
Informační  centrum  občanského
sektoru - ICOS Český Krumlov
Náměstí Svornosti 2     
381 01 Český Krumlov  
e-mail: icos@krumlov.cz
tel./fax: 380 712 202

http://icos.krumlov.cz; http://demokracie.krumlov.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA  2004

Poslání ICOS

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 postiženými 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 a plánovacích materiálů.  

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:
• Podporovat rozvoj neziskového sektoru a vícesektorového partnerství v místě a regionu Český

Krumlov  s ohledem  na  proces  evropské  integrace  a  využití  všech  příležitostí,  které  tento
proces  nabízí.  Nadále  provozovat  ve  městě  Komunitní  projektové  centrum  Český
Krumlov, jakožto konkrétní naplnění principu místního partnerství a zároveň rozšíření místní
absorpční kapacity pro granty a dotace či sponzoring.

• Provozovat  Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy, řešit jednotlivé kauzy v oblasti
porušování  lidských práv, propagovat lidská práva laické i  odborné veřejnosti,  realizovat a
připravovat projekty pro minoritní nebo znevýhodněné skupiny obyvatelstva na regionální i
mezinárodní úrovni.

• Rozvoj  občanské  společnosti prostřednictvím  facilitace  komunitního  dialogu,
poskytováním informačních  služeb  místnímu neziskovému  sektoru  a  veřejnosti,  a  zároveň
získávat  aktuální  a  prakticky použitelné informace  ze  všech relevantních zdrojů,  ať již  na
úrovni města, kraje, státu či EU. 

• Poskytovat  asistenci  či  spolupracovat  se  všemi  místními,  regionálními  i
celorepublikovými  subjekty  a  zahraničními  organizacemi,  které  vyvíjejí  aktivity
podobné dlouhodobým záměrům ICOS, tedy zejména s Centrem pro pomoc dětem a mládeži,
o.p.s.  Český  Krumlov,  Městským úřadem Český  Krumlov,  ZO ČSOP Šípek  Český Krumlov,
ROSA, o.p.s., Charitou Strakonice, Českým helsinským výborem, Hilfswerk (A). 

• 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.
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ICOS v roce 2004

ICOS  se  v roce  2004  zaměřil  na  tři  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 facilitaci komunitního
dialogu a  posilování role občanského sektoru v regionu Českokrumlovska, jakožto nástroje pro
rozvoj  občanské společnosti na místní  úrovni  v nově  utvářené Evropě.  Součástí  těchto aktivit  je  i
spolupráce na rozvojových a plánovacích procesech města Český Krumlov, konkrétně na komunitním
plánování sociálních služeb ve městě, které navazuje na dřívější spolupráci ICOS a MěÚ Český Krumlov
při přípravě a realizaci strategického plánu rozvoje města Český Krumlov. 
 
2.  Druhá  linie  činnosti byla  zaměřena  na  oblast  dodržování  a  ochrany  lidských  práv.  Centrum
ochrany lidských práv jižní  Čechy  poskytovalo  stálý  informační,  konzultační  a  osvětový  servis
organizacím, odborné i  laické veřejnosti  v oblasti  ochrany a dodržování  základních lidských práv a
svobod. Centrum také realizovalo projekty na  podporu integrace minoritních skupin obyvatelstva s
důrazem  na  přeshraniční  a  spolupráci.  Centrum  metodicky  spolupracovalo  s  Českým  Helsinským
výborem. 

3.  Třetí  pilíř  souboru aktivit přispíval  k upevnění  a rozvoji  neziskového sektoru a vícesektorového
partnerství  v  Jižních  Čechách  a  na  Českokrumlovsku  prostřednictvím  kompletní  fundraisingové  a
projektové  pomoci  NNO,  obcím  a  ziskovým  organizacím.  Prostřednictvím  "Komunitního
projektového  centra  Český  Krumlov"  jsme  poskytovali  komplexní  asistenční  služby  (příprava
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.

Občanský sektor na Českokrumlovsku
Jedním z pilířů činnosti ICOS bylo i  v roce 2004 posilování role
občanského  sektoru  v českokrumlovském  regionu,  facilitace
komunitního  dialogu  jako  nástroje  pro  rozvoj  občanské
společnosti  a  spolupráce  s městem  Český  Krumlov  na  tvorbě
místních rozvojových dokumentů. ICOS zaměřil svou činnost na:
1) informační servis pro občany města, 2) facilitaci komunitního
dialogu  v  regionu,  3) rozvoj  sociálních  služeb  ve  městě  za
spolupráce  s MěÚ  Český  Krumlov  4) podporu  místního
neziskového  sektoru,  5) podporu  rozvoje  místní  umělecké
komunity.

ad 1)  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. Rozšířená elektronická verze
zpravodaje  je  přístupná  na  internetu  na
http://zpravodaj.krumlov.cz. V Městské knihovně provozujeme informační koutek zaměřený především
na informace o neziskovém sektoru, základní informace o strategii rozvoje města a kraje, informace o
aktuálních grantových kolech a základní výkladové materiály ohledně EU a evropských fondů.

ad  2) Facilitovali  jsme  komunitní  dialog.  Touto  aktivitou  sledujeme  dlouhodobý  záměr  posilovat
demokracii a rozvíjet občanskou společnost na místní úrovni. Kromě vydávání Zpravodaje (viz výše bod
1)  provozujeme elektronické diskusní fórum na serveru  demokracie.krumlov.cz,  který je určen
právě pro komunitní dialog a informace o občanském sektoru.  

ad 3) V návaznosti  spolupráce MěÚ a ICOSu na strategickém plánování v minulých letech,  se od
poloviny roku 2004 podílíme na zahájení a realizaci  procesu  Komunitního plánování sociálních
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služeb ve městě Český Krumlov, jehož cílem je optimalizace a zefektivnění daných služeb ve městě
a zapojení veřejnosti do rozhodovacích a plánovacích procesů v místě. Kromě facilitace celého procesu
jsme   mj.  zřídili   webové  stránky  http://komunitniplan.krumlov.cz s diskusním  fórem  a  databází
jednotlivých výstupů. 

ad 4)  V průběhu celého roku jsme propagovali a zviditelňovali roli nevládního neziskového sektoru
s důrazem na proces evropské integrace prostřednictvím cílené PR kampaně v regionálním tisku a na
internetu. Ze statutu nezávislé organizace jsme se také angažovali ve sporech místních neziskových
organizací s představiteli státní správy a samosprávy za účelem posílení jejich vzájemné spolupráce.
ICOS se také dlouhodobě věnuje posilování fundraisingového rozvoje neziskového sektoru v regionu
(viz níže: Komunitní projektové centrum Český Krumlov). 

ad 5) Na internetových stránkách  http://galerie.krumlov.cz provozujeme virtuální galerii podporující
místní  uměleckou  komunitu  s cílem  rozšířit  aktivity  místních  umělců  o  nové  možnosti  nabízené
elektronickými technologiemi.

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy

Centrum funguje od roku 2003 v úzké spolupráci s Českým helsinským výborem. Jeho cílem je:
1) přímo  poskytovat  poradenské  a  informační
služby  široké  veřejnosti  na  základě  metodiky
Českého Helsinského výboru; 
2) realizovat přesně cílenou osvětu a vzdělávání v
oblasti  lidských  práv  zaměřené  na  laickou  i
odbornou veřejnost; 
3) dalším  posláním  Centra  je  přímo  v  terénu
realizovat  projekty  zaměřené  na  podporu
znevýhodněných skupin obyvatelstva; 
4) monitoring  stavu  lidských  práv  v jižních
Čechách.

ad  1) Poskytovali  jsme  poradenské  a  informační  služby  v oblasti  lidských  práv  především
znevýhodněným skupinám obyvatelstva,  ale  i  široké  veřejnosti.  Centrum pomáhalo  v problémech,
které se nějakým způsobem dotýkají omezování či porušování lidských práv.  Součástí centra je také
knihovna,  kde  je  soustředěna  veškerá  dostupná  literatura  a  další  informační  zdroje  pro  laickou i
odbornou veřejnost v oblasti ochrany lidských práv a svobod. Databáze literatury je přístupná on-line
na adrese: http://db.latran.cz. 

ad 2) Centrum realizovalo osvětové a vzdělávací  aktivity v oblasti  lidských práv zaměřené jak na
laickou, tak i odbornou veřejnost. Nástrojem pro tyto aktivity byly konference, kulaté stoly a semináře.
Centrum také vydávalo publikace týkající se problematiky lidských práv:

Konference 
- "Ochrana lidských práv v dnešní společnosti: Jaký máme přístup k dodržování lidských
práv na prahu naší "evropské" existence?" ve spolupráci s Českým helsinským výborem (květen
2004).  Konference  byla  zaměřena  na  dosažený  pokrok  i  přetrvávající  nedostatky  ve  spolupráci
nevládního  sektoru  se  státními  orgány  s důrazem  kladeným  na  roční  působení  Centra  v jižních
Čechách. 
Kulaté stoly a semináře
Kulatý  stůl  "Rovné  příležitosti  občanů  se  zdravotním  postižením“.  Jak  se  žije
handicapovaným?"  (leden  2004).  Cílem  bylo,  přes  znatelné  úspěchy  v  procesu  integrace
handicapovaných v posledním desetiletí,  zmapovat  zbývající  překážky bránící  tomu, aby zdravotně
postižení byli z hlediska možností na stejné úrovni jako lidé bez postižení.

Kulatý stůl  na téma "Domácí násilí" (březen 2004). Cílem bylo nejen představení různých podob
tohoto velmi nebezpečného společenského jevu, ale především zaměření se na konkrétní kroky, které
by měli  vést  k lepší  prevenci  a ochraně jeho obětí.  Výstupem je široká spolupráce na projektech
týkajících se dané problematiky připravovaných na rok 2006.
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Publikace vydané Centrem 
"Ochrana lidských práv v dnešní společnosti:  jaký máme přístup k dodržování lidských
práv na prahu naší "evropské" existence?" - sborník příspěvků z konference uvedené výše v
bodě 2, náklad 250 ks.

"Poznáním k porozumění" - příručka pro výuku o romské menšině na základních školách, vydáno v
rámci projektu "Moji kamarádi Romové a svět kolem nás" viz bod 3 níže, náklad 80 ks.

ad 3) V  roce  2004 realizovalo  Centrum dva  projekty
zaměřené  primárně  na  minoritní  nebo  znevýhodněné
skupiny  dětí  a  další  návazný  projekt  byl  iniciován.
Společnou  vizí  projektů  byla  pomoc  s  integrací
handicapovaných,  minoritních  nebo  dětí  ze  sociálně
slabších rodin:
"Pohádka - uměním k lásce a sebepoznání" – na
základě  přeshraniční  spolupráci  (CZ  a  A)  se  děti
s lehkým mentálním handicapem a děti  bez handicapu
společně  podílely  na  přípravě  a  realizaci  veřejného
loutkového  divadla  na  Náměstí  Svornosti  v  Českém
Krumlově.

"Moji kamarádi Romové a svět kolem nás" – projekt přiblížil a seznámil děti v Českém Krumlově
s minoritní romskou kulturu ve spolupráci s etnografkou a romistkou PhDr. Evou Davidovou. V rámci
projektu byla vydána příručka pro výuku o romské menšině pro pedagogy (viz výše bod 2).

V roce 2004 byl iniciován a připraven projekt, "Divadlo zvuků aneb padají bariéry mezi dětmi i
dospělými" navazující a rozšiřující přeshraniční spolupráci na projektu „Pohádka – uměním k lásce a
sebepoznání. Realizovat jej budeme v roce 2005.

ad  4)  Centrum  průběžně  monitoruje  stav  lidských  práv  v jižních  Čechách  prostřednictvím
systematického databázového prohledávání tisku. Na základě detekce problémových okruhů v oblasti
dodržování lidských práv v regionu Jihočeského kraje jsme připravili a podali 23 projektů společně  s
regionálními,  zahraničními  a  univerzitními  partnery pro jejich řešení.  Tyto projekty jsou v procesu
rozhodování o udělení finančního příspěvku.

Dále:
V březnu  se  připojilo  Centrum  k celoevropské  akci  „Vlajka  pro  Tibet“,  jakožto  podpory  všem
utlačovaným národům. 

Partnerské organizace: Český helsinský výbor, CPDM o.p.s., Hilsfwerk, Nadace Charty 77, Inavem 

Projekty  Centra  ochrany  lidských  práv  jižní  Čechy podpořila  Nadace rozvoje  občanské  společnosti
z prostředků Phare EU, fond Phare CBC, Nadace otevřené společnosti – Open Society Fund, Nadační
fond Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ministerstvo kultury České
republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
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Komunitní projektové centrum Český Krumlov

Cílem  centra  je  posilování  institucionálního  rozvoje  neziskového  sektoru  a  rozvoj
vícesektorového  partnerství  v regionu. Centrum  realizovalo  v  roce  2004  následující  klíčové
aktivity:

1)  kompletní  asistenci  spojenou  s  přípravou  a
realizací  tuzemských  a  evropských  projektů  pro
neziskové i ziskové organizace; 
2) profesionalizaci neziskového sektoru v Jihočeském
kraji prostřednictvím školení a konzultací;
3) strategické  a  fundraisingové  plánování  pro
neziskové organizace na Českokrumlovsku; 
4) Centrum se připravovalo  na  čerpání  SF  České
republiky, prostředků Evropské komise a financí 6FP.

ad 1) Centrum v roce 2004 připravilo 49 fundraisingových projektů a získalo celkem 12.647.381,-Kč
pro projektové záměry celkem 9-ti organizací z Jihočeském kraji, z toho přímo v Českém Krumlově
bylo  alokováno  5.0305.500,-Kč  (určené  převážně  na  zkvalitnění  sociálních  služeb  pro  seniory  a
handicapované).  Centrum dále  poskytlo  153 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)  Profesionalizovali jsme především pracovníky NNO prostřednictvím speciálních školení v oblasti
"Řízení  projektového  cyklu".  Během  roku  2004  vyškolilo  Centrum  50  pracovníků  NNO,  učitelů
základních škol, pedagogů a studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

ad  3) Facilitovali  jsme  přípravu  strategického  a  fundraisingového  plánu  neziskových  organizací,
poskytovali konzultační a poradenský servis v celkové sumě 144 hodin.

ad 4) Připravovali jsme se na čerpání SF ČR, prostředků EC a FP6 prostřednictvím školení, seminářů a
workshopů v celkovém objemu 243 hodin.

Partnerské organizace: Oblastní charita Strakonice, ZO ČSOP Šípek Český Krumlov, ROSA, o.p.s.,
Charita Strakonice, DPS, o.p.s.

Projekty  Komunitního  projektového  centra  Český  Krumlov  podpořila:  Nadace  rozvoje  občanské
společnosti z prostředků Phare EU, Nadace otevřené společnosti – Open Society Fund,  Ministerstvo
zahraničních  věcí  ČR,  Nadace  Tomáše  Bati,  DfiD  a  Jihočeská  univerzita  v  Českých  Budějovicích,
Zemědělská fakulta.
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Perspektivy v roce 2005

Těžištěm zájmu ICOS v roce 2005 bude i nadále podpora rozvoje občanské společnosti a neziskového
sektoru v regionu (Komunitní projektové centrum český Krumlov) a prostřednictvím Centra ochrany
lidských práv  aktivity  spojené s dodržováním základních  lidských práv  a  svobod.  Tyto dlouhodobé
záměry zahrnují následující aktivity:

• Podpora  komunitního  dialogu  ve  městě  a  regionu  Český  Krumlov  s  důrazem  na  rozvoj
občanské angažovanosti a s ohledem na pokračující evropskou integraci a schvalování ústavy
EU v ČR.

• Rozvoj  sociálních  služeb  ve  městě  a  zapojení  veřejnosti  do  rozhodovacích  a  plánovacích
procesů prostřednictvím komunitního pánování sociálních služeb a souvisejících projektů.

• Provozování Centra ochrany lidských práv jižní Čechy určeného pro pomoc znevýhodněným
občanům, a to ve spolupráci s Českým Helsinským výborem. 

• Podpora  přeshraniční  a  mezinárodní  spolupráce  na  konkrétních  projektech  s  důrazem  na
systémové změny v oblastech týkajících se dodržování lidských práv.

• Realizace  projektu  Komunitní  projektové  centrum  Český  Krumlov  se  zaměřením  na
profesionalizaci a zvýšení absorpční kapacity neziskového sektoru v regionu. 

• Posílení vícesektorového partnerství – systém speciálních školení projektového managementu
pro NNO a pedagogy, mezisektorová spolupráce na konkrétních projektech. 

• Spolupráce se stálými partnery (ROSA o.p.s., ZO ČSOP Šípek, CPDM o.p.s., Oblastní charita
Strakonice) na dalších projektových záměrech se zaměřením na podporu ze SF ČR a EC. 

• Podpora rovných příležitostí na trhu práce v Jihočeském kraji a jeho příhraničních oblastech ve
spolupráci s neziskovými, státními a vzdělávacími institucemi.

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

Plné jméno: Informační centrum občanského sektoru - ICOS 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)

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ICOS V ROCE 2004

PŘÍJMY SKUTEČNOST 2004
(v Kč)

PŘEDPOKLAD 2005 (v
Kč)

Dotace (ministerstva, obce, města) a
Nadační příspěvky 1.318.553 10.000.000
Dary podnikatelů - 50.000
Úroky 1.091 8.000
Kursovné rozdíly 64.510 50.000
Ostatní příjmy 535.620 800.000
CELKEM 1.919.782 10.908.000

VÝDAJE SKUTEČNOST 2004
(v Kč)

PŘEDPOKLAD 2005

Mzdy, odměny, honoráře (včetně
zdrav. a sociálního pojištění) 469.802 300.000
Nákup materiálu, zboží 312.848 5.000.000
Nákup služeb (energie, poštovné, tel.
poplatky, nájemné,
odborné/poradenské služby)

1.465.693 300.000

Propagace - 100.000
Investice (např. na přestavbu a
vybavení prostorů převyšující 40 000,-
Kč)

- 230.000

Ostatní výdaje (náklady) 9.4125 100.000
CELKEM 2.342.468 9.000.000
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