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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Sídlo ogranizace:   Horní Brána 425, 381 01 Český Krumlov 
IČO:     261 07 287 
Číslo účtu:    51 – 912 588 0217/0100 
Bankovní spojení:   Komerční banka Český Krumlov 
Statutární orgán:   Ing. Dagmar Turnhöferová, ředitelka 
Číslo a datum registrace:  30.6.2006, reg. Krajským soudem v Českých Budějovicích,  

rejstřík o.p.s., oddíl O, vložka 128 
Kontakty:    722 003 335, 602 433 628 

     info@kocero.cz, www.kocero.cz 
 

 

 

CÍLE A ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI 
 

Historie 
Obecně prospěšná společnost KoCeRo – komunitní centrum Romů byla založena v červnu 2006 v 
Českém Krumlově za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, kterými chce přispívat k sociální 
a kulturní spolupráci romského etnika a většinové společnosti, s cílem integrovat sociálně vyloučené 
osoby do společnosti a skrze preventivní programy předcházet jejich dalšímu vyloučení.  
Důležitým počátečním krokem bylo získání finančních prostředků z programu SROP v rámci realizace 
grantového schématu na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji na projekt Komunitní centrum 
Romů, které pomohly vybavit prostory organizace a od září roku 2007 umožnily zahájit vlastní 
soustavnou organizovanou činnost.  
Dalším důležitým krokem bylo získání finančních prostředků z programu OP LZZ v rámci globálního 
grantu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit na projekt Podpora a rozvoj služeb 
sociální prevence a zaměstnanosti na Českokrumlovsku se zaměřením na vyloučené romské lokality, 
které umožnily rozšířit nabídku poskytovaných služeb prostřednictvím poradenství v oblasti 
uplatnitelnosti Romů na trhu práce. V rámci tohoto projektu se na naše centrum obraceli i příslušníci 
majoritní společnosti, ale vzhledem k tomu, že nebyli cílovou skupinou projektu, nemohly jim být služby 
poskytovány. 
V září roku 2009 došlo k dalšímu rozšíření poskytovaných služeb prostřednictvím registrace dvou 
sociálních služeb: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (pro věkovou kategorii 6 – 26 let) a terénní 
programy, které podpořily otevřenost organizace vůči všem klientům bez rozdílu rasy a etnika. 
V současné době využívají nabízené služby (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní programy) 
zástupci minoritní a majoritní společnosti, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách a lokalitách 
ohrožených sociálním vyloučením na území ORP města Český Krumlov. Z dosavadní činnosti 
organizace tedy vyplývá, že její služby nejsou zaměřeny jen na příslušníky romského etnika, ale pomoc 
a podporu nabízí také dalším osobám, které jsou sociálně vyloučeny nebo sociálním vyloučením 
ohroženy. 
Jelikož cílem společnosti je přispívat k integraci romské menšiny na bázi sociální a kulturní spolupráce 
romského etnika a většinové společnosti, je nutná jejich spolupráce i při práci v naší společnosti. Název 
KoCeRo – komunitní centru Romů o.p.s. mohl být v tomto ohledu dosti zavádějící, proto jsme se rozhodli 
pro změnu názvu společnosti, který by více vystihoval její současné aktuální poslání a cíle. Vybrali jsme 
nový název KoCeRo – komunitní centrum Rovnost o.p.s.  Změna názvu společnosti, aktuální poslání, cíl 
společnosti, obecně prospěšné služby a nový statut společnosti byly předloženy správní radě KoCeRo 
na zasedání správní rady dne 4. 10. 2012. Usnesením správní rady Komunitního centra Romů o.p.s. ze 
dne 4. 10. 2012 byly schváleny navržené změny s platností od 1. 1. 2013. Toto bylo potvrzeno v 
usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 12. 2012. 
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Poslání společnosti 
Účelem společnosti KoCeRo o.p.s. je poskytování obecně prospěšných služeb prostřednictvím širokého 
spektra projektů, kterými chce předcházet výskytu nežádoucího chování, pomáhat při řešení obtížných 
životních situací, umožnit smysluplné trávení volného času a tím přispět k sociální a kulturní spolupráci 
romského etnika a většinové společnosti. 

 
Hlavní cíle komunitního centra Rovnost 

 Pomoc při zlepšení vztahů Romů vůči majoritní společnosti a institucím 

 Pomoc při zlepšení komunikace Romů s okolím a získávání dovedností pro samostatné 
vyřizování osobních záležitostí 

 Integrace sociálně vyloučených osob do společnosti a preventivními programy předcházet jejich 
dalšímu vyloučení 

 Předávání informací a dovedností prostřednictvím výchovně vzdělávacích programů a tím 
snižování výskytu a předcházení sociálně patologických jevů 

 Zvýšení vzdělanosti romských dětí formou vzdělávacích a doučovacích aktivit 

 Spolupráce s relevantními institucemi, organizacemi, úřady i jednotlivci, kteří mohou přispět ke 
zlepšení situace Romů a jejich integrace do společnosti 

 
Obecně prospěšné služby 

 vzdělávací aktivity s důrazem na romské děti předškolního a školního věku 

 rozvoj příležitostí pro volnočasové aktivity (hudba, tanec atd.) 

 informační činnost ve vztahu k romskému etniku 

 provoz dokumentačního centra o romské kultuře 

 provoz stálého výstavního prostoru 

 zapojování členů romské komunity do veřejného života 

 další související služby ve vztahu k romské komunitě 
 
Doplňkové služby 

 pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích aktivit včetně lektorské činnosti 

 agenturní činnost v oblasti kultury a umění 

 pořádání výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 

 pořádání kulturních produkcí a zábav 

 
Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA 

 Terénní programy ZMĚNA 
 
 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 
 
Zakladatelé 
Občanské sdružení Romů – Soužití Český Krumlov, IČO : 685 21 456, se sídlem Horní brána 425, 381 
01 Český Krumlov, 
Smabik, spol. s r.o., IČO : 496 80 617, se sídlem Kubelíkova 1548/27, 130 00 Praha 3 
Gastro Bohemia s.r.o., IČO : 625 03 588, se sídlem Latrán, T.G. Masaryka 138, Český Krumlov 

 
Správní rada KoCeRo – komunitní centrum Romů, o.p.s. 
 
Předsedkyně    Ilona Podruhová, r.č.575216/1030 

 Českobratrská 80, Č.Krumlov 
 
Místopředseda   Zbyněk Toman, r.č.770726/1353 

     Potoční 129, Č.Krumlov 
 
Členové    Stanislav Trnka, r.č. 450916/042 

  Česká 16, Č. Krumlov 
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  Gabriela Míglová, r.č.755507/1238 
  Staré Dobrkovice 75 
 
  Štefan Milo, r.č.490602/409 
  Lipová 160, Č. Krumlov 
 
  Dezider Dunka ml., r.č.651031/1599 
  Nové Spolí 120, Č.Krumlov 

 
Od 14. června 2013 
 
Předseda    Stanislav Trnka, r.č. 450916/042 

  Česká 16, Č. Krumlov 
 
Místopředsedkyně   Petra Podruhová, nar. 12.3.1980 

     Českobratrská 80, Č.Krumlov 
 
Členové    Štefan Milo, r.č.490602/409 

  Lipová 160, Č. Krumlov 
 

Gabriela Míglová, r.č.755507/1238 
  Staré Dobrkovice 75 
 

Milan Bárta, r,č,560201/2449 
  Nové Spolí 27, Č. Krumlov 
 
  Marcela Dunková, r.č.715930/1358 
  Urbinská 144, Č.Krumlov 

 
Dozorčí rada Kocero – komunitní centrum Romů, o.p.s. 
 
Předseda    Ing. Tomáš Jirsa, r.č.570523/2709 

         Karla Čapka 1166, 373 41 Hluboká nad Vltavou 
 
Místopředseda  Ladislav Kotlár, r.č.710406/1360 

     Plešivec 370, Č. Krumlov 
 
Člen    Pavel Crkva, r.č.801028/1213 

  U Kaple 125, 373 24 Římov 
 
 

ZAMĚSTNANCI 
 
Ing. Dagmar Turnhöferová ředitelka 
Bc. Michaela Nagyová sociální pracovnice 
Mgr. Lucie Toráčová  sociální pracovnice 
Jana Pavlíková  sociální pracovnice (t.č. na rodičovské dovolené) 
Marta Podrazká  pracovník v sociálních službách 
    zaměstnána od 10. 6. 20103 
Bc. Ivana Temiaková BBc účetní 
    zaměstnána od 1. 7. 2013 
 
Zaměstnanci na DPP: 
Jan Kučera   IT pracovník, zaměstnán od 1. 5. 2014 do 31. 12. 2014 
Petr Gábor   vedení fotbalu pro děti, zaměstnán od 20. 4. 2014 do 30. 9. 2014 
Romana Vaňková  vedení tanečního souboru, zaměstnána od 20. 4. 2014 do 31. 12. 2014 
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PŘEHLED POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 
 
I. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA 
 

Naše společnost poskytuje sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
které nabízí ambulantní a terénní služby dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let, 
které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy. Cílem je nabízet aktivity a 
činnosti, které pomáhají podpořit osobní růst, zlepšit kvalitu života předcházením 
nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich 
života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet 
podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
Služba zajišťuje podmínky pro společensky přijatelné volnočasové aktivity dětí a mládeže. V rámci této 
služby nabízíme pracovně výchovnou činnost dětí, především výtvarnou a rukodělnou, která vhodným 
způsobem rozvíjí kompetence uživatelů. Organizujeme výchovně vzdělávací aktivity a společenské akce 
(přednášky, besedy, taneční kroužek, fotbalové družstvo apod.). 
Prostřednictvím volnočasových aktivit probíhá nácvik a upevňování motorických, psychických a 
sociálních schopností a dovedností. Pomáháme se vzděláním uživatelů – nabízíme doučování a 
asistenci při přípravě do školy dle potřeb uživatelů.  
 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
Jedná se o aktivity umožňující lepší orientaci ve společenských vztazích a společenském prostředí, 
např. návštěva různých institucí, skupinové výlety, kulturní akce, taneční vystoupení apod.  
 

c) sociálně terapeutické činnosti: 
Jejich poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, které 
podporují sociální začleňování osob.  
1. poradenství – formou rozhovoru, uplatňuje se při řešení problémů v rodině, ve škole apod. Jde o 
řešení aktuálních problémů a zvyšování schopnosti uživatele tyto problémy řešit. 
2. případová práce – jedná se o dlouhodobou individuální práci reagující na problém uživatele. 
3. skupinová práce – jde o cílenou aktivitu poskytované skupině uživatelů. Je zaměřená na rozvoj 
psychosociálních dovedností. 
4. krizová intervence – je důležitá pro řešení krizové situace uživatele. Jde o diagnosticko - terapeutický 
přístup přispívající ke zvládnutí krize. 
 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí – poskytujeme informační servis a informace o návazných a 
alternativních službách a jiných formách pomoci, informace o běžně dostupných zdrojích pro zabránění 
sociálního vyloučení. Dále poskytujeme poradenství, nácvik orientace ve městě a seznámení s 
možnostmi, které společnost uživateli poskytuje. V případě zájmu uživatele nabízíme doprovod do 
konkrétních zařízení. 
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob – pracovníci využívají formu terénní práce, služby jsou tak 
poskytovány v přirozeném prostředí uživatelů a dochází k navázání kontaktů s rodinou uživatele, jeho 
vrstevníky apod. 
 

Prostorové podmínky pro realizaci 
Služba je poskytována uživatelům prostřednictvím ambulantní a terénní formy: 
 

 Ambulantní forma 
Ambulantní forma je poskytována v objektu na adrese Horní Brána 425, Český Krumlov. Objekt se 
nenachází přímo v sociálně vyloučené lokalitě nebo sídlišti, nachází se v městské části Horní Brána v 
blízkosti zástavby rodinných a bytových domů vedle hřbitova. K objektu vede příjezdová cesta, objekt je 
obklopen zatravněnými plochami a za objektem je velké parkoviště. Přestože je objekt vzdálen od 
místních sídlišť cca 2,2 km, jeho výhodou je poloha na místě, kde nikoho nerušíme, zejména v létě, kdy 
můžeme využít venkovní prostory kolem objektu (zatravněné plochy, příjezdová cesta, betonová plocha 
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parkoviště za objektem) ke sportovním hrám a soutěžím. Děti zde nejsou ohroženy dopravou jako ve 
městě nebo v sídlištích, mohou zde hrát míčové hry apod. V zařízení se nachází kancelář a skladovací 
prostory, klubovna – učebna vybavená počítači s internetem, herna, vstupní chodba. Zařízení je 
materiálově vybaveno pro činnost uživatelů. 
 
Dostupnost služby: úterý  12.00 – 17.00 
   středa  12.00 – 17.00 
   čtvrtek  12.00 – 17.00 
od 1. 6. 2013  pondělí 12.00 – 17.00 

úterý  12.00 – 17.00 
   středa  12.00 – 17.00 
   čtvrtek  12.00 – 17.00 
 

 Terénní forma 
Terénní forma byla poskytována vždy v pondělí přímo v sociálně vyloučených lokalitách střídavě na 
sídlištích Plešivec, Mír a Vyšehrad. 
Při terénní formě NZDM byl využíván prostor, tzv. Kocírko v místnosti bývalé kočárkárny v domě 
Vyšehrad 182, Český Krumlov. Tento prostor slouží jako detašované pracoviště a byl KoCeRu zapůjčen 
do dlouhodobého užívání Městem Český Krumlov.  
Dostupnost služby: pondělí 12.00 – 17.00 
Od 1. 6. 2013 bylo upuštěno od terénní formy NZDM. Důvodem byl jednak nedostatečný počet 
pracovníků, především pak větší zájem uživatelů o využití ambulantní formy NZDM, kde je více možností 
věnovat se skupinové i individuální práci s uživateli, zaměřit se na určitý program a na stanovení cílů a 
plnění individuálních plánů jednotlivých uživatelů. 
 
Statistika Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KoCeRo v roce 2013 

 

Uživatelé  a zájemci 
o službu celkem 

Kontakty ambulantní 
forma 

Kontakty terénní forma Kontakty celkem 

110 1503 63 1566 

 

 
II. Terénní program ZMĚNA 
 
Cílem terénních programů je snižování rizik spojených s životem v sociálně vyloučených lokalitách 
města Český Krumlov a regionu Českokrumlovsko. Touto službou usilujeme o vyrovnávání nedostatků v 
přístupu k základním zdrojům společnosti obyvatelům, kteří se ocitají v těžké životní situaci a jsou 
znevýhodněni životem ve výše uvedených sociálně vyloučených lokalitách. Službu poskytujeme v 
přirozeném prostředí uživatelů. 
 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
Činnost zahrnuje aktivity umožňující lepší orientaci ve vtazích odehrávajících se ve společenském 
prostředí.  

 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí – např. osobních dokladů 
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob 
3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 
osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování 
osob, 
4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a 
snižování těchto rizik (např. organizace besed a informativních setkání v terénu). 
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Dostupnost služby 
Služba terénní programy byla uživatelům dostupná v objektu na adrese Horní Brána 425, Český 
Krumlov.  Služba byla uživatelům dále poskytována přímo v terénu – v sociálně vyloučených lokalitách. 
od 1. 1. 12013  pondělí     9.00 – 17.00 
   středa      8.00 – 15.00 
   pátek      9.00 – 14.00 
od 1. 6. 12013  pondělí     9.00 – 14.00 
   středa      9.00 – 12.00 
       14.00 – 16.00 
od 9. 9. 12013  pondělí     9.00 – 14.00 
   úterý      8.00 – 14.00 
   středa      9.00 – 12.00 

  14.00 – 16.00 
 

 
Statistika Terénních programů KoCeRo v roce 2013 

 

Uživatelé  a zájemci o službu celkem Kontakty celkem 

267 542 

 

 

 

AKCE V ROCE 2013 
 
  7. 2.2013  prázdninová jarní soutěž 
12. 2.2013 návštěva Masopustního průvodu 
20. 2.2013 vystoupení tanečního souboru Gypsy Terne Čhave v Domově pro seniory Kaplice – 

pracoviště Český Krumlov při příležitosti masopustního veselí 
14. 2., 21 2., 28.2. 2013 vytváření fotorománu o Červené Karkulce  
13. 3 2013 malování společného obrazu „Plavba lodí“ 
19. 3.2013 návštěva redakce Českokrumlovského deníku 
14. 3., 21.3., 28.3. 2013 vytváření fotorománu o šikaně 
28. 3.2013 návštěva velikonočních trhů 
  9. 4.2013 návštěva Dobré čajovny a beseda o povolání čajovníka 
15. 4.2013 výlet na Dubík 
30. 4.2013  prezentace činnosti NZDM na akci Kouzelný Krumlov 
30. 4.2013 vystoupení tanečního souboru Gypsy Terne Čhave na akci Kouzelný Krumlov 
  3. 5. – 12.12.2013 nácvik pohádky O perníkové chaloupce 
  4. 5.2013 účast souboru Gypsy Terne Čhave na soutěži „Děti fitness aneb sportem proti drogám“ – 

1. místo v kategorii Gipsy a postup do mezinárodního finále 
11. 5.2013 fotbalový turnaj sv. Jana Boska v Českých Budějovicích 
14. 5.2013 návštěva psího útulku v Českém Krumlově + beseda o povolání správce útulku 
16. 5.2013 preventivní beseda s Policií ČR + beseda o povolání policisty 
18. 5.2013 vystoupení tanečního souboru Gypsy Terne Čhave na soutěžní přehlídce v Táboře – 

Sovnakuňi Čercheňa – soubor se umístil na 1. místě 
26. 5.2013 účast souboru Gypsy Terne Čhave na finále soutěže „Děti fitness 

aneb sportem proti drogám“ – 1. místo v kategorii Gipsy 
27. 5.2013 mini-olympiáda 
28. 5.2013 návštěva Hasičského záchranného sboru v Českém Krumlově a 

beseda o povolání hasiče 
  5. 6.2013 malování obrázků pro psí útulek 
12. 6.2013 malování obrázků pro nemocnici 
15. 6.2013 turnaj v malé kopané + vystoupení souboru Gypsy Terne Čhave 
25. 6.2013 návštěva Zrcadlového labyrintu v Českém Krumlově 
  2. 7.2013 návštěva Cikánské jizby + beseda o povolání majitele restaurace 
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 3. 7.2013 prázdninová soutěž Cesta za dobrodružstvím – 1. etapa    
„Dobrodružství začíná“ 

  9. 7.2013 návštěva Státního hradu a zámku v Českém Krumlově 
10. 7.2013 prázdninová soutěž Cesta za dobrodružstvím – 2. etapa 

„Hurá na mamuty!“ 
16. 7.2013  návštěva českokrumlovských medvědů + beseda o 

povolání medvědáře 
17. 7.2013 prázdninová soutěž Cesta za dobrodružstvím – 3. etapa 

„Zachraňme přírodu!“ (environmentální výchova) 
23. 7.2013 návštěva grafitového dolu v Českém Krumlově 
24. 7.2013 prázdninová soutěž Cesta za dobrodružstvím – 4. etapa „Zemědělci v pravěku“ 
30. 7.2013 venčení pejsků z psího útulku 
31. 7.2013 prázdninová soutěž Cesta za dobrodružstvím – 5. etapa „Pomóóóc!“– ve spolupráci 

s Českým červeným křížem v Českém Krumlově - nácvik první pomoci 
  6. 8.2013 návštěva Muzea voskových figurín a Muzea útrpného práva v Českém Krumlově 
  8. 8.2013 venčení pejsků z psího útulku 
12. 8.2013 prázdninová soutěž Cesta za dobrodružstvím – 6. etapa „Kelti jdou“ 
13. 8.2013 návštěva volnočasového přírodního centra Pepíno ve Vyšném 
14. 8.2013 prázdninová soutěž Cesta za dobrodružstvím – 7. etapa „Změříme si síly“- návštěva 

NZDM Molo ve Velešíně a turnaj ve stolním fotbálku s uživateli z NZDM Molo ve Velešíně 
a NZDM Depo v Kaplici 

20. 8 2013 voroplavba po Vltavě 
21. 8.2013 prázdninová soutěž Cesta za dobrodružstvím – 8. etapa „Výprava za kulturou“ – návštěva 

Pohádkové rezervace v Hořicích na Šumavě a zhlédnutí pohádky Karkulka se nestydí 
22. 8 2013 prázdninová soutěž Cesta za dobrodružstvím – 9. Etapa „Hurá za dinosaury!“ – návštěva 

ZOO a Dinoparku v Plzni 
26. 8.2013 prázdninová soutěž Cesta za dobrodružstvím – 10. etapa „Ukaž, co ses naučil!“ – 

vědomostní kvíz z informačních map, které byly v průběhu celé soutěže společně s dětmi 
vytvářeny a které obsahovaly informace z oblasti historie, ekologie, první pomoci, kultury 
apod. 

28. 8.2013 prázdninová soutěž Cesta za dobrodružstvím – vyhlášení vítězů soutěže spojené 
s karnevalem 

  4. 9. – 8. 11.2013 příprava na akci Romani luma – Den s romskou kulturou 
  4. 10.2013 prezentace činnosti na akci Nízkoprahy včera, dnes a zítra v Českých Budějovicích 
30. 10.2013 návštěva statku ve Skřidlech u Velešína spojená s hipoterapií 
  9. 11.2013 akce v Městském divadle v Českém Krumlově Romani luma – Den s romskou kulturou 
11. 11. – 28. 11.2013  putovní výstava fotografií NZDM s názvem Nízkoprahy včera, dnes a zítra 
19. 11.2013 návštěva Pohádkového domu v Českém Krumlově 
11. 12.2013 návštěva adventních trhů, krámku s výrobky Fair Trade a muzea historických řemesel a 

beseda o povolání obchodníka s výrobky Fair Trade 
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REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2013 
 

 Dotace pro poskytovatele sociálních služeb 
 
Projekt byl podpořen z dotačního programu MPSV a byly podpořeny dvě sociální 
služby:  

 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež bylo podpořeno pro rok 2014 částkou 
ve výši 700 000,- Kč  

 terénní programy byly podpořeny pro období 1.1.2013 – 30.8.2013 částkou ve 
výši 207 000,- Kč. 

 
 Podpora terénních programů v jihočeském kraji – Terénní programy na území ORP Český 

Krumlov pro cílovou skupinu etnické menšiny doba realizace 1.9.2013 – 31.12.2014 
 
Prostřednictvím tohoto projektu jsme mohli rozšířit a navýšit kapacitu sociální služby terénní programy 
se zaměřením na cílovou skupinu osob etnické menšiny a zajistit dostupnost této služby na území ORP 
Český Krumlov a ve Větřní. Služba terénní programy byla poskytována osobám žijícím v lokalitách 
ohrožených sociálním vyloučením, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy. Cílem bylo snížit rizika spojená s tímto způsobem života, zprostředkovat kontakt se 
společenským prostředím, pomoci při obstarávání osobních záležitostí. Informujeme uživatele přímo v 
terénu o možnostech řešení jejich nepříznivé životní situace. 
Do tohoto projektu se zapojilo 228 osob z cílové skupiny. 
V roce 2013 byla z projektu čerpána částka ve výši 102 276,- Kč. 
 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 

 
 

 Můj volný čas 
 
 
 
 
 

Cílem projektu byla realizace pravidelných volnočasových aktivit v průběhu školního roku i během 
letních prázdnin pro romské děti a mládež ve věku 6 – 18 let na Českokrumlovsku, které jsou ohroženy 
sociálním vyloučením. Realizované volnočasové aktivity umožnily cílové skupině smysluplně a 
plnohodnotně využít volný čas a rozvíjet jejich osobnost, sociální zdatnost, komunikační dovednosti, 
posílit sebevědomí a sebedůvěru a získat nové znalosti a dovednosti. Jednalo se především o děti a 
mládež ohroženou rizikovým způsobem života. Do projektu se zapojilo celkem 60 uživatelů z cílové skupiny 
romských dětí a mládeže ve věku 6 – 18 let ze sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených 

lokalit na Českokrumlovsku. Aktivním zapojením a účastí neorganizovaných dětí na volnočasových 
aktivitách jsme pomohli předcházet ohrožení sociálně patologickými jevy a eliminovat nežádoucí 
chování. 
Tento projekt byl financován z dotačního 
programu MŠMT na podporu integrace 
romské komunity v roce 2013 částkou ve 
výši 300 000,- Kč. 
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 Rozvoj vzdělanosti romských dětí a mládeže 
 
 
 
 
 

Cílem projektu byla realizace aktivit vedoucích k rozvoji potenciálu, ke zlepšení školní úspěšnosti a 
zvýšení vzdělanosti romských dětí a mládeže ve věku 6 – 19 let, které jsou ohroženy sociálním 
vyloučením. Těmto dětem byla poskytována přímá pomoc vedoucí ke zvýšení motivace k pravidelné 
školní docházce a ke zlepšení školních výsledků, ke zvýšení motivace ke studiu a zvyšování kvalifikace 
a tím v budoucnu ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. V rámci projektu byly realizovány různé 
aktivity vzdělávacího charakteru. Do projektu se zapojilo celkem 46 dětí z romských rodin, které se 
snažily zlepšit své školní výsledky, projevily zájem o rozšíření svých poznatků a vědomostí a uvědomily 
si význam vzdělání pro jejich budoucí život.  
Projekt byl financován z dotačního programu MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 
2013 částkou ve výši 200 000,- Kč. 
 
 

 Už vím, jak zatočím s nudou 
 
 
 
 

Cílem projektu bylo vytvořit možnost pro uživatele NZDM účastnit se celoročních pravidelných 
volnočasových aktivit, prázdninových aktivit a individuální aktivity doučování. Díky těmto aktivitám děti a 
mládež ze sociálně vyloučených lokalit trávily svůj volný čas smysluplně, čímž došlo k prevenci výskytu 
sociálně patologických jevů a rizikového chování, k získání smyslu pro odpovědnost, rozšíření 
vědomostí a dovedností, rozvíjení znalostí, posílení sebedůvěry a ke zlepšení školních výsledků. Byl 
tedy naplněn cíl a záměr projektu. V průběhu celého roku 2013 probíhaly v rámci projektu pravidelně tyto 
volnočasové aktivity: zájmová taneční činnost, výtvarné a rukodělné aktivity, dramatický kroužek, práce 
s počítačem a sportovní a pohybové aktivity. Během letních prázdnin se děti mohly zapojit do 
prázdninové etapové soutěže Cesta za dobrodružstvím a kroužku Mladý novinář. 
Během roku jsme také navázali spolupráci s Domovem pro seniory Kaplice – pracoviště Český Krumlov, 
kde děti při příležitosti masopustu zatancovaly, s Nemocnicí v Českém Krumlově (oddělení LDN), kam 
děti namalovaly obrázky a také se psím útulkem v Českém Krumlově, který jsme několikrát navštívili a 
návštěvu útulku jsme spojili s venčením několika pejsků. Díky navázané spolupráci děti získaly kladný a 
hezký vztah k seniorům, ke zvířatům, zažily pocit odpovědnosti a možnosti udělat někomu radost. 
Projekt byl finančně podpořen Jihočeským krajem v rámci Jihočeských krajských programů podpory 
práce s dětmi a mládeží pro rok 2012 částkou ve výši 30 000,- Kč. 
 
 

 Učení není mučení, ale zábava 
 
 
 
 

Cílem projektu "Učení není mučení, ale zábava" bylo 
prostřednictvím aktivního a smysluplně stráveného volného 
času usilovat o pozitivní změnu a sociální začlenění dětí a 
mládeže, které se ocitly v obtížné nebo nepříznivé životní 
situaci (a tím předejít ohrožení sociálně patologickými jevy) a 
které nemají z různých důvodů v rodině podporu v 
mimoškolním vzdělávání. Prostřednictvím výchovně 
vzdělávacích aktivit projektu jsme se snažili zapojit děti do 
aktivního sociálního a kulturního života, posílit jejich sociální 
dovednosti, zlepšit prospěch ve škole a podpořit jejich všestranný rozvoj. Nově získané zkušenosti a 
zážitky pomohly dětem při začlenění do skupiny vrstevníků. Projekt byl zaměřen na volnočasové aktivity 
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výchovně vzdělávacího charakteru a na rozvoj vzdělanosti u cílové skupiny.  
Aktivity projektu umožnily vytvořit podmínky pro vhodné trávení volného času především 
neorganizovaných dětí, které se zapojily do projektu a svůj volný čas využily a trávily aktivně a 
smysluplně. Projekt svými aktivitami přispěl k pozitivní změně a sociálnímu začlenění dětí ohrožených 
sociálním vyloučením a k jejich aktivnímu zapojení do sociálního a kulturního života společnosti. 
Projekt byl finančně podpořen Jihočeským krajem v rámci Jihočeských krajských programů podpory 
práce s dětmi a mládeží pro rok 2012 částkou ve výši 25 000,- Kč. 
 
 

 AUTOŠKOLA do sedmnácti 
 
 
 
 
 

Cílem projektu „AUTOŠKOLA do sedmnácti“ bylo podpořit činnost nízkoprahového 
zařízení se zaměřením na děti a mládež ve věku 6 – 17 let ze sociálně 
vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalit v ORP Český Krumlov. 
Naši uživatelé měli možnost zapojit se do aktivit vzdělávacích, výchovných i aktivizačních, kdy se 
prostřednictvím různých aktivit učili pracovat ve skupině a respektovat se navzájem, při účasti na 
soutěžích a besedách (např. besedy se zástupci různých povolání) získávat nové poznatky a vědomosti a 
zapojováním se do pravidelných volnočasových aktivit (sportovní a pohybový kroužek, novinářský 
kroužek, výtvarná a rukodělná dílna a divadelní kroužek) si rozšiřovali své schopnosti a dovednosti a učili 
se věci nové. Nejčastěji jsme s našimi uživateli řešili problémy se školní docházkou a školním 
prospěchem. Při řešení školních problémů a školního prospěchu jsme začali blíže spolupracovat se 
základními školami, Pedagogicko psychlogickou poradnou v ČK a také s některými rodiči našich 
uživatelů. Kromě pravidelné činnosti jsme program nízkoprahového klubu pro uživatele obohatili o několik 
výletů a jednorázových akcí. Díky tomu měli uživatelé možnost navštívit různá místa, zažít kontakt s jiným 
společenským prostředím a upevňovat si správné vzorce chování. 
V průběhu realizace projektu využilo služby NZDM 90 uživatelů ve věku 6 – 17 let, tj. 82% z celkového 
počtu uživatelů, s počtem 1493 kontaktů, tj. 95% z celkového počtu kontaktů, kteří pochází z rodin se 
špatnými socioekonomickými podmínkami. V roce 2013 jsme se s našimi uživateli zaměřili především na 
dlouhodobou spolupráci při řešení jejich problémů, takže většina uživatelů nás při řešení svého problému 
navštěvovala pravidelně. Jedna z „rekordních“ uživatelek nás v roce 2013 navštívila celkem 150x a 
strávila v klubu celkem 522 hodin. 
Tento projekt byl podpořen Městem Český Krumlov z dotačního programu podpory sociálních a 
souvisejících služeb částkou ve výši 48 450,- Kč.  

 

 
 Když si nevím rady 

 
 
 
 
 
 

Cílem projektu „Když si nevím rady“ bylo poskytování služby Terénní programy ZMĚNA osobám žijícím v 
lokalitách ohrožených sociálním vyloučením, které vedou rizikový způsob života 
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, a snížení rizik spojených s tímto 
způsobem života, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc 
při obstarávání osobních záležitostí. Cílovou skupinou projektu byli obyvatelé 
sociálně vyloučených lokalit města Český Krumlov a regionu Českokrumlovska.  
Tento projekt byl podpořen Městem Český Krumlov z dotačního programu podpory 
sociálních a souvisejících služeb částkou ve výši 46 550,- Kč.  
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 Český Krumlov dětskýma očima 
 

 
 
 
 
Projekt byl určen dětem ve věku 5 – 15 let, které pochází ze sociálně slabých rodin 
a žijí v nepodnětném, společensky, kulturně a sociálně nevyhovujícím prostředí. 
Tyto děti se díky projektu měly možnost pravidelně účastnit kroužku Mladý novinář 
a aktivně se zapojit do společenského a kulturního života ve městě, aktivně strávit 

volný čas, získávat informace o současném dění a rozšířit si své kompetence a vědomosti. V průběhu 
celého roku si děti rozšiřovaly a upevňovaly kompetence k učení (např. na internetu hledaly informace o 
svátku Sv. Valentýn, při psaní článků si procvičovaly gramatiku), kompetence k řešení problémů (např. při 
skupinovém psaní článků se musely naučit spolupracovat a volit vhodné postupy k řešení problémů), 
kompetence komunikativní (např. prováděly anketu „Jak slavíš Velikonoce?“), kompetence sociální a 
personální (např. navštěvovaly různá místa, kde se setkávaly s dalšími lidmi), kompetence občanská 
(dozvěděli se spoustu zajímavých informací o městě, ve kterém žijí) a kompetence pracovní (naučily se 
dodržovat pravidla kroužku /např. z každé akce, které se zúčastnily, musely napsat článek. Pokud neměly 
napsaný článek z jedné akce, nemohly se zúčastnit další akce. 
Do kroužku Mladý novinář se zapojilo celkem 29 dětí. Články dětí jsou zveřejněny na webových stránkách 
www.kocero.cz. Z činnosti kroužku byla zpracována tři vydání časopisu Amaro Romano Jiloro. 
Projekt byl podpořen Městem Český Krumlov z dotačního programu podpory volnočasových aktivit dětí a 
mládeže ve městě Český Krumlov částkou ve výši 28 000,- Kč. 
 
 

 Cesta za dobrodružstvím 
 
 
 
 
 

 
Cílem projektu bylo v průběhu letních prázdnin zapojit děti a mládež ze sociálně 
vyloučených lokalit a lokalit ohrožených sociálním vyloučením do pozitivních a 
smysluplných aktivit a předejít tomu, aby svůj čas trávily neorganizovaně, bez dozoru, a 
zamezit tak možnému výskytu sociálně patologických jevů u těchto dětí. Děti měly 
možnost se zapojit do prázdninové etapové soutěže, která probíhala celé prázdniny 
vždy dva dny v týdnu. Soutěž měla výchovně vzdělávací charakter a každá etapa 
soutěže byla věnována jiné oblasti, např. historie, ekologie, etiketa, umění, geografie, 
zdravověda, sport, kultura apod. Děti zapojené do soutěže si tak rozšiřovaly své znalosti 
a vědomosti. Soutěž byla obohacena poznávacím výletem do ZOO a Dinoparku v Plzni, 
který byl pro děti velkým zážitkem. Do prázdninové soutěže se zapojilo celkem 26 dětí. 
Projekt byl podpořen Městem Český Krumlov z dotačního programu podpory 
volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov částkou ve výši 6 000,- Kč. 
 
 

 Romani Luma – den s romskou klulturou 

 
Cílem projektu bylo prezentovat široké veřejnosti romskou kulturu, historii a tradice a tím romskou 
menšinu přiblížit většinové společnosti a dále zapojit romské dětí do příprav a realizace projektu. Tohoto 
cíle bylo dosaženo prostřednictvím kulturního programu, který se konal dne 9. 11. 2013 v Městském 
divadle Český Krumlov. V kulturním programu ROMANI LUMA byla v odpoledním a večerním představení 

http://www.kocero.cz/
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prezentována návštěvníkům formou tance, hudby a divadla romská kultura, historie a tradice. Odpolední 
představení navštívilo cca 100 diváků, večerní představení 80 diváků. Do příprav akce se zapojilo 
v NZDM AUTOŠKOLA 25 dětí, které se podílely na malování divadelních kulis a nácviku vystoupení. 
Některé z nich se účastnily samotných vystoupení. Jedna dívka spolumoderovala večerní představení. 
Projekt byl podpořen Městem Český Krumlov z dotačního programu podpory kultury města Český 
Krumlov částkou ve výši 10 000,- Kč a Jihočeským krajem v rámci dotačního programu jihočeského 
kraje pro poskytování příspěvků odboru kultury a památkové péče ve výši 20 000,- Kč. 
 

ČINNOST V ROCE 2013 
 
Činnost společnosti KoCeRo o.p.s. v roce 2013 navazovala na činnost a program předchozích let. Dle 
zákona č.108/2006 Sb. zde byly poskytovány sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a 
terénní programy. Pokračovalo se v realizaci volnočasových a vzdělávacích aktivit dětí a mládeže. 
Zaměřili jsme se především na kvalitu poskytování sociálních služeb i volnočasových aktivit, kterými 
jsme se snažily rozvíjet znalosti, poznatky a vědomosti dětí. Dále byla uspořádána kulturní akce 
prezentující romskou kulturu. 
Na počátku roku byl pro uživatele NZDM připraven koncept celoročního pravidelného programu. 
Uživatelé NZDM AUTOŠKOLA se mohli zapojit do čtyř pravidelných kroužků: pohybový kroužek, kroužek 
Mladý novinář, výtvarná dílna a divadelní kroužek. Pravidelně využívali naši pomoc s přípravou na školní 
vyučování. Na prázdniny byl pro uživatele připraven speciální prázdninový program. Rozvíjely se zde i 
taneční aktivity dětí a mládeže.  
Uživatelé služby Terénní programy ZMĚNA mohli využít našich služeb ambulantně v kanceláři nebo 
přímo v terénu, v jejich přirozeném prostředí, včetně naší asistence při jednání na úřadech a různých 
institucích.  
V únoru během jarních prázdnin jsme pořádali pro uživatele NZDM prázdninovou soutěž. Děti si změřily 
síly v různých disciplínách a byly odměněny drobnými cenami (sladkosti, školní potřeby). 
 

 Taneční soubory 
V únoru se také začala rozvíjet taneční činnost dětí a mládeže. V činnosti pokračoval soubor starších 
dětí HD Krum, který se v průběhu roku přejmenoval na Gypsy Terne Čhave. Tento soubor připravil 
vystoupení pro seniory v Domově pro seniory Kaplice, pracoviště Český Krumlov, při příležitosti oslav 
masopustu. Soubor dále vystoupil na akci pořádané městem Český Krumlov Kouzelný Krumlov 
v předvečer 1. máje. Soubor se dále zúčastnil v Českých Budějovicích krajského kola soutěže „Děti 
fitness aneb sportem proti drogám“, kde v kategorii „gypsy“ vyhrál první místo a postoupil do 
celostátního kola, které se konalo v květnu v Praze a v kategorii „gypsy“ se také umístil na prvním místě. 
Soubor obsadil dále první místo na soutěžní přehlídce Sovnakuni Čercheň, která se konala v květnu 
v Táboře. Soubor Gypsy Terne Čhave dále vystoupil v červnu na turnaji v malé kopané a byl pozván na 
vystoupení do Domu dětí a mládeže při příležitosti ukončení školního roku. Soubor vystupoval také na 
námi pořádané akci Romani Luma – Den s romskou kulturou. Na této akci vystupoval i další taneční 
soubor mladších dětí Krumlovostar Čercheňa, který působil v NZDM AUTOŠKOLA. 
 

 Mladý novinář 
V roce 2013 začal v NZDM AUTOŠKOLA pracovat kroužek Mladý novinář. Prostřednictvím tohoto 
kroužku jsme chtěli děti aktivně zapojit do společenského a kulturního života, zprostředkovat jim nové 
zkušenosti a zážitky a aktivně a smysluplně vyplnit jejich volný čas. Děti navštěvovaly různá místa, učily 
se psát články, vyhledávaly informace na PC, zvyšovaly si svou jazykovou gramotnost. Kroužek Mladý 
novinář navštívil masopustní průvod městem, redakci Českokrumlovského deníku, Dobrou čajovnu, akci 
Kouzelný Krumlov, psí útulek v Č, Krumlově, českokrumlovský hasičský záchranný sbor, zrcadlové 
bludiště, hrad a zámek v Č. Krumlově, medvědárium, grafitový důl, Muzeum útrpného práva a Muzeum 
voskových figurín, dále nově vzniklé přírodní volnočasové centrum Pepíno ve Vyšném, podnikl 
voroplavbu po Vltavě, koncem roku se podíval do Pohádkového domu a obchůdku Fair Trade. Výstupem 
kroužku Mladý novinář byla tři vydání časopisu Amaro Romano Jiloro, ve kterých je shrnuta celoroční 
činnost NZDM AUTOŠKOLA a jsou zde publikovány články, které psali členové kroužku Mladý novinář. 
 

 Vzdělávací aktivity 
Při činnosti kroužku Mladý novinář jsme se často setkali s různými zajímavými profesemi. Tím jsme 
zároveň chtěli dětem poskytnout informace o různých profesích a také o předpokladech, znalostech a 
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dovednostech, které pro vykonávání určitých profesí musí získat. Chtěli jsme je tak motivovat k dosažení 
lepších školních výsledků. Pořádali jsme například besedu s policisty, navštívili jsme s dětmi Cikánskou 
jizbu. Kromě toho jsme také poskytovali dětem a jejich rodičům profesní poradenství, zjišťovali pro ně 
informace o studiu na středních školách nebo pomohli vyřídit stipendium.  
Žákům základních škol jsme pomáhali s doučováním školního učiva a s přípravou na školní výuku. 
Mnoho z nich si zlepšilo nebo alespoň udrželo školní prospěch. Mnoho dětí možnost doučování 
využívalo pravidelně.  
 

 Výtvarné a rukodělné aktivity 
Ve výtvarné dílně děti měly možnost vyzkoušet různé techniky rukodělné a výtvarné činnosti a pracovní 
postupy. Děti vytvářely valentýnská přáníčka, velikonoční a vánoční dekorace, vytvářením leporela se 
zapojily do projektu „Vytvořme barevnější svět“, malovaly obrázky pro psí útulek, pro nemocnici, vytvářely 
společný obraz „Plavba lodí”, vyráběly panenky z vařeček, obrázky z lékařských špachtlí, brože z filcu apod. 
Také malovaly kulisy k pohádce O perníkové chaloupce. 
 

 Divadelní kroužek 
V dramatickém kroužku si děti rozvíjely komunikační dovednosti a slovní zásobu, představivost, cvičily svou 
paměť a posilovaly pocit sebedůvěry. V průběhu roku děti vytvořily fotoromán O červené karkulce, o šikaně, 
zahrály si “Partičku v AUTOŠKOLE”, nacvičily pohádku O perníkové chaloupce, ke které namalovaly kulisy a 
kterou zahrály na akci Romani Luma – Den s romskou kulturou.  
 

 Sportovní aktivity 
V červnu jsme pomohli uspořádat fotbalovému družstvu FC Romo dětský turnaj v malé kopané. Turnaj 
zorganizovali trenéři FC Romo Petr Gábor a Bohuslav Gábor. Turnaje se zúčastnily 4 týmy starších žáků 
a 3 týmy mladších žáků z Českého Krumlova, Větřní a Českých Budějovic. Celý program svým 
vystoupením zpestřil taneční soubor Gypsy Terne Čhave. 
 

 Prázdninové aktivity 
Na letní prázdniny jsme pro děti připravili prázdninovou etapovou soutěž vědomostního charakteru 
„Cesta za dobrodružstvím“. Soutěž probíhala dvakrát týdně a zahrnovala aktivity zaměřené na získání 
nových znalostí a vědomostí v kombinaci s tvořivými aktivitami a soutěžními disciplínami souvisejícími s 
probíranými tématy. Součástí soutěže byla tvorba tematických map s informacemi o dané oblasti, aby si 
děti mohly zopakovat nebo osvojit určité vědomosti. V každé etapě soutěže děti soutěžily o drobné 
sladkosti a postupně sbíraly body. Soutěž končila vědomostním kvízem. Hodnotily se nejenom znalosti a 
výsledky soutěžních disciplín, ale také chování dětí během prázdnin. Na závěr byly sečteny body u 
všech soutěžících a proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Soutěžící své body mohli vyměnit 
za ceny, které spolu s výletem byly velkou motivací pro zapojení do soutěže. Díky soutěži děti 
smysluplně a aktivně trávily během letních prázdnin svůj volný čas a rozšířily si poznatky a vědomosti z 
různých oblastí. Běhen soutěže jsme spolupracovali s Regionálním muzeem v Č. Krumlově a zapojili se 
do projektu Cesta do pravěku, s ČČK Č. Krumlov, který děti seznámil s první pomocí, s Charitou Kaplice 
při turnaji ve stolním fotbálku s NZDM Molo Velešín a NZDM Depo Kaplice.  Probírali jsme témata jako 
etiketa, ochrana přírody, historie Č. Krumlova, geografie v okolí Č. Krumlova, olympijské hry, děti 
soutěžily v pohybových aktivitách, Za kulturou jsme se vydali do Pohádkové rezervace v Hořicích na 
Šumavě na pohádku Karkulka se nestydí a součástí soutěže byl také poznávací výlet do Zoo a 
Dinoparku v Plzni.  
Během letních prázdnin jsme navázali spolupráci se psím útulkem a několikrát jsme byli venčit umístěné 
pejsky. 
V říjnu během podzimních prázdnin jsme navštívily statek ve Skřidlech u Velešína, kde občanské 
sdružení Koníček realizuje zooterapii a hypoterapii. 
 

 Terénní programy 
Od září 2013 jsme realizovali projekt Podpora terénních programů v jihočeském kraji – Terénní programy 
na území ORP Český Krumlov pro cílovou skupinu etnické menšiny s dobou realizace 1.9.2013 – 
31.12.2014. Prostřednictvím tohoto projektu jsme mohli rozšířit a navýšit kapacitu sociální služby terénní 
programy se zaměřením na cílovou skupinu osob etnické menšiny a zajistit dostupnost této služby na 
území ORP Český Krumlov a ve Větřní. Při realizaci služby jsme rozšířily spolupráci s některými 
subjekty (OSVZ MěÚ Č. Krumlov, Odbor správy majetku MěÚ Č.Krumlov, OSPOD Č.Krumlov, ÚP 
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Č.Krumlov) a navázali jsme spolupráci s dalšími (Pedagogicko psychologická poradna v Č.Krumlově, 
Červený kříž, ubytovny ve Vyšném a Větřní, Obec Větřní – terénní pracovnice). Službu terénní programy 
jsme poskytovali osobám žijícím v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením, které vedou rizikový 
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a snažili jsme se snížit rizika spojená s tímto 
způsobem života, zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, pomoci při obstarávání osobních 
záležitostí. Informovali jsme uživatele přímo v terénu o možnostech řešení jejich nepříznivé životní 
situace. Mezi nejčastěji řešené problémy patřila dluhová problematika, bytová problematika, dávky 
hmotné nouze, problematika zaměstnanosti, rodinné problémy, pomoc s vyplněním formulářů, sepsání 
dokumentů, problémy týkající se dětí a školy. Informovali jsme uživatele o možnosti absolvování 
rekvalifikačního kurzu a řidičského průkazu, o možnosti dalšího studia na SŠ, pomáhali jsme při řešení 
následků uzavření nevýhodných smluv, při získání jednorázové příspěvky apod. Snažili jsme se 
motivovat uživatele k tomu, aby předcházeli vzniku problémů nebo je začali řešit včas. 
 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 

 

 Prezentace organizace 
KoCeRo svou činnost prezentovalo na několika akcích. Širokou veřejnost jsme seznámily s posláním 
společnosti KoCeRo o.p.s., s registrovanými sociálními službami NZDM AUTOŠKOLA a Terénní 
programy ZMĚNA, s náplní volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež a další činností. 
Naše aktivity jsme veřejně prezentovali 30. dubna na akci pořádané městem Český Krumlov „Kouzelný 
Krumlov“, které se účastnili další organizace z Českého Krumlova a kterou navštívila řada obyvatel 
Českokrumlovska. Dne 4. října jsme se účastnili akce „Nízkoprahy včera, dnes a zítra“. Tato akce se 
konala v Cafe klubu Slavie v Českých Budějovicích. Zúčastnili jsme se odborné diskuze na téma 
nízkoprahových zařízení a pro širokou veřejnost jsme zde prezentovali činnost našeho NZDM 
AUTOŠKOLA. Na tuto akci navazovala putovní výstava jihočeských nízkoprahových zařízení 
„Nízkoprahy – včera – dnes – zítra“, které jsme se zúčastnili a poskytli fotografický materiál. Výstava 
byla instalovaná v Českých Budějovicích, Trhových Svinech, Strakonicích, Zlivi a ve dnech 11.11.2013 – 
30.11.2013 jsme tuto výstavu instalovali ve veřejných prostorách Městského úřadu v Českém Krumlově. 
 

 Kulturní aktivity 
Dne 9. listopadu jsme v Městském divadle Český Krumlov pořádali představení Romani Luma  - den 
s romskou kulturou. Tímto představením jsme chtěli široké veřejnosti prezentovat romské tradice, kulturu 
a historii a tím přiblížit romskou menšinu většinové společnosti. Představení bylo rozděleno do dvou 
částí – odpolední a večerní. Odpolední představení se odehrávalo ve foaye Městského divadla. 
Prezentovaly se zde především dětské romské taneční soubory: Gypsy Terne Čave a Krumlovostar 
Čercheňa z Českého Krumlova a Amare Romane Čave a Terne Čave z Větřní. Zahrála populární 
hudební českokrumlovská romská kapela Cindži Renta a jedenáctiletý Tomáš Balog zazpíval a zahrál na 
klávesy za houslového doprovodu svého otce. Děti z našeho Nízkoprahového klubu AUTOŠKOLA 
zahrály hostům pohádku O perníkové chaloupce a na závěr odpoledního programu zazpívaly romské 
písně. Odpolední program byl doplněn o ochutnávku romských jídel - podávaly se halušky a rožky, které 
formou sponzorského daru dodala Cikánská jizba a pro ty, které zajímala historie Romů, byla připravena 
informační mapa o historii Romů, která byla vystavena v předsálí. Večerní program se odehrával v 
divadelním sále českokrumlovského divadla. Na tomto programu byly prezentovány cikánské tance 
nejen odsud, ale z různých částí světa. Taneční vystoupení byla koncipována v kontextu s historií Romů, 
se kterou v průběhu večerního představení seznámily hosty moderátorky představení. Ve večerním 
představení opět vystupovaly romské dětské taneční soubory z Českého Krumlova a Větřní (Gypsy 
Terne Čave, Krumlovostar Čercheňa, Terne Čave a Amare Romane Čave), dále zde tančily tanečnice z 
českokrumlovského tanečního studia FARHA a sólové tanečnice Zerira a Warda (Rusko), které 
prezentovaly tance Cikánů z Balkánu, Turecka, Ruska, Egypta a Španělska. Odpolední představení 
navštívilo cca 100 diváků, večerní představení navštívilo 85 hostů. 
V prosinci jsme poskytli pomoc panu Rudolfovi Dunkovi s uspořádáním vánoční besídky pro romské děti 
z Větřní a Českého Krumlova. Na uspořádání vánoční besídky jsme obdrželi několik menších finančních 
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darů. Tyto finanční dary nám pomohl získat pan senátor Ing. Tomáš Jirsa. 
 
 

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 
 
Městský úřad v Českém Krumlově 
DDM Český Krumlov 
Policie ČR - Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje České Budějovice 
Koníček, o.s., Adamov 
Základní školy v Českém Krumlově 
ICOS Český Krumlov o.s. 
Český červený kříž 
Regionální muzeum v Českém Krumlově 
Psí útulek v Českém Krumlově 
Charita Kaplice – NZDM Depo a NZDM Molo 
Volnočasové přírodní centrum Pepíno o.s. 
Pedagogicko psychologická poradna v Českém Krumlově 
Farha – studio orientálního tance  
Cikánská jizba Český Krumlov 
ČEZ a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 
 
 

EKONOMICKÉ INFORMACE 
 

 Způsob financování společnosti 
 
Financování společnosti je založeno na maximálním využívání finančních grantových a dotačních zdrojů. 
Rozsah aktivit a jejich kvalita závisí na získávání prostředků z těchto zdrojů. Dalším zdrojem příjmů jsou 
finanční dary. Všechny finanční prostředky získané v roce 2013 byly neinvestičního charakteru. Tyto 
prostředky umožnily možnost personálního a materiálního zajištění a úhradu služeb, které souvisely s 
realizovanými projekty a poskytovanými službami.  
 

 Zdroje příjmů v roce 2013 
 
Finanční grantové prostředky získané na základě podaných žádostí  
  

Projekt Zdroj  Částka 

Dotace na podporu sociálních služeb - NZDM MPSV 700 000,00 Kč 

Dotace na podporu sociálních služeb - TP MPSV 150 000,00 Kč 

Rozvoj vzdělanosti romských dětí a mládeže MŠMT 200 000,00 Kč 

Můj volný čas MŠMT 300 000,00 Kč 

Už vím, jak zatočím s nudou Jihočeský kraj 30 000,00 Kč 

Učení není mučení, ale zábava Jihočeský kraj 25 000,00 Kč 

AUTOŠKOLA do sedmnácti Město Č. Krumlov 48 450,00 Kč 

Když si nevím rady Město Č. Krumlov 46 550,00 Kč 

Český Krumlov dětskýma očima Město Č. Krumlov 24 000,00 Kč 

Cesta za dobrodružstvím Město Č. Krumlov 6 000,00 Kč 

Romani Luma – Den s romskou kulturou Město Č. Krumlov 10 000,00 Kč 

Romani Luma – Den s romskou kulturou Jihočeský kraj 20 000,00 Kč 

Vrácená nevyčerpaná část dotace  Město Č. Krumlov -1 212,00 Kč  
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Vrácená nevyčerpaná část dotace  MPSV       -37 337,00 Kč 

Očekávaná úhrada faktury z projektu Podpora 
terénních programů v jihočeském kraji – Terénní 
programy na území ORP Český Krumlov pro cílovou 
skupinu etnické menšiny doba realizace 1.9.2013 – 
31.12.2014 
 

ESF a ČR             524,00 Kč 

Podpora terénních programů v jihočeském kraji – 
Terénní programy na území ORP Český Krumlov pro 
cílovou skupinu etnické menšiny doba realizace 
1.9.2013 – 31.12.2014 
 

ESF a ČR V roce 2013 
čerpáno 

102 275,88 Kč 

Celkem  1 624 250,88 Kč 

 

 
Finanční dary 
 

Dárce Částka 

MANE HOLDING, Dušní 112/16, 110 00 Praha 1 3 000,00 Kč 

JUDr. Vladimír Koubek, 28. října 19, 370 01 
České Budějovice 

2 000,00 Kč 

ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České 
Budějovice 

3 000,00 Kč 

Celkem 8 000,00 Kč 

 

 
Výnosy  v roce 2013 
 

Výnosy z prodeje služeb 8 816,00 Kč 

Úroky 2 509,35 Kč 

Haléřové vyrovnání 0,24 Kč 

Splátka ukradeného majetku  1 000,00  Kč 

Celkem 12 325,59  Kč 

 

Celkové příjmy v roce 2013 1 644 576,47 Kč 

 

 
 Výdaje v roce 2013 

 

Spotřeba materiálu 120 628,45 Kč 

DHIM a  DNHIM 31 315,81 Kč 

Energie 176 967,54 Kč 

Opravy a udržování 9 343,00 Kč 

Cestovné 23 473,00 Kč 

Ostatní služby 63 849,57 Kč 

Školení zaměstnanců 10 558,00 Kč 
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Nájem 73 136,80 Kč 

Mzdové náklady 852 685,00 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění 276 315,00 Kč 

Ostatní náklady 7 075,00 Kč 

Celkem 1 645 347,17 Kč 

 

 
 Hospodářský výsledek 

 

Příjmy v roce 2013 1 644 576,47 Kč 

Výdaje v roce 2012 1 645 347,17 Kč 

Hospodářský výsledek -770,70 Kč 

 

 
 Účetní rozvaha k 31.12.2013 

 
Aktiva 

Hotovost v pokladně 9 511,00 Kč 

Částka na bankovních účtech 266 925,68 Kč 

Odběratelé 5 000,00 Kč 

Zálohy na energie 90 000,00 Kč 

Příjmy příštích období 102 799,88 Kč  

Celkem 474 236,56 Kč 

 

 
Pasiva 

Výsledek hospodaření -770,70 Kč 

Vlastní jmění  294 666,06 Kč 

Dohadné účty pasivní (záloha energie)  90 000,00 Kč 

Dotace k vrácení  38 549,00 Kč 

IP záloha – finanční výpomoc  48 430,00 Kč 

Ostatní závazky 7,20 Kč 

Výnosy příštích období 2 520,00 Kč 

Dodavatelé 524,00 Kč 

Zaměstnanci včetně odvodů 311,00 Kč 

Závazek – půjčky 0,00 Kč 

Celkem 474 236,56 Kč 

 
 

 

 
 
V Českém Krumlově       Ing. Dagmar Turnhöferová 
Dne  17.6.2014        ředitelka  
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