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Cílem činnosti ICOS je podpora občanského sektoru při překonávání překážek v rozvoji 
občanské společnosti a vícesektorového partnerství v místě. Cílem sdružení je dále 
podpora rozvoje demokracie a občanské společnosti v České republice se zvláštním 
zaměřením na proces evropské integrace včetně budování absorpční a projektové 
kapacity. 
Tyto cíle ICOS naplňuje zejména prostřednictvím: (i) vzdělávacích, propagačních, 
osvětových a kulturních aktivit, prací s dětmi, mládeží a sociálně či zdravotně 
znevýhodněnými skupinami obyvatel; (ii) asistencí a podporou neziskovým, 

veřejnosprávním i komerčním subjektům při vyhledávání externích finančních zdrojů a při přípravě a realizaci 
vlastních projektů; (iii)  asistencí neziskovým organizacím a městu Český Krumlov při tvorbě rozvojových strategií.   
ICOS se prioritně zaměřuje na aktivity, probíhající v místě jeho působení, tedy v regionu Jihočeského kraje a ve 
městě Český Krumlov a jeho okolí. 

 
Dlouhodobé aktivity ICOS: 

• Podpora rozvoje občanské společnosti prostřednictvím facilitace komunitního dialogu, informačních a 
poradenských služeb místní široké i odborné veřejnosti a s tím související získávání a šíření aktuálních a 
prakticky použitelných informací ze všech relevantních zdrojů, ať již na úrovni města, kraje, státu či EU.  

• Podpora rozvoje neziskového sektoru a vícesektorového partnerství v regionu s ohledem na proces 
evropské integrace a využití všech příležitostí, které tento proces nabízí. Zvláštní zřetel také věnujeme 
asistenci NNO a městu Český Krumlov při tvorbě koncepčních rozvojových materiálů. 

• Posilování absorpční kapacity nevládních i dalších organizací na Českokrumlovsku a v Jihočeském kraji pro 
získávání grantových finančních prostředků, a to provozováním Komunitního projektového centra. 

• Provoz Centra ochrany lidských práv, jež napomáhá dodržování lidských práv prostřednictvím 
poradenské, vzdělávací a osvětové činnosti pro laickou i odbornou veřejnost a realizací vlastních programů 
pro minoritní nebo znevýhodněné skupiny obyvatelstva na regionální i mezinárodní úrovni. 

• Podpora rozvoje sociálních služeb v místě prostřednictvím projektové podpory místních organizací, které 
poskytují sociální služby.  

• K dalším dlouhodobým aktivitám patří angažovat se v oblastech případných střetů v místní komunitě a 
napomáhat k jejich řešení z titulu svého statutu nezávislé neziskové organizace, ale nesnažit se nahrazovat 
aktivity těch institucí, které mají v daném sporu deklarované či dané kompetence. 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 

Poslání ICOS 
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 ICOS Český Krumlov se v roce 2005 zaměřil na čtyři stěžejní linie práce, které jsou v souladu s jeho 
posláním a dlouhodobou vizí: 

1. První spektrum aktivit spočívalo v rozvoji dlouhodobého záměru ICOS, a to ve facilitaci komunitního 
dialogu a informačních aktivitách v regionu Českokrumlovsko, jakožto nástroje pro rozvoj občanské 
společnosti na místní úrovni v nově utvářené Evropě. Součástí těchto aktivit je i spolupráce na koncepčních 
rozvojových materiálech města Český Krumlov s cílem zapojit do rozhodovacích a plánovacích procesů veřejnost - 
konkrétně se jedná o spolupráci na procesu komunitního plánování sociálních služeb, které navazuje na dřívější 
spolupráci ICOS a města Český Krumlov při přípravě a realizaci strategického plánu rozvoje města Český Krumlov.   

 2. Druhá linie činnosti byla zaměřena na oblast dodržování a ochrany základních lidských práv a svobod. 
Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy poskytovalo službu bezplatného právního poradenství a stálý 
informační a konzultační servis se zaměřením na řešení případů porušování či omezování lidských práv a svobod 
občanům celého Jihočeského kraje. Centrum se dále zaměřilo na osvětově-vzdělávací aktivity s preventivní 
tématikou dodržování lidských práv a svobod, které byly určeny vzdělávacím institucím, odborné i laické veřejnosti.  
Podstatnou roli v činnosti centra hrály kulturně-integrační projekty se zaměřením na rozvoj mimoškolních aktivit dětí 
a mládeže a přeshraniční spolupráce. 

3. Třetí pilíř souboru aktivit přispíval k upevnění a rozvoji neziskového sektoru a vícesektorového partnerství v 
Jižních Čechách a na Českokrumlovsku, a to díky kompletní fundraisingové a projektové pomoci NNO, obcím i 
ziskovým organizacím. Prostřednictvím Komunitního projektového centra jsme poskytovali komplexní 
poradenské, asistenční a vzdělávací služby (příprava projektových záměrů, školení atd.) zaměřené na rozšíření 
absorpční kapacity pro externí financování NNO, příspěvkových a státních organizací v Jihočeském kraji ze zvláštním 
zřetelem k evropským fondům. 

4. Čtvrtou linií činnosti ICOS byla podpora rozvoje sociální péče ve městě a regionu Český Krumlov. Vyjma 
asistence při procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Český Krumlov (viz bod 1 výše), jsme na 
základě požadavků vzešlých z komunitního plánu iniciovali vznik Centra sociálních služeb. To bude ve spolupráci 
s místními partnery již od počátku roku 2006 poskytovat doposud v regionu Českokrumlovsko chybějící sociální 
služby. 
 
 

Jedním z pilířů činnosti ICOS bylo i v roce 2005 posilování role občanského sektoru v českokrumlovském regionu 
s důrazem na evropskou integraci, facilitace komunitního dialogu jako nástroje pro rozvoj občanské společnosti a 
spolupráce s městem Český Krumlov na tvorbě místních rozvojových strategií. ICOS zaměřil svou činnost na:  

1) komplexní regionální informační a konzultační servis o Evropské unii;  
2) informační servis pro občany města a NNO a facilitaci komunitního dialogu;  
3) rozvoj sociálních služeb ve městě a facilitaci procesu komunitního plánování; 
4) podporu rozvoje místního neziskového sektoru. 

 
Ad 1) Komplexní regionální informační a konzultační servis o EU 

V průběhu roku jsme ve spolupráci s dalšími organizacemi iniciovali vznik komplexních informačních, 
poradenských a konzultačních služeb k evropské tématice pro laickou i odbornou veřejnost regionu Českokrumlovska 
a Jihočeského kraje. Služby zahrnovaly: 

Kontaktní místa k problematice EU v Českém Krumlově  
V Českém Krumlově jsme zřídili kontaktní místo pro občany a NNO v sídle ICOS na Nám. Svornosti č.p. 2 (další 

kontaktní místo je v prostorách partnerské organizace CPDM, o.p.s. Český Krumlov, Špičák 114). Kromě informací k 
základním všeobecným otázkám Evropské unie poskytovala kontaktní místa poradenství, informace a další služby 
k následujícím oblastem: 

• programy a fondy EU, pomoc při vyhledávání finančních zdrojů, školení 
• lidská práva a práva občanů v EU  
• Evropa a mládež  
• zprostředkování odborné pomoci v otázkách týkajících se EU atd. 

Elektronický informační bulletin pro neziskové organizace, školy a občany 
Prostřednictvím elektronického bulletinu byly za spolupráce s CPDM, o.p.s rozesílány aktuální evropské informace 

(grantové výzvy, semináře, přednášky, besedy ad.) z regionu Českokrumlovska a Jihočeského kraje nevládním 

ICOS v roce 2005 

1. Facilitace komunitního dialogu a podpora občanské 
společnosti na Českokrumlovsku 

 



 3 

organizacím, školám a občanům (celkem cca 150 příjemců) s možností registrace na internetové adrese 
www.eu.krumlov.cz. 

Informační koutky o EU v regionu Českokrumlovsko  
Provozovali jsme pravidelně aktualizované a doplňované informační koutky s materiály o Evropské unii, službách 

s podporu EU v regionu a evropských programech na následujících veřejně přístupných místech v regionu 
Českokrumlovsko (Městská knihovna, Horní 155, Český Krumlov; o.s. ICOS Český Krumlov, Nám. Svornosti 2, Český 
Krumlov; CPDM, o.p.s., Špičák 114, Český Krumlov; Městská knihovna v Kaplici; Obecní knihovna v Černé 
v Pošumaví; Infocentrum ve Vyšším Brodě). 

Specializovaná knihovna v Českém Krumlově 
Koncem roku byla aktualizována specializovaná veřejná knihovna v sídle o.s. ICOS na Náměstí Svornosti v 

Českém Krumlově k tématu EU, lidských práv a problematiky NNO. On-line databáze knihovny s množstvím na 
internetu přístupných materiálů je provozována na adrese www.knihovna.latran.cz. Knihovna je evidována na 
Ministerstvu kultury pod evidenčním číslem: 6196/2005. 

Portál EU.krumlov.cz 
V roce 2005 jsme zprovoznili internetový portál evropských informací na adrese http://EU.krumlov.cz, který 

nabízí pravidelně aktualizované informace o dění spojeném s členstvím ČR v EU, informace o službách s podporou 
EU a další evropskou tématiku (semináře, besedy etc.) v regionu Českokrumlovsko a Jihočeském kraji. 

Besedy, přednášky a semináře s tématikou Evropské unie 
V průběhu roku 2005 jsme ve spolupráci s EIC Jihočeské univerzity uspořádaly 

pět veřejných akcí pro širokou i odbornou veřejnost k aktuální evropské 
problematice. Besed a přednášek na témata „Evropská ústava a její budoucnost s 
europoslankyní Janou Hybáškovou“, „Jak funguje Evropská unie“, „EU – prostor 
bez hranic - cestovní ruch a jeho význam pro členské země“, „Program Socrates a 
možnosti studia v zemích EU“ a „Otázka evropské identity“ se v prostorách EIC 
v Českých Budějovicích zúčastnilo celkem přes 200 registrovaných účastníků. 
 
Ad 2) Informační servis pro občany města a NNO a facilitace komunitního dialogu 

Poskytovali jsme regionální infoservis občanům Českého Krumlova prostřednictvím periodika 
Zpravodaj.krumlov.cz, který je jako ob-měsíčník zdarma distribuován do všech domácností města Český Krumlov 
(náklad 6.500). Rozšířená elektronická verze zpravodaje je přístupná na internetu na http://zpravodaj.krumlov.cz. 
Na serveru demokracie.krumlov.cz, který je určen pro komunitní dialog a informace o občanském sektoru, 
provozujeme elektronické diskusní fórum pro místní komunitu. Těmito aktivitami sledujeme dlouhodobý záměr 
posilovat demokracii a rozvíjet občanskou společnost na místní úrovni. 

 
Ad 3) Rozvoj sociálních služeb a facilitace procesu komunitního plánování  

V návaznosti na dřívější spolupráci o.s. ICOS a Města Český krumlov na strategickém plánování se od roku 2004 
podílíme na realizaci procesu Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Český Krumlov, které 
vedlo koncem roku 2005 ke schválení 1. Komunitního plánu sociálních služeb na léta 2006-2008. Kromě facilitace a 
zajišťování chodu celého procesu plánování jsme ve spolupráci s MěÚ Český Krumlov uspořádali dvě veřejné diskuse 
na téma rozvoje sociálních služeb ve městě. Od počátku procesu též provozujeme webové stránky 
http://komunitniplan.krumlov.cz s databází jednotlivých výstupů či možností zapojit se do diskusního fóra atp. 

Iniciovali jsme vznik Centra sociálních služeb, které bude od ledna 2006 poskytovat ty sociální služby, které jsou 
vyžadovány Komunitním plánem sociálních služeb a pro které zároveň není v místě vhodný realizátor, viz popis v 
kapitole 4 na straně 5. 

 
Ad 4)  Podpora rozvoje místního neziskového sektoru 

V průběhu celého roku jsme prostřednictvím výše uvedených aktivit propagovali a zviditelňovali roli nevládního 
neziskového sektoru s důrazem na proces evropské integrace a posilování role NNO v regionu. I v roce 2005 se 
ICOS se věnoval posilování rozvoje neziskového sektoru v regionu prostřednictvím školení a dalších aktivit (viz níže 
kapitola 3. Komunitní projektové centrum). 
 
Partnerské organizace: Centrum pro děti a mládež, o.p.s. Český Krumlov; Evropské informační centrum 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Město Český Krumlov. 
 
Výše popsané aktivity o.s. ICOS byly v roce 2005 podpořeny z prostředků Evropské komise, Úřadu vlády ČR a města 
Český Krumlov. 
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Hlavní aktivity Centra ochrany lidských práv jižní Čechy (dále jen Centrum), 

jenž bylo v roce 2003 založeno o.s. ICOS ve spolupráci s Českým helsinským 
výborem, byly v roce 2005 zaměřeny na následující oblasti: 

 1)  bezplatné právní poradenství; 
2) konzultační a informační servis; 
3) realizace přednášek, diskusí, kulatých stolů, seminářů a besed pro 

laickou i odbornou veřejnost;           
4)  rozvoj kulturně - integračních programů; 
5)  veřejná knihovna s lidsko-právní tématikou. 

 
Ad 1) Bezplatné právní poradenství 

Od července 2005 začalo Centrum poskytovat bezplatné právní poradenství pro širokou veřejnost 
Jihočeského kraje. Tuto službu aktivně oslovilo 85 klientů, z toho téměř polovina případů byla odborně 
konzultována s právním expertem. Ostatní kauzy řešili pracovníci Centra ochrany lidských práv jižní Čechy. Prvotní 
ideou Centra bylo pomáhat řešit případy porušování základních lidských práv a svobod. V průběhu této činnosti se 
Centrum přizpůsobilo klientské poptávce a rozšířilo právní poradenství i na specifické oblasti týkající se pracovně-
právních vztahů, občanského, správního a rodinného práva.  
 
Ad 2) Konzultační a informační servis 

Konzultačně-informační servis navazuje na předchozí službu tím, že působí preventivně v oblasti porušování 
lidských práv a svobod, a to prostřednictvím poradenských a informačních (informační nástroje viz výše kapitola 1) 
služeb. Centrum průběžně informuje širokou i odbornou  veřejnost o svých právech, svobodách a povinnostech; 
doporučuje postupy k ochraně práv v konkrétních případech; dále tato služba zahrnuje odkazy a kontakty na 
specifické instituce a doprovodnou službu při jednání s úřady či nevládními organizacemi. 
 
Ad 3) Přednášky, diskuse, kulaté stoly, semináře a besedy pro laickou i odbornou veřejnost 

Centrum se dále zaměřilo na osvětově-vzdělávací aktivity s preventivní tématikou dodržování lidských práv a 
svobod, jež byly nabízeny vzdělávacím institucím, odborné i laické veřejnosti.  Nástrojem pro tyto aktivity byly 
následující aktivity: 

Jednání u kulatého stolu "Vzdělávání k dětským právům" (červen 2005). Hlavním cílem setkání odborníků a 
pedagogů  bylo nalezení optimální formy vzdělávání pro děti I. stupně základních škol v oblasti jejich práv a svobod 
se zaměřením na prevenci násilí na dětech a domácího násilí. Aktivita byla realizována v rámci projektu Život v 
bezpečí. 

Semináře "Vzdělávání k dětským právům" (říjen - listopad 2005). Pilotní vzdělávací cyklus realizovaný ve 
čtvrté třídě ZŠ Plešivec v Českém Krumlově. Formou kreslení, povídání a her se děti seznámily s problematikou 
psychického a fyzického týrání, domácího násilí, šikany i sexuálního zneužívání. Vzdělávací cyklus doprovázela 
osvětově-vzdělávací kampaň – informační letáky s preventivní tématikou domácího násilí, které byly distribuovány do 
všech základních škol v Českém Krumlově. Aktivita byla realizována v rámci projektu Život v bezpečí. 

Beseda "Lidská práva a svět kolem nás" (prosinec 2005). Diskusní besedu nejen pro občany Českého 
Krumlova připravilo Centrum jako připomínku Mezinárodního dne lidských práv. 
 
Ad 4) Rozvoj kulturně - integračních programů 

V roce 2005 realizovalo Centrum tři kulturně-integrační projekty se zaměřením na rozvoj mimoškolních 
aktivit dětí a mládeže, integraci handicapovaných dětí do společnosti a přeshraniční spolupráci. Realizované aktivity 
s průřezovou tématikou lidských práv byly zpestřené dramatickou, hudební, výtvarnou a sportovní aktivitou 
přispívající ke zlepšení interkomunikačních a intrakomunikačních schopností u dětí a mládeže.   

Projekt: "Divadlo zvuků - aneb padají bariéry mezi dětmi i dospělými" - Projekt navázal na předchozí 
aktivity centra, jejichž cílem je napomoci dětem s lehkým mentálním, ale i tělesným handicapem s integrací do 
společnosti, a to prostřednictvím divadelní spolupráce dětí z odlišného sociálního i kulturního prostředí (speciální a 
běžné školy v ČR a Rakousku – konkrétně Speciálních škol v Českých Budějovicích a HS Arbesbach). Vyvrcholením 
projektu byla prezentace divadelního představení pro širokou veřejnost v rámci programu Slavností pětilisté růže v 
Českém Krumlově (červen 2005). 

Projekt "Svět bez hranic" – již třetí ročník divadelních projektů, jejichž cílem je napomoci dětem s lehkým 
mentálním i tělesným handicapem s integrací do společnosti. Tentokrát jsou projektové aktivity zaměřeny na hlubší 
vzájemné poznávání kultur dvou sousedních zemí (Čech a Rakouska). Projektové aktivity započaté v roce 2005 
budou probíhat i v roce 2006. 

2. Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy 
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Projekt "Život v bezpečí" - pilotní projekt Centra, jehož hlavním smyslem bylo zejména detekování a 
vyzkoušení nových přístupů v oblasti vzdělávání dětí ohledně jejich práv se zaměřením na prevenci násilí na dětech a 
domácího násilí. V rámci projektu byl realizován „kulatý stůl“ k danému tématu a ve spolupráci s Krizovým centrem 
pro děti a rodinu v Jihočeském kraji byly uskutečněny vlastní vzdělávací semináře na ZŠ Plešivec v Českém Krumlově 
(viz výše ad 3).  
 
Ad 5) Veřejná knihovna s lidsko-právní tématikou  
Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2005 doplňovalo Centrum svou knihovnu zaměřenou na lidsko-právní 
tématiku pro odbornou i širokou veřejnost. Knihovna je zpřístupněna veřejnosti v sídle o.s. ICOS na Náměstí 
Svornosti čp. 2 v Českém Krumlově, on-line databáze knihovny je přístupná na www.knihovna.latran.cz.  
 
Dále: 
V březnu roku 2005 se o.s. ICOS a Centrum ochrany lidských práv připojilo k celoevropské akci "Vlajka pro Tibet", 
jakožto podpory všem utlačovaných národům. 
 
Partnerské organizace: Český helsinský výbor; CPDM o.p.s. Český Krumlov; Vzdělávací institut ochrany dětí; 
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji; HS Arbesbach Rakousko; Mateřská škola, Základní škola a 
Praktická škola České Budějovice, Štítného ulice. 
 
Projekty Centra ochrany lidských práv jižní Čechy byly podpořeny Ministerstvem kultury České republiky, 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, 
Krajským úřadem Jihočeského kraje, Městem Český Krumlov, Evropskou komisí a EU v rámci iniciativy Společenství 
INTERREG IIIA.  
  
 
 
 

Komunitní projektové centrum je jednou z klíčových aktivit občanského sdružení 
ICOS Český Krumlov. Jedná se o součást naší dlouhodobé strategie podpory rozvoje 
neziskového sektoru a vícesektorového partnerství v místě a regionu Český Krumlov 
(s přesahem do celého Jihočeského kraje) s ohledem na proces evropské integrace a 
s využitím všech příležitostí, které tento proces nabízí. Centrum rozšiřuje absorpční 
kapacitu místních organizací pro granty a dotace či sponzoring prostřednictvím 
následujících činností: 
 

1) kompletní asistence spojená s přípravou a realizací tuzemských a evropských projektů pro neziskové i 
ziskové organizace;  

2) profesionalizace neziskového sektoru v Jihočeském kraji prostřednictvím školení a konzultací;  
3)  strategické a fundraisingové plánování pro neziskové organizace. 

 
Ad 1) kompletní asistence spojená s přípravou a realizací tuzemských a evropských projektů pro 
neziskové i ziskové organizace 

V roce 2005 jsme připravili celkem 28 partnerských projektů a získali celkem 6.550.000,-Kč pro projektové 
záměry celkem 10 organizací v Jihočeském kraji, z toho přímo v Českém Krumlově bylo alokováno právě 6.550.000,-
Kč (určené převážně na řešení sociální problematiky). Centrum dále poskytlo cca. 150 hodin konzultačních služeb 
pro NNO, obce, ziskové i neziskové organizace v Jihočeském kraji pro oblast: vyhledávání finančních zdrojů pro 
neinvestiční i investiční záměry klienta; vedení schůzek při formulování projektového záměru; sestavení 
projektového záměru a vyvážení projektového záměru z pohledu žadatele o grant, cílových skupin projektu a 
donátora; příprava textové časti projektu a vyplnění žádosti o grant či dotaci; administrování projektové žádosti; 
konzultační a poradenská pomoc při vlastní realizaci projektu. 
 
Ad 2) Profesionalizace NNO v Jihočeském kraji prostřednictvím školení a konzultací 

Profesionalizovali jsme především pracovníky NNO, studenty a pedagogy z Jihočeského kraje prostřednictvím 
speciálních školení v oblasti "Řízení projektového cyklu" (celkem 18 školících dní). Během roku 2005 jsme 
vyškolili celkem 67 pracovníků NNO z Jihočeského kraje (převážně ze sociální oblasti), 55 studentů (převážně z 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) a 32 pedagogů z Jihočeského kraje. 

Centrum dále realizovalo ve spolupráci s o.s. Prácheň poradenský kurz "Administrátor projektů" pro Úřad práce 
Písek. Osmidenního kurzu se účastnilo 8 nezaměstnaných.  
 

3. Komunitní projektové centrum 
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Ad 3) Strategické a fundraisingové plánování pro neziskové organizace 
Prostřednictvím konzultačního a poradenského servisu v celkové sumě 40 hodin jsme v průběhu roku facilitovali 

přípravu strategického a fundraisingového plánu neziskových organizací v Jihočeském kraji. 
 
Partnerské organizace: o.s. Prácheň, Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov, Oblastní charita 
Strakonice. 
 
Aktivity Komunitního projektového centra byly podpořeny Evropskou komisí a Velvyslanectvím Nizozemského 
království v Praze. 
 
 
 
 

Jednou ze stěžejních linií činnosti ICOS byla v roce 2005 podpora 
rozvoje sociální péče ve městě a regionu Český Krumlov. Kromě  
dlouhodobé spolupráce s městem Český Krumlov na realizaci procesu 
komunitního plánování sociálních služeb ve městě Český Krumlov (viz 
výše kapitola 1, bod 3), jsme v roce 2005 iniciovali vznik Centra sociálních služeb.  

Centrum vzniká za spolupráce několika místních organizací a jeho cílem je na základě požadavků vzešlých z 1. 
komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov zaplňovat „prázdná místa“ v poskytování sociálních služeb 
v regionu. Koncem roku 2005 byl za široké spolupráce místních organizací a v návaznosti na proces komunitního 
plánování započat plánovací proces Centra sociálních služeb, který bude ukončen během května 2006.  

Již v roce 2005 začalo Centrum sociálních služeb vyvíjet a připravovat vlastní realizaci, doposud v regionu 
chybějících, sociálních služeb, a to pro tyto užiavtele: lidé v léčebných programech závislostí - v pobytové léčbě či 
v následné péči po ukončení pobytové léčby (psychiatrická léčebna Červený Dvůr), děti a mládež s předčasně 
ukončenou školní docházkou + zájemci z řad absolventů, mládež s ukončenou ústavní výchovou a mládež žijící v 
Domě na půl cesty do věku 26 let a mládež do věku 26 let obviněná či odsouzená za trestní čin a v péči PMS. 
Konkrétně se jedná o následující služby: Skupinová práce s klientem (Kurz sociálně pracovní intervence, Nácvik 
sociálních dovedností), individuální práce s klientem, sociálně právní poradenství. Služby poskytované centrem se 
budou na základě plánovacího procesu postupně rozšiřovat. 

 
  
Partnerské organizace: Centrum pro pomoc dětem a mládeži o. p. s. Český Krumlov, Probační a mediační 

služba, SVP Spirála, Spirála o. s., Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Město Český Krumlov, Úřad práce Český 
Krumlov, Centrum pro zdravotně postižené Český Krumlov, Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Dům na půl cesty, 
Protidrogová poradna u Boudy a další. 
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Těžištěm zájmu ICOS v roce 2006 bude i nadále podpora rozvoje občanské společnosti a neziskového sektoru 

v regionu,  aktivity spojené s ochranou a dodržováním základních lidských práv a svobod a podpora rozvoje 
sociálních služeb v regionu. Tyto dlouhodobé záměry zahrnují především následující aktivity: 

 
• Podpora komunitního dialogu ve městě a regionu Český Krumlov s důrazem na rozvoj občanské 

angažovanosti a s ohledem na pokračující proces evropské integrace. 
• Rozvoj sociálních služeb prostřednictvím podpory Centra sociálních služeb a asistence při tvorbě 

rozvojových strategií města Český Krumlov (komunitního plánování sociálních služeb) s důrazem na zapojení 
veřejnosti do rozhodovacích a plánovacích procesů. 

• Podpora Centra ochrany lidských práv jižní Čechy zaměřeného na pomoc znevýhodněným skupinám 
obyvatel a napomáhající dodržování a ochraně základních lidských práv a svobod v Jihočeském kraji. 

• Koordinace Komunitního projektového centra zaměřeného na profesionalizaci a zvýšení absorpční 
kapacity neziskového sektoru v regionu a posilování vícesektorového partnerství prostřednictvím systému 
školení pro NNO a pedagogy a mezisektorové spolupráce na konkrétních projektech. 

• Spolupráce se stálými partnery (CPDM o.p.s. Český Krumlov, Český helsinský výbor, ROSA o.p.s., Vzdělávací 
institut ochrany dětí, Oblastní charita Strakonice, o.s. Mesada, Jihočeská univerzita atd.) na dalších 
projektových záměrech se zaměřením na podporu z evropských fondů a programů.  

• Stálá propagace občanského a neziskového sektoru ve sdělovacích prostředcích a na internetu. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Plné jméno: Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov 
Zkrácené jméno: ICOS Český Krumlov 
Právní status: občanské sdružení 
Číslo registrace na MV ČR: VS/1-1/43308/00-R  
IČO: 70815089 
Datum založení: 28. 3. 2000 
Sídlo: Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov 
Telefon/fax: 380 712 202 
E-mail: icos@krumlov.cz 
Bankovní spojení: číslo účtu: 612225673/0300, Československá obchodní banka, a.s. 
Jméno statutárního zástupce organizace: ing. Jiří Fajtl, Ph.D. (předseda občanského sdružení) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perspektivy v roce 2006 
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  Výnosy   Skutečnost 2005 (v Kč)     Předpoklad 2006 (v Kč) 
  

  Dotace (ministerstva, obce, města)             
  a Nadační příspěvky   1.440.515,71      3.000.000   

  Dary podnikatelů   0      100.000   

  Úroky    2.303,18      2.000   

  Kursovné rozdíly   0      0   

  Tržby za služby   409.680      400.000   

  Ostatní výnosy   4.046,4      5.000   

  Smluvní pokuty a penále   4.000      0   

  Celkem   1.860.545,29      3.507.000   

  Náklady   
Skutečnost 2005 (v Kč)   

  
Předpoklad 2006 (v Kč) 

  

  Mzdy, odměny, honoráře              
  (včetně zdrav. a soc. pojištění)   754.966,42     894.600   

  Nákup materiálu, zboží   202.295,74     94.800   

  Nákup služeb (energie, poštovné, tel.              
  poplatky, cestovné, ostatní služby, nájemné…)   1.135.032,43     727.360   
  Investice (např. na přestavbu               
  a vybavení prostorů převyšující 40 000,-Kč)   0     0   

  Ostatní náklady   51.173,18      -   

  Odpisy   26.976     26.976   

  Ostatní daně a poplatky   100     100   

  Celkem   2.170.543,77     1.719.556   
 
 
Poznámka: Vzhledem k nerozúčtování některých přijatých dotací na projekty, které začaly v roce 2003 a 
pokračovaly do dalších let, došlo v účetnictví ke zkreslení reálného stavu, kdy ačkoli firma byla fakticky v zisku či na 
nulovém zůstatku, účetnictví vykazovalo nedaňovou ztrátu po další dva roky. Tímto faktem lze jednoduše vysvětlit 
ztráta, kterou můžete najít ve výše uvedeném přehledu.  
 
 
 
 

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ICOS V ROCE 2005 


