárnička“
Cvičení, kroužky, semináře pro rodiče i děti
Příměstské tábory
Tradiční akce pro děti (Pohádkový les, Dětské odpoledne ad.)
Charitativní bazárek
Rodinné centrum Krumlík Český Krumlov
Urbinská 184, 381 01 Český Krumlov
Mgr. Květa Valčuhová, vedoucí Rodinného centra Krumlík
tel.: 774 292 622
e-mail: valcuhova@latran.cz, www.krumlik.krumlov.cz
Provozovatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Děkujeme Květě Valčuhové za vedení RC, za obětavou péči o děti
Lucii Bidelnicové, Haně Čadové, Anně Hrachovské, Věře Kutlákové
a Ivaně Selucké. Mnohokrát děkujeme také celé řadě dobrovolníků, kteří s chodem RC vypomáhají, Mateřskému centru Míša za
dlouholetou spolupráci. Zvláštní poděkování pak patří Veronice
Bohoňkové za skvělou práci, kterou v Rodinném centru odvedla
jako zaměstnanec i jako dobrovolník.

Aktivity Rodinného centra Krumlík finančně podpořili v roce 2017 zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, město Český Krumlov, Jihočeský Kraj a Nadace Barokního divala.
Příměstské tábory se konají za podpory MŠMT ČR. Hlídání dětí - dětská skupina v RC funguje za finanční podpory Evropského sociálního fondu.

PODPORA RODIN A DĚTÍ
máhá každý rok desítkám a destíkám rodin vyrovnávat se s tíživou či
obtížnou situací, kterou rodiny nezvládnou bez odborné pomoci. Část
služby je věnována klientům na doporučení oddělení sociálně-právní
ochrany dětí, část je určena klientům - rodinám, kteří se mohou obracet na službu sami. Díky podpoře z evropských a dalších zdrojů jsou
služby zajišťovány bezplatně.
Terénní práce v rodinách
Poradenství - rodinné včetně terapie, psychologické, právní
Mediace - pomoc s řešením konfliktů
Asistované kontakty, předávání
Služba Podpora rodin a dětí v ohrožení funguje pod obecně
prospěšnou společností ICOS Český Krumlov, o.p.s. od roku 2014 a po-

Podpora rodin a dětí
Bc. Šárka Kotvová, vedoucí služby Podpora rodin a dětí v ohrožení
tel.: 734 440 422
e-mail: podporarodin@krumlov.cz, www.podporarodin.krumlov.cz
Provozovatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Služba „Podpory rodin a dětí v ohrožení“ funguje za podpory Evropského sociálního fondu, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, města český Krumlov, Nadace Agrofert a Jihočeského kraje.
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INFORMACE
CPDM, O.P.S. ČESKÝ KRUMLOV, ŠPIČÁK 114

CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI
OSLAVILO 20 LET
Obecně prospěšná společnost CPDM Český Krumlov v roce
2017 naplánovala několik speciálních aktivit a mimořádných
programů, kterými chtěla dětem a mládeži, ale také svým spolupracovníkům a partnerům, připomenout 20. výročí svého vzniku.
Jednou z akcí k připomínce kulatého výročí byl „slavnostní“ koncert
legendy české folkové scény, českobudějovické skupiny NEZMAŘI.
A do překrásných prostor rekonstruované krumlovské synagogy pozvali pracovníci CPDM svoje externí spolupracovníky, dobrovolníky,
partnery a podporovatele…
Pozvání na koncert, který byl alespoň malým poděkováním všem
spolupracovníkům za dosavadní podporu, přijalo více než 130 hostů.
Večer pak pro všechny pokračoval přátelským setkáním při dobrém
moravském víně a „něčím“ k snědku v restauraci krumlovského Vlašského dvora.
Pozvání k účasti na programu mj. přijali současní i někteří dřívější
vrcholní představitelé města Český Krumlov, členové správní a dozorčí
rady CPDM, pracovníci krumlovského městského úřadu a krajského
úřadu, představitelé českých i zahraničních partnerů CPDM a především spolupracovníci CPDM, kteří se podíleli a podílejí přímo na práci
s dětmi a mládeží na jednotlivých projektech.
Program pak dále pokračoval po celý víkend, kdy především pro
„přespolní“ tuzemské a zahraniční hosty CPDM připravilo kulturně poznávací program v Českém Krumlově, Českých Budějovicích a Hluboké
nad Vltavou.
Velké poděkování za významnou pomoc při organizování celého slavnostního programu patří společnosti Vlašský dvůr, s.r.o.
Český Krumlov a městu Český Krumlov.

CPDM děkuje všem svým spolupracovníkům, příznivcům a
donátorům za práci a podporu v uplynulých dvaceti letech
činnosti. Vám všem přejeme vše dobré v novém roce 2018.

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY CPDM V ROCE 2017
Organizování mezinárodních projektů pro mládež a děti v ČR a podpora účasti mladých lidí na těchto projektech v zahraničí je jednou
z dlouhodobých priorit práce CPDM. Mezinárodní projekty chystáme i v roce 2018, tento text se ohlíží za rokem minulým. Rok 2017 naším
prostřednictvím a ve spolupráci s našimi zahraničními partnery přinesl pro mladé lidi z našeho regionu v tomto směru řadu příležitostí.
Sami jsme zorganizovali v roce 2017 dva mezinárodní projekty
mládeže v ČR.
Prvním z nich byl projekt „Přeshraniční spolupráce mládeže“,
v Zátoni a Českém Krumlově, 21. až 27. srpna 2017. Zúčastnilo se jej
21 mladých lidí ve věku od 13 do 20 let ze Slovenska, Slovinska, Česka
a Turecka.
„Letošní ročník byl moc fajn. Sešli se skvělí lidé,“ hodnotí projekt jeho
hlavní koordinátor Jiří Muk. „Účastníci si byli typově podobní, skvěle spolupracovali, dokázali fungovat jako tým. Měl jsem z toho radost.“
Spolupráce v angličtině se účastnily i dívky z dětského domova
Hlavními tématy byla média a tvořivé a umělecké aktivity. „Tyto
oblasti se dají krásně skloubit a letošní ročník nám opět potvrdil, že to funguje náramně. Zároveň je to zábavné a velmi rozmanité. Všichni účastníci
si většinou celý týden užívají,“ říká Jiří Muk, který také upozorňuje na
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prolamování jazykových bariér. „Projekt je samozřejmě v angličtině.
Není to ale tak, že tady máme jen nějaké VIP klienty, kteří skvěle ovládají
cizí jazyky. O tom to není. Letos jsme tu měli třeba i dvě dívky z hornoplánského dětského domova.“
Základem týdenního programu jsou mediální aktivity - filmová
tvorba, fotografie, práce v rádiovém studiu. Nechybí ale ani aktivity
jako jsou rafting, exkurze do zajímavých míst v regionu či umělecké
tvůrčí workshopy.
Projekt „Přeshraniční spolupráce mládeže“ se uskutečnil za podpory Jihočeského kraje, MŠMT ČR a města Český Krumlov již pošesté.
„Jsem rád, že se naše zahraniční vazby stále prohlubují. Už před lety jsme
si říkali, že by mohly mít tyto aktivity úspěch. A nepletli jsme se,“ uzavírá
Jiří Muk.
Pokračování na straně 7
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MEZINÁRODNÍ PROJEKTY CPDM V ROCE 2017
Dokončení ze strany 6
Náš druhý mezinárodní projekt se jmenoval Inclusion Mixer Step 2 (Zátoň, Český Krumlov, České Budějovice, 28. září až 7. října
2017) a byl zaměřen do sociální oblasti. Běžný život nevidomého,
neslyšícího či různým způsobem nemohoucího si v rámci tohoto
projektu vyzkoušelo 21 účastníků ze Slovenska, Slovinska, Lotyšska,
Maďarska, Makedonie a České republiky. Projekt byl určen pro mladé
lidi, kteří pracují s mládeží.
„Aktivity byly zaměřeny především na problematiku sociálního vyloučení. To může být z několika důvodů - fyzického či psychického postižení,
ale například i z důvodů národnostních či náboženských,“ přibližuje zacílení programu Jiří Muk z CPDM.
Účastníci si zkoušeli běžné činnosti nevidomého, neslyšícího, čistili
si navzájem zuby, krmili se… Kromě těchto simulativních her jsme ale
měli i různé diskuzní kroužky i exkurze, kdy jsme se podívali například
do Centra pro rehabilitaci osob s postižením Arpida. V ulicích Krumlova se pak uskutečnil „workshop“ zaměřený na uvědomění si, že okolí
nemusí být lidem s handicapem dostatečně přizpůsobeno.
„Inclusion Mixer přinesl také adrenalinové zážitky, kdy účastníci museli za tmy ujít zhruba jedenáctikilometrový okruh. Dostali slepé mapy,
první půlhodinu nesměli mluvit, používat baterku a po celý den nejedli,
aby si zkusili sáhnout na dno,“ říká koordinátor projektu Jiří Muk. Na
závěr programu se do projektu zapojily i děti z Větřní, pro něž účast-

níci připravili na základě nabytých zkušeností dětský den. Projekt byl
realizován za podpory programu EU ERASMUS+.
Abychom do mezinárodních projektů mohli „dostat“ co nejvíce
mladých lidí z ČR, je pro nás velmi důležité zapojovat se do projektů
našich zahraničních partnerů. A to se nám v roce 2017 docela dařilo.
Českou mládež jsme vyslali na projekty do Maďarska, Slovinska na
Slovensko a na tři projekty do Lotyšska.

OZVĚNY LETNÍCH ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN
V létě načerpáváme teplo a novou energii do podzimních a zimních období. A tak je na místě nyní „zavzpomínat“ i na dobu
letních dětských prázdninových táborů, které uspořádalo CPDM
v roce 2017.
První z nich se uskutečnil v červenci 2017 na Chatě pod Kletí a
účastnilo se jej dvacet dětí z města Větřní. Podobně jako v předešlých
letech bylo hlavním záměrem tábora přiblížit dětem kulturní a historickou rozmanitost našeho kraje a zprostředkovat jim skutečnost, že
jsou součástí tohoto nesmírně cenného bohatství. Děti navštívily například cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě či Pohádkový dům v Krumlově. Vyzkoušely si splutí Vltavy, podnikly výšlap na Kleť. Navštívili
jsme Zoo v Hluboké nad Vltavou. Děti měly v rámci pobytu možnost
vyzkoušet si nejrůznější výtvarné, sportovní a přírodovědné aktivity,
seznámily se i s canisterapeutickým výcvikem. Za spolupráce s Červeným křížem se věnovali i zdravotnickému záchranářství. Součástí
programu byl i tematický workshop týkající se romské kultury. Děti
se seznámily s historií, tradicemi a zvyky. Rozlučku s táborem jsme si
vychutnali závěrečnou jízdou na koních, kterou absolvovaly nejenom
děti, ale i vedoucí.
Tábor se uskutečnil za podpory Jihočeského kraje, Ministerstva
vnitra ČR a měst Větřní a Český Krumlov.
I v roce 2017 se uskutečnil již tradiční tábor „Prázdniny v pohybu“.
Tentokrát na táborové základně na Čeříně u Rožmitálu na Šumavě.
Tábora se zúčastnilo 38 dětí ve věku od sedmi do patnácti let. Pro
dětské účastníky tábora byl připraven, jako každý rok, pestrý program se spoustou netradičních sportovních aktivit, výletů, her a také
celotáborovou hrou na motivy „Vikingové“. Děti získávaly zkušenosti
s přípravou jídla na ohni, vařily lektvary z léčivých bylin, pomocí mapy
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a buzoly se dostávaly na zajímavá místa v okolí. Vikingové byli velmi
odvážní a s nepřízní počasí, která nás provázela polovinou tábora, se
vyrovnali bez újmy, a to i když si v rámci programu museli sami uvařit
jídlo, postavit přístřešek a přežít v přírodě.
Letní tábor byl finančně podpořen z grantů města Český Krumlov
a MŠMT ČR. A díky velice pozitivním ohlasům z obou táborů se všichni
těšíme i na tábory v roce 2018.

Strana 7

zpravodaj.krumlov.cz

Informace o městě Český Krumlov a jeho občanech

POMÁHEJTE S NÁMI...

DĚKUJEME VŠEM ZA DOSAVADNÍ PODPORU
ICOS Český Krumlov, o.p.s. pomáhá tam, kde je potřeba. Zajišťuje v regionu řadu provázaných sociálních a návazných služeb, které
usnadňují život seniorům, lidem se zdravotním postižením, rodičům
s dětmi i dětem s určitými problémy.
Osobní asistence pomáhá pravidelně čtyřem desítkám klientů
(dětem se zdravotním postižením i seniorům) žít co možná nejběžnějším způsobem života. Kvalifikované asistentky zajistí každý rok téměř
10tisíc hodin péče. Bezplatná právní poradna na šesti pobočkách
poskytne každý rok své služby cirka osmi stovkám klientů. Služba
Podpora rodin a dětí v ohrožení napomáhá stovkám rodin překonat složité situace prostřednictvím poradenství psychologického,
právního, rodinného vč. terapie, terénní práce v rodinách či mediací.
Rodinné centrum Krumlík pak již od roku 2011 zajišťuje některé
z dříve chybějících služeb a aktivit pro rodiny s dětmi. Ke snižování rizika opakování trestné činnosti či jiného závadového chování mladých
lidí přispívá již deset let náš preventivní program „Právo zážitkem“.
Pod Dobrovolnickým centrem pomáhá na šest desítek dobrovolníků
v nejrůznějších programech, doplňujících síť základních sociálních
služeb. V sídle ICOS také spolu-zajišťujeme již 10 let provoz chráněné
dílny, která zaměstnává ročně tři desítky invalidních pracovníků.
V ROCE 2017 PŘISPĚLO NA SLUŽBY ICOS VÍCE NEŽ 100 DÁRCŮ
Roční náklady na zajištění těchto služeb činí 10-10,5 milionů ročně.
Část příjmů zajišťuje každoročně ICOS v souladu s legislativou od státu
a kraje, buď formou účelových dotací, nebo objednávkou služeb ze
strany státu či kraje na základě výběrových řízení. Část příjmů je pak
od uživatelů služeb tam, kde to zákon vyžaduje či umožňuje. Tyto základní příjmy činí necelých 60% potřebného rozpočtu.
Zbytek nezbytných prostředků pak musí ICOS zajistit každý rok
v dotačních řízeních z evropských zdrojů, měst a obcí, z nadací, svou
vedlejší výdělečnou činností. A v neposlední řadě přispívají obdobně
jako v jiných zemích na zajištění našich služeb rozrůstající se řady
podporovatelů a dárců z řad firem i jednotlivců. Ani bez jejich
podpory by zajištění některých z potřebných služeb nebylo možné.

V roce 2017 přispělo na konkrétní aktivity či služby ICOS nejrůznější formou více než 100 individuálních dárců částkou přesahující
130 tisíc Kč. Dalších téměř 300 tisíc darovaly na základě výběrových
řízení nadace (Konto Bariéry Nadace Charty 77 ad.) a firmy, zejména
z regionu (Linde, E.ON, Silvermix ad.). Další řada lidí přispívá na služby
ICOS například formou nákupu na internetu přes aplikaci GIVT, kdy
část sumy za nákup jde darem vybrané neziskové organizaci. Přes
20 tisíc korun přispěli také další lidé do kasiček v rámci veřejné sbírky.
Desítky osob a firem podporuje ICOS na benefičních akcích či slevami.
Na čtyři desítky lidí podpořilo svým během ICOS v roce 2017 na českobudějovickém půlmaratonu.
Tento prostor neumožňuje poděkovat všem dárcům a podporovatelům jmenovitě, dovolte nám ale na tomto místě poděkovat
některým z těch, kteří podpořili aktivity či akce ICOS v poslední
době. Děkujeme paní Evě Koblasové z firmy Retrosmalt s.r.o., která
nám připravila dárky pro dobrovolníky, Ondřeji Hájkovi a paní Hájkové
z Egon Schiele kavárny za občerstvení a umožnění setkávání dobrovolníků. Děkujeme Heleně Plachtové, která poskytla do Synagogy řadu
vstupenek na koncerty pro naše dobrovolníky z Informačního centra
pro seniory. Za podporu benefiční akce „ICOSí slavnost“ děkujeme
Ateliéru Lenky Kalové, firmě Borovka Event, s.r.o., Fenclové Adéle z kavárnička v Pivovarské zahradě, E.ON České Republika, s.r.o., Pivovaru
Eggenberg, Sboru dobrovolných hasičů Český Krumlov, Františku Šestákovi, firmě Věci na fotbal, Faktor Team s.r.o. či kapele Pub Animals,
která odehrála benefiční koncert pro ICOS zcela bez nároku na odměnu. Za významné dary děkujeme také MUDr. Jiřímu Klossemu, MUDr.
Haně Klossové a MUDr. Pavlu Valtrovi. A v neposlední řadě i desítkám
dobrovolníků, kteří bez nároku na finanční odměnu odpracovali v roce
2017 téměř 2000 hodin. Těm jmenovitě děkujeme na straně 3 tohoto
vydání zpravodaje.
Děkujeme všem za podporu, velice si jí vážíme.
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
www.icos.krumlov.cz

Vydání této neprodejné tiskoviny je spolufinancováno z prostředků MPSV ČR, MPO ČR, MŠMT ČR, příspěvků města Český Krumlov a Jihočeského kraje, nadace Agrofert a Evropského sociálního fondu.
Názory a informace v tomto letáku nevyjadřují oficiální stanoviska poskytovatelů dotací. Nepodepsané příspěvky jsou redakční.
Ve spolupráci s CPDM, o.p.s. Český Krumlov vydala v prosinci 2017 obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov, 5. května 251, Plešivec, 381 01 Český Krumlov, IČO 70815089, tel./fax 380 712 202, e-mail: icos@krumlov.cz, www.icos.krumlov.
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