
1 

 

 
 
 
 
 

KoCeRo 
Komunitní centrum Rovnost o.p.s. 

Český Krumlov 
 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  
2015 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Sídlo organizace:   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.  
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, byl 
změněn název společnosti. Název KoCeRo – komunitní centru Romů o.p.s. mohl být v tomto ohledu 
zavádějící, proto jsme se rozhodli pro změnu názvu společnosti, který by více vystihoval její současné 
aktuální poslání a cíle. 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. 
  
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 
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Obecně prospěšné služby 

 vzdělávací aktivity s důrazem na děti a mládež romského etnika a na další děti a mládež, které 
jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy 

 rozvoj a realizace aktivit, které podporují vhodné trávení volného času dětí a mládeže romského 
etnika a dětí a mládeže, které jsou ohroženy společensky  nežádoucími jevy 

 realizace informačních, poradenských a osvětových aktivit zaměřených na osoby z romského 
etnika a na osoby žijící v nevyhovujících socioekonomických podmínkách 

 aktivity zaměřené na podporu udržování a rozvoje romských tradic 
 
Doplňkové služby 

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

 agenturní činnost v oblasti umění 

 pořádání kulturních a prodejních akcí 

 
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 
 
Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. července 2014 (o 128 – RD30/KKSCB, 
Fj 18628/2014) v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích v oddílu O, vložce 128, 

 se vymazává zakladatel SMABIK, spol. s r.o., Praha 3, Kubelíkova 1548/27, PSČ 130 00, IČ 
49680617 

 a zapisuje zakladatel TRICHOLOMA a.s., Kubelíkova 1548/27, 130 00 Praha 3, IČ 27142574 

 
Správní rada KoCeRo  
 
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 

 
 
 



4 

Dozorčí rada Kocero  
 
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 (od 9.12.2015 na rodičovské dovolené) 
Bc. Petra Podruhová  sociální pracovník 
Bc Lenka Candrová  sociální pracovník od 1.9.2015, nástup do zam. 11.5.2015) 
Marta Podrazká  pracovník v sociálních službách 
Jan Račák   lektor volnočasových aktivit od 1.10.2015 
Mgr. Lucie Toráčová  sociální pracovnice (t.č. na mateřské dovolené) 
         
Zaměstnanci na DPP: 
Bc. Ivana Temiaková BBc účetní, od 2.1.2015 do 31.12.2015 
Daniel Turnhöfer  IT pracovník, od 5.1.2015 do 30.12.2015 
Rudolf Dunka   vedení fotbalu pro děti, zaměstnán od 1. 4. 2015 do 30.10. 2015 
Mgr. Jakub Průcha  Supervizor, zaměstnán od 4.5.2015 do 31.12.2015 
Kristýna Toušková  vedení tanečního souboru, zaměstnána od 1. 3. 2015 do 31. 12. 2015 
Diana Karchňáková  vedení tanečního souboru, zaměstnána od 1. 2. 2015 do 31. 12. 2014 
František Dunka  vedení tanečního souboru od 1.9.2015 do 31.12.2015 
Barbora Podrazká  úklid, od 5.1.2015 do 18.12.2015 
 
 

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. V posledních letech se 
zaměřujeme především na výchovně vzdělávací aktivity a programy. 
 
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.  
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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 
sociálnímu 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 
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, sociální zařízení. 
Zařízení je materiálově vybaveno pro činnost uživatelů. 
 
Dostupnost služby: pondělí 12.00 – 17.00 

úterý  12.00 – 17.00 
   středa  12.00 – 17.00 
   čtvrtek  12.00 – 17.00 
Během prázdnin   11.00 – 16.00 
   

 Terénní forma 
Terénní forma je poskytována v obci Větřní a v Českém Krumlově.  
Již v roce 2014 nás obec Větřní požádala, zda bychom jeden den v týdnu zajišťovali personálně provoz 
v klubovně pro děti v Rožmberské 46, od března 2015 dvakrát týdně. Ve Větřní také pokračoval zájem o 
pomoc s přípravou do školy, které probíhá v kanceláři terénní pracovnice obce Větřní.  
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Dostupnost služby: pondělí 13.00 – 17.00 Kocírko Vyšehrad 182, Český Krumlov 

úterý  13.00 – 17.00 Klubovna Rožmberská 46, Větřní od 17.3.2015 
středa  13.00 – 17.00 Kancelář terénní pracovnice, Šumavská 1, Větřní 
čtvrtek  13.00 – 17.00 Klubovna Rožmberská 46, Větřní 

 
 
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 

264 1342 1919 3261 

 

 
II. Terénní programy 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). 
 
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. 
 

pondělí     9.00 – 12.00 
úterý      9.00 – 16.00 
středa      9.00 – 16.00 
čtvrtek      9.00 – 16.00 

 

 
Statistika Terénních programů KoCeRo v roce 2013 

 

Uživatelé  a zájemci o službu celkem Kontakty celkem 

351 808 
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AKCE V ROCE 2015 
 
29. 1. Větříňská superstar 
23. 3. Integrace do Evropy 
21. 4. Ochrana zvířat 
28. 4. Návštěva věže a Hradního muzea 
30. 4. KoCeRo na akci Kouzelný Krumlov 
  5. 5.  Povídání o vesmíru 
19. 5. Návštěva Muzea útrpného práva a Muzea 
voskových figurín 
26. 5. Projektový den pro 1. stupeň ZŠ Kaplická 
28. 5. Návštěva Dětského dne na Olšině 
  9. 6. Projektový den pro 2. stupeň ZŠ Kaplická 
18. 6. Taneční a hudební vystoupení v MŠ Plešivec II 
  2. 7. První pomoc (CZP) 
  7. 7. Exkurze do grafitového dolu 
  9. 7. Jak ulovit mamuta (CZP) 
14. 7.  Exkurze u hasičů  
16. 7. Návštěva zahrady Kouzelné bylinky (CZP) 
21. 7.  Za krumlovskými medvědy 
23. 7. Výroba pravěkých šperků (CZP) 
30. 7. Jak je kdo chytrý (CZP) 
  4. 8. Návštěva Muzea Fotoateliér Seidel 
  6. 8. Jak jezdit na koni (CZP) 
13. 8. Jak vypadá brouček Kakadík (CZP) 
18. 8. Výlet do Tábora a Chýnovské jeskyně 
20. 8. Po stopách pravěkých vynálezců (CZP) 
24. 8. Co jsem se všechno naučil (CZP) 
25. 8. Výlet do ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou 
27. 8. Kdo vyhrál? (CZP) 
12.10. Malování na plátno ZŠ Kaplická 
14.10. Malování na plátno ZŠ Kaplická 
14.10. Nahrávání romských pohádek 
20.10. Projektový den pro 1. stupeň ZŠ Kaplická 
22.10. Projektový den pro 1. stupeň ZŠ Kaplická 
29.10. Návštěva Stezky v korunách stromů a Hopsária – Lipno nad Vltavou 
14.11. Pomáháme čtyřnohým kamarádům – 2. charitativní akce 
12.12. Mikulášská besídka a fotbalový turnaj ve Větřní 
17.12. Vánoční odpoledne v klubovně ve Větřní 
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REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2015 
 
 

 Dotace pro poskytovatele sociálních služeb 
 
Projekt byl podpořen z dotačního programu MPSV prostřednictvím Jihočeského kraje a 
byly podpořeny sociální služby  

 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež bylo podpořeno pro rok 2015 částkou 
ve výši 837 300,- Kč. Z této částky jsme využili finance ve výši 767 399,- Kč. 

 terénní programy byly podpořeny částkou ve výši 136 200,- Kč.  
 

 

 Podpora terénních programů v jihočeském kraji III – Terénní programy na území 
ORP Český Krumlov pro cílovou skupinu etnické menšiny doba realizace 1.1.2015 
– 30.9.2015 

 
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. Informovali jsme uživatele přímo 
v terénu o možnostech řešení jejich nepříznivé životní situace. 
Do tohoto projektu se v roce 2015 zapojilo 174 osob z cílové skupiny. 
V roce 2014 byla z projektu čerpána částka ve výši 277 380,- Kč. 
 
 

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

 

 
 Cesta ke změně II 

 
 
 
 
 
 
 

Cílem projektu bylo zlepšit postavení Romů ve 
společnosti, předcházet jejich sociálnímu vyloučení nebo 
jeho prohlubování, které ohrožuje sociální soudržnost a 
vyhrocuje vztahy ve společnosti mezi romskou menšinou 
a většinovou společností. Projekt byl realizován 
prostřednictvím registrovaných sociálních služeb terénní 
programy a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 
Prostřednictvím terénní práce jsme prováděli 
poradenství v sociálně vyloučených lokalitách, lokalitách 
ohrožených sociálním vyloučením a romských 
komunitách v ORP Český Krumlov a Větřní. Zaměřovali 
jsme se na problémy obyvatel těchto lokalit s cílem snížit 
rizika spojená se způsobem života v těchto lokalitách a 
zmírňovat nebo předcházet jejich sociálnímu vyloučení. 
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V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež jsme se zaměřili na aktivity, které pomáhají uživatelům 
NZDM řešit jejich problémy a jejichž prostřednictvím mohou smysluplně trávit volný čas, rozvíjet své 
schopnosti a dovednosti, a na aktivity, které vedou k rozvoji jejich vzdělanosti a motivaci k dosažení 
vyššího vzdělání. ReaIizovali jsme také preventivní programy týkající se sociálně patologických jevů 
(drogy, šikana apod.), finanční gramotnosti a zdravého životního stylu. Do těchto programů bychom rádi 
zapojili i rodiče dětí. Součástí projektu byla také práce s předškoláky. 
Cílovou skupinou byly Romové žijící v SVL a lokalitách ohrožených sociálním vyloučením v ORP Český 
Krumlov a obci Větřní.  
Tento projekt byl financován z dotačního programu Úřadu vlády ČR Prevence sociálního vyloučení a 
komunitní práce za rok 2015 ve výši 230 000,- Kč. 
 
 

 Já a svět kolem mne 
 
 
 
 
 

Hlavním cílem bylo poskytnout cílové skupině romských dětí a mládeže na Českokrumlovsku, které jsou 
ohroženy sociálním vyloučením, pestrou, kvalitní a bezplatnou nabídku volnočasových aktivit během 
školního roku i o prázdninách. Dílčími cíli bylo zlepšení docházky romských dětí na pravidelné 
volnočasové aktivity, motivace romských dětí ke vzdělání prostřednictvím volnočasových aktivit, 
smysluplné trávení volného času romských dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením jako 
prevence sociálně patologických jevů, prezentace činnosti dětí široké veřejnosti - zlepší postavení 
romských dětí mezi vrstevníky a ve většinové společnosti, pomoc druhým. 
Do aktivit projektu se zapojilo celkem 218 dětí z cílové skupiny dětí a mládeže ve věku 6 – 18 let z 
Českokrumlovska z romské komunity ohrožených sociálním vyloučením. 
Tento projekt byl financován z dotačního programu MŠMT na podporu integrace romské komunity 
v roce 2015 částkou ve výši 250 000,- Kč. 
 
 

 Sobě i druhým pro radost 
 

 
 
 
 

Záměrem projektu Sobě i druhým pro radost byla 
podpora a rozvoj zájmové umělecké činnosti dětí a 
mládeže z romské komunity, rozvoj jejich přirozeného 
talentu a nadání a prezentace romské kultury široké 
veřejnosti. Projekt mnoha romským dětem umožnil 
rozvíjení jejich schopností a nadání, pomohl jim 
naplnit jejich kulturní potřeby, zlepšovat vrozené 
vlohy a vytvořil tak prostor a podporu pro jejich 
seberealizaci. Díky prezentaci činností projektu 
široké veřejnosti došlo u většinové společnosti 
k posílení povědomí o romské kultuře, historii a 
tradicích a k pochopení a toleranci některých 
kulturních odlišností. 
Projekt „Sobě i druhým pro radost“ byl určen jednak 
příslušníkům romského etnika, kteří se chtějí věnovat 
romské kultuře a umění, jednak většinové společnosti, která se seznámila s romskou kulturou, historií a 
tradicemi. 
Tento projekt byl financován z dotačního programu Ministerstva kultury Integrace příslušníků romské 
menšiny v roce 2015 částkou ve výši 35 000,- Kč. 
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 Buďme chytřejší – a ukažme, co umíme 
 
 
 
 
 
 
Posláním projektu byl rozvoj vzdělanosti romských 
dětí ohrožených sociálním vyloučením a jejich 
motivace k dalšímu studiu. Prostřednictvím 
jednotlivých aktivit jsme se snažili zvýšit školní 
úspěšnost žáků, pomoci jim při volbě jejich 
budoucího studia, rozšířit jejich všeobecné znalosti, 
posílit sociální dovednosti a zvýšit finanční 
gramotnost dětí. Záměrem projektu byla také 
prevence výskytu sociálně patologických jevů u 
neorganizovaných dětí.  Prostřednictvím projektu 
jsme také cílovou skupinu vedli k tomu, že je prospěšné pomáhat. Uspořádali jsme charitativní akci, na 
které byly prezentovány výsledky činnosti dětí zapojených do projektu. Výtěžek byl věnován na podporu 
místního psího útulku. 
Projekt byl finančně podpořen nadačním fondem Albert částkou ve výši 45 000,-Kč. Do projektu se 
zapojilo 265 dětí. 
 
 

 Poznávám svět kolem mne 
 
 
 
 

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit pro neorganizované děti z Českokrumlovska, ohrožené sociálním 
vyloučením, pestrou nabídku volnočasových aktivit (různě zaměřené kroužky), při kterých by aktivně a 
smysluplně trávily svůj volný čas a nebyly vystaveny sociálně patologickým jevům. Prostřednictvím 
těchto aktivit jsme motivovali romské děti ke vzdělání (vzdělávání zábavnou a interaktivní formou), děti 
získávaly a rozšiřovaly si vědomosti a dovednosti, a díky prezentaci činností kroužků se zlepšilo 
postavení dětí ze sociálně slabých rodin mezi vrstevníky i ve většinové společnosti.  
Projekt byl finančně podpořen Jihočeským krajem v rámci Jihočeských krajských programů podpory 
práce s dětmi a mládeží pro rok 2015 částkou ve výši 20 000,- Kč. 
 
 

 Učme se a poznávejme 
 
 
 
 

Záměrem projektu byla realizace volnočasových 
aktivit vzdělávacího charakteru, které dětem rozšíří 
všeobecné znalosti a umožní dětem ohroženým 
sociálním vyloučením aktivně a smysluplně trávit 
jejich volný čas a předejít tak možnému ohrožení 
sociálně patologickými jevy. Smyslem projektu bylo 
prostřednictvím vzdělávacích aktivit zapojit děti do 
aktivního sociálního a kulturního života, posílit jejich 
sociální dovednosti a školní úspěšnost, podpořit 
jejich všestranný rozvoj. Projekt byl zaměřen na 
rozvoj vzdělanosti dětí, rozšíření jejich vědomostí, 
posílení finanční gramotnosti, seznámení se 
zásadami zdravého životního stylu, zvýšení školní 
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úspěšností dětí, na motivaci k dalšímu studiu a posílení pocitu vlastní odpovědnosti za svůj život. V roce 
2015 byl projekt rozšířen o práci s předškoláky od 4 let, kteří nenavštěvují mateřskou školu.  
Projekt byl určen cílové skupině dětí a mládeže z ORP Český Krumlov ve věku od 4 do 18 let, které 
pochází ze sociálně vyloučených lokalit, často z nepodnětného, společensky, kulturně a sociálně 
slabého prostředí.  
Projekt byl finančně podpořen Jihočeským krajem v rámci Jihočeských krajských programů podpory 
práce s dětmi a mládeží pro rok 2015 částkou ve výši 45 000,- Kč. 
 
 

 Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2015 
 
 
 
 

Byla podpořena sociální služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež částkou ve výši 91 900,- Kč.  
 
 

 Učme se a bavme se v AUTOŠKOLE 
 
 
 
 
 

Cílem projektu byla realizace služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a 
práce s dětmi a mládeží ve věku 6-18 let, které jsou ohroženy sociálním 
vyloučením, pochází z rodin se špatným socioekonomickým zázemím, jsou 
ohroženy rizikovým způsobem života a sociálně patologickými jevy. Tyto děti a mládež často žijí 
v prostředí, které jim plně neumožňuje aktivity směřující ke smysluplnému trávení volného času, zdárné 
výchově a rozvoji vzdělanosti. Poskytli jsme těmto dětem prostor pro trávení volného času a pomoc a 
podporu při řešení obtížných situací. Při naší činnosti jsme se zaměřili především na volnočasové 
aktivity výchovně vzdělávacího a zážitkového charakteru. Děti pracovaly ve skupině i jednotlivě. S 
jednotlivými dětmi jsme pracovali na jejich individuálních plánech. Program NZDM byl obohacen 
několika výlety. Děti si rozšířily své sociální znalosti a dovednosti a tím se snížila rizika související 
s jejich způsobem života i riziko sociálně patologických jevů, získaly potřebné informace pro lepší 
orientaci v jejich sociálním prostředí, poskytly jsme jim psychickou podporu při řešení jejich aktuálního 
problému, děti si rozšířily své všeobecné znalosti a dovednosti, lépe pochopily školní učivo. 
Projekt byl realizován po celý rok 2015. Služba NZDM byla dětem dostupná v Českém Krumlově od 
pondělka do čtvrtka od 12.00 do 17.00 hodin, v lokalitě Vyšehrad 182 v pondělí od 13.00 do 17.00 hodin, 
a v obci Větřní v nízkoprahovém klubu v Rožmberské ulici každé úterý a čtvrtek od 13.00 do 17.00 hodin 
a ve středu v kanceláři terénní pracovnice od 13.00 do 17.00 hodin.  
NZDM AUTOŠKOLA navštívilo v roce 2015 264 dětí s celkovým počtem 3261 kontaktů. 
Tento projekt byl podpořen Městem Český Krumlov z dotačního programu podpory sociálních a 
souvisejících služeb částkou ve výši 57 000,- Kč.  
 
 

 Šance pro změnu 
 

 
 
 
 
 

Hlavním cílem projektu byla realizace služby Terénní programy ZMĚNA, jejímž posláním je předcházení 
sociálnímu vyloučení, poskytování sociální pomoci a poradenství jednotlivcům i rodinám na území 
Českokrumlovska, kteří se ocitli v krizi nebo nepříznivé životní situaci. Služba byla poskytována cílové 
skupině osob žijících v sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených lokalitách, které 
vedou rizikový způsob života a jsou tímto způsobem života ohroženy. Převážnou částí cílové skupiny byli 
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Romové. Prostřednictvím služby jsme motivovali osoby z cílové skupiny k včasnému řešení nebo 
předcházení jejich problémů, snažili jsme se rozvíjet jejich sociální znalosti a dovednosti a snižovat rizika 
spojená s jejich způsobem života, pomoci jim zabezpečit potřebné informace k řešení jejich situace, 
zabezpečit pomoc a psychickou podporu. S osobami ohroženými sociálním vyloučením jsme pracovali 
přímo v terénu. Snažili jsme se uživatele aktivně zapojit do řešení jejich problémů pomocí individuálního 
plánování a přimět je k tomu, aby si uvědomili svou zodpovědnost za vzniklou situaci a v budoucnu 
problémům předcházeli nebo alespoň nenechávali jejich řešení na poslední chvíli. Zaměřovali jsme se 
především na rozvoj sociálních zdatností a dovedností uživatelů a snižování sociálních a zdravotních 
rizik spojených se způsobem jejich života. 
Služba byla zajišťována v pondělí od 9.00 do 12.00 hodin a v úterý – čtvrtek od 9.00do 16.00 hodin. 
Službu terénní programy využilo v roce 2015 celkem 351 osob s celkovým počtem 808 kontaktů. 
Tento projekt byl podpořen Městem Český Krumlov z dotačního programu podpory sociálních a 
souvisejících služeb částkou ve výši 56 000,- Kč.  
 
 

 Nuda není pro nás 
 

 
 
 
 

 
Hlavním cílem projektu „Nuda není pro nás“ bylo 
poskytnout cílové skupině pestrou, kvalitní a 
bezplatnou nabídku volnočasových aktivit 
prostřednictvím pravidelných kroužků zaměřených na 
rozvoj osobnosti, sociální zdatnosti, komunikačních a 
školních dovedností, posílení sebevědomí a 
sebedůvěry a především rozvoj vědomostí dětí. V 
rámci projektu měla cílová skupina možnost 
navštěvovat kroužky Hokus pokus, Mladý humanista, 
Noty v pohybu a Tvořivé ruce. Cílová skupina mohla 
smysluplně trávit svůj volný čas, čímž se u ní předešlo 
výskytu sociálně patologických jevů. Projekt byl určen 
dětem a mládeži ve věku od 5 do 18 let, které pochází 
z rodin se špatnými socioekonomickými podmínkami a 
které žijí v takovém prostředí, které jim plně neumožňuje aktivní a smysluplnému trávení volného času. 
Projekt byl podpořen Městem Český Krumlov z dotačního programu podpory volnočasových aktivit dětí a 
mládeže ve městě Český Krumlov částkou ve výši 7 700,- Kč. 
 
 

 Cesta za poznáním 
 
 
 
 
 

 
Projekt Cesta za poznáním byla prázdninová etapová soutěž výchovně vzdělávacího charakteru, určená 
zejména romským dětem ohrožených sociálním vyloučením. Soutěž zahrnovala aktivity zaměřené na 
rozvoj vědomostí a dovedností soutěžících. Byla zaměřena na různé oblasti života – zdravý životní styl, 
přírodověda, ekologie, zdravověda, geografie, kultura, finanční gramotnost apod. Soutěž se konala 
pravidelně každý čtvrtek, kdy soutěžící sbírali body v různých disciplínách. V pondělí připravovali 
vědomostní mapy, které souvisely s probíranými tématy. Během celé soutěže soutěžící postupně sbírali 
body, které na konci soutěže po vyhodnocení výsledků mohli vyměnit za zajímavé ceny. Záleželo pouze 
na nich, jak často se do soutěže zapojí a kolik bodů nasbírají.  
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Pro děti, které nemají jiné možnosti trávení volného času o 
prázdninách (ekonomická situace rodiny, nezájem rodičů 
apod.), byla na prázdniny připravena etapová soutěž s 
pestrou nabídkou volnočasových aktivit. To znamenalo 
smysluplné trávení volného času dětí, prevenci výskytu 
sociálně patologických jevů, rozšíření znalostí, dovedností 
a vědomostí dětí, posílení sebedůvěry a zdravého 
sebevědomí dětí. Při realizaci prázdninových aktivit jsme 
spolupracovali s Regionálním muzeem v Českém 
Krumlově, Českým červeným křížem, Volnočasovým 
přírodním centrem Pepíno, zahradou Kouzelné bylinky, 
navštívili jsme Pohádkovou rezervaci v Hořicích na 
Šumavě. Soutěž byla ukončena vědomostním kvízem.  
Do soutěže se zapojilo 37 dětí z lokalit ohrožených 
sociálním vyloučením z Větřní a Českého Krumlova, zejména dětí romských. 
Projekt byl podpořen Městem Český Krumlov z dotačního programu podpory volnočasových aktivit dětí a 
mládeže ve městě Český Krumlov částkou ve výši 5 000,- Kč. 
 
 

 Rozdáváme radost druhým 
 
 
 
 
 

 
Projekt byl zaměřen na rozvoj zájmové umělecké činnosti dětí a mládeže z řad Romů, na prezentaci 
romské kultury většinové společnosti a na kulturně vzdělávací a výchovné aktivity. Prostřednictvím 
projektu jsme umožnili mnoha dětem z romské komunity, 
aby rozvíjely své taneční a hudební nadání a naplňovaly 
tak své kulturní potřeby a rozvíjely své vrozené vlohy. 
Prostřednictvím projektu jsme chtěli posílit povědomí u 
různých věkových skupin většinové společnosti o romské 
kultuře a překlenout tak mosty mezi majoritní a minoritní 
společností a vytvořit prostor pro pochopení a toleranci 
některých kulturních odlišností. Projekt byl určen jednak 
příslušníkům romského etnika, kteří se aktivně zapojili do 
uměleckých aktivit projektu, jednak příslušníkům většinové 
společnosti, kteří se seznámili s romskou kulturou.  
Projekt byl podpořen Městem Český Krumlov z dotačního 
programu podpory kultury města Český Krumlov částkou 
ve výši 7 000,- Kč. 
 
 

 Fotbalový turnaj spojený s Mikulášskou besídkou 
 
 
 
 
 
 

Projektem bylo podpořeno uspořádání fotbalového turnaje dětí a mládeže, který se konal v prosinci 2015 
ve Větřní a na něj navazující Mikulášská besídka. Turnaje se zúčastnilo 11 družstev z Jihočeského kraje. 
Projekt velkou mírou motivace výrazně přispěl předcházení sociálně patologickým jevům u dětí a 
mládeže a podpořil aktivizaci a zapojení romské komunity do společenského dění v obci Větřní- 
Projekt byl podpořen Nadací ČEZ částkou ve výši 20 000,- Kč. 
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ČINNOST V ROCE 2015 
 
Činnost společnosti KoCeRo o.p.s. v roce 2015 navazovala na činnost a program předchozích let a 
reagovala na aktuální potřeby cílové skupiny. Dle zákona č.108/2006 Sb. zde byly poskytovány sociální 
služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA a Terénní programy ZMĚNA. Realizovali 
jsme volnočasové a výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež snažili jsme se seznámit většinovou 
společnost s romskou kulturou. Realizovali jsme také program pro předškoláky Škola nanečisto. Zaměřili 
jsme se především na kvalitu poskytování sociálních služeb i volnočasových aktivit, kterými jsme se 
snažily rozvíjet znalosti, poznatky a vědomosti dětí. Ke konci roku jsme uspořádali charitativní kulturní 
akci, na které byla prezentována naše činnost a romská kultura.  
Na počátku roku byl pro uživatele NZDM připraven koncept celoročního pravidelného programu. 
Uživatelé NZDM AUTOŠKOLA se mohli zapojit do čtyř pravidelných kroužků: Noty v pohybu, Mladý 
humanista, Hokus pokus a Tvořivé ruce. Pravidelně využívali naši pomoc s přípravou na školní 
vyučování. Na prázdniny byl pro uživatele připraven speciální prázdninový program. Rozvíjely se zde 
také taneční a hudební aktivity dětí a mládeže. Naši pomoc využili také rodiče předškoláků, kteří využili 
pro své děti program Škola nanečisto. 
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.  
 

 Taneční soubory 
V průběhu roku 2015 jsme podporovali činnost tří tanečních souborů, které pravidelně trénovaly a 
zdokonalovaly své dovednosti. Celoročně zde působily soubory Benga Čave a Double Danger, od září 
ve Větřní nový soubor Somnakune Čave. V souborech tančilo celkem 55 dětí a mládeže. Soubory nás 
prezentovaly při různých příležitostech (prezentace romské kultury pro školy, vystoupení na festivalech, 
na akcích pro širokou veřejnost apod.). Soubory tančily tance romské i současné moderní styly. Každý 
soubor pravidelně trénoval a kromě tréninku si soubory samy vytvářely choreografie k tancům.  
V průběhu roku nás soubory prezentovaly na různých akcích.  
29.1.2015 Hudební vystoupení na akci Integrace do Evropy (pro studenty Gymnázia Č.Krumlov a 

jejich hosty z Itálie) 
18.6.2015 Taneční a hudební vystoupení Benga Čave a Tomáše Baloga v mateřské škole Plešivec II 
19.6.2015 Vystoupení Benga Čave  pros studenty SOŠZ a SOU 

Č. Krumlov 
26.6.2015 Vystoupení Double Danger na festivalu Cihelna – 

vystupovat 
31.7.2015 Vystoupení Benga Čave na festivalu KEREKATE 

v Táboře 
22.8.2015 Vystoupení Benga Čave na festivalu dřeva ve 

Volarech 
26.9.2015 Vystoupení Benga Čave na Svatováclavských 

slavnostech 
14.11.2015 Druhá charitativní akce „Pomáháme čtyřnohým 

kamarádům II“ 
14.11.2015 Vystoupení Benga Čave, Somnakune Čave a Tomáše 

Baloga na charitativní akci Pomáháme čtyřnohým    
kamarádům II 

12.12.2015 Vystoupení Benga Čave a Somnakune Čave na 
Mikulášské besídce ve Větřní 

17.12.2015 Vystoupení Somnakune Čave na vánočním odpoledni 
v klubovně ve Větřní 

 

 Kroužek Mladý humanista 
Náplní tohoto kroužku byl rozvoj znalostí a vědomostí o kultuře a společenském dění v místě, kde děti 
žijí, rozvoj českého jazyka, vyjadřovacích a komunikačních dovedností. V kroužku děti připravovaly CD s 
romskými pohádkami (v českém jazyce), hrály scénky, navštěvovaly zajímavá místa, podílely se na 
tvorbě časopisu Amaro Romano Jiloro a také vytvořily soubor fotografií „Čtyři podoby Českého 
Krumlova“. 
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Únor: hraní scének, foto Č. Krumlova, promítání filmu s romskou tematikou Cesta ven, čtení 
romské pohádky, hraní společenských her, Jaký jsem 

Březen: čtení romských pohádek, promítání dokumentu Moje romské děti, hraní společenských 
her 

Duben: hraní společenských her, promítání filmu Zlatý hlas, návštěva Věže a Hradního Muzea 
Květen: hraní společenských her, psaní článku o věži a 

Hradním muzeu, návštěva Muzea voskových figurín 
a Muzea útrpného práva, pexeso 

Červen: hraní společenských her, vlajky států, fotoreportáž 
z Muzea voskových figurína Muzea útrpného práva 

Červenec: exkurze do grafitového dolu, návštěva krumlovských 
medvědů a Zámecké kovárny, exkurze u Hasičů 

Srpen: návštěva Muzea Fotoateliér Seidel, návštěva Muzea 
čokolády a marcipánu v Táboře a Chýnovské 
jeskyně, návštěva ZOO Hluboká 

Září:  hraní společenských her, čtení romských pohádek 
Říjen: nahrávání CD Romské pohádky, hraní 

společenských her, vědomostní kvízy 
Listopad: hraní společenských a vědomostních her 
Prosinec: hraní společenských a vědomostních her 
Kroužek probíhal pravidelně od února do prosince. Do kroužku se 
zapojilo celkem 106 dětí a mládeže. U účastníků kroužku došlo k 
rozvoji znalostí a vědomostí o kultuře a společenském dění, 
k poznání nových míst nebo aktivit, k rozvoji vyjadřovacích a 
komunikačních schopností a ke zlepšení českého jazyka. To vše jim 
může napomoci při školní výuce. 

 

 Kroužek Tvořivé ruce 
V kroužku Tvořivé ruce se děti zabývaly výtvarnou a rukodělnou činností. Vyzkoušely si mnohé výtvarné 
techniky, vyráběly různé výrobky, vánoční ozdoby, dekorace apod., pracovaly s různými materiály. 
Kroužek byl mezi dětmi velmi oblíbený. 
Únor: Valentýnská přání, malování pocitů, vyrábění z filce a gumy, malování přírody, papírové 

misky, výroba masek, panák z krabic 
Březen: Přání k MDŽ, malování na plátno, velikonoční slepička, malování sebe sama na balónek 
Duben: velikonoční vyrábění, výroba bilboardu na akci Kouzelný Krumlov, malování barvičkami na 

sklo, malování moře, kreslení vajíček, písmenková koláž, malování duhy, výroba 
papírových soviček 

Květen: papírové masky, záložky do učebnic, malování na plátno, omalovánky ke Dni matek, koláž 
z fotek z akce Kouzelný Krumlov, modelování a vyrábění z papíru, sluníčko z kartonu, 
papírové rybičky 

Červen: malování na plátno, vylepování siluet postav, skládání a lepení rozstříhaného obrázku, 
foukaný obrázek, koláž, papírové krabičky, malování na téma prázdniny 

Září:  malování na plátno, panáci z filcu, papírový skřítek, mozaikové obrázky, 
akvarelové obrázky 

Říjen:  malování na plátno, malování 
dřevěných přívěsků, výroba papírových 
krabiček a raketoplánů, podzimní strom 

Listopad: vánoční stromky a rybky, výroba 
papírových betlémů, výroba papírových 
draků, čertovské masky, vyrábění ze 
samo-tvrdnoucí hmoty 

Prosinec: čertovské kostýmy, vánoční dekorace, 
vánoční přání, papírové vánoční řetězy 
V kroužku Tvořivé ruce děti rozvíjeli zručnost, šikovnost 
a jemnou motoriku, estetické cítění a vnímání, 
představivost a fantazii a také posilovali trpělivost a 
soustředění. 
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Kroužek byl realizován každý týden od února do června a od června do prosince. Do kroužku se zapojilo 
celkem 103 dětí a mládeže. 
 

 Kroužek Hokus Pokus 

Kroužek byl zaměřen na poznatky a témata z oblasti vědy a techniky, přírodovědy, ekologie, 
psychologie. Děti si rozšířily vědomosti z těchto tematických okruhů prostřednictvím vědomostních her, 
kvízových soutěží, činností na rozvoj osobnosti apod.  
Únor: výroba ptačích budek a krmítek, výroba květináčů z plast. lahví, kvízové soutěže, povídání 

na téma Můj idol 
Březen: vědomostní hry, Strom snů, výroba plastelíny 
Duben: natírání zábradlí, nástěnka facebook, vědomostní mapy a kvízy na téma ochrana zvířat a 

vesmír 
Květen: natírání zábradlí, vědomostní kvíz – vesmír 
Červen: sázení květin do pneumatik, natírání pneumatik, zvonkohry, vědomostní kvízy 
Září:  výroba krasohledů, pečení vánočních perníčků 
Říjen:  pečení a zdobení vánočních perníčků 
Listopad: výroba foukacích formulí a dešťových holí 
Prosinec: nepečené vánoční cukroví 
Kroužek byl realizován každý týden od února do června 
a od září do prosince. Do kroužku se zapojilo celkem 
86 dětí a mládeže. U účastníků kroužku došlo k rozvoji 
znalostí a vědomostí z různých oblastech a k lepšímu 
poznání své osobnosti. To jim mohlo pomoci i při školní 
výuce. 
 

 Fotbalový kroužek 
Fotbalový kroužek byl realizován od dubna do října pod 
vedením trenéra Rudolfa Dunky ve Větřní. Do 
fotbalového družstva chodilo 21 chlapců. 12.12.2015 
jsme pak ve spolupráci s panem Dunkou uspořádali ve 
Větřní fotbalový turnaj. Družstvo se během roku 
účastnilo i dalších turnajů a zápasů s velmi dobrými výsledky.  
Díky účasti na této aktivitě byl u chlapců podpořen smysl pro pravidelnost, povinnost a odpovědnost, 
došlo u nich k rozvoji sebedůvěry, týmové spolupráce, pohybových dovedností apod.  
 

 Vzdělávací aktivity 
Děti měly možnost tuto aktivitu využít od pondělí do čtvrtka v KoCeRu v Č. Krumlově a ve středu také ve 
Větřní. Psaly si domácí úkoly, připravovaly se na školní výuku, vyhledávaly si materiál pro referáty, 
využívaly naší pomoci s doučováním. Nejvíce potřebovaly pomoc s matematikou, českým jazykem, 
cizími jazyky i dalšími předměty. Problémem je, že i dětem ve vyšších ročnících (2. stupeň) chybí 
základní znalosti 1. stupně. Doučování probíhalo individuálně, bylo zacíleno na potřeby dětí. Některé 
děti tuto aktivitu využívaly pravidelně, jiné nárazově.  
V roce 2015 využívali často a pravidelně doučování z matematiky a českého jazyka například 3 žáci 9. 
třídy, kteří se zde připravovali na příjímací zkoušky na SŠ, na kterou v září nastoupili a od té doby zde 
několikrát byli na konzultaci z matematiky a češtiny. Dále jsme doučovali žákyni 1. třídy, která byla 
dlouho nemocná a zameškala mnoho učiva. Některé děti si zlepšily školní prospěch, u mnoha se 
podařilo udržet školní prospěch (nezhoršily se a nepropadly). 
Tuto aktivitu využilo v roce 2015 53 dětí. 
 

 Škola nanečisto 
Mnoho dětí z romských rodin nenavštěvuje mateřskou školu, což je pro ně handicapem při nástupu do 
základní školy. Jsou často oslabené v určitých dovednostech oproti ostatním dětem. Cílem této aktivity 
bylo rozšíření předškolních dovedností a znalostí dětí a usnadnit jim vstup na ZŠ. Aktivita byla 
realizována v Českém Krumlově a ve Větřní a Školou nanečisto prošlo celkem 16 dětí. 
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 Projektové dny pro ZŠ Kaplická 
V roce 2015 jsme prohloubili spolupráci se základní praktickou 
školou v Českém Krumlově (ZŠ Kaplická) a připravili pro její žáky 
čtyři projektové dny. Tuto školu navštěvuje mnoho romských dětí, 
které žijí v sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením 
ohrožených lokalitách. Program byl zaměřen na praktické rozvíjení 
schopností a dovedností dětí, na rozšíření jejich znalostí a 
obohacení školní výuky.   
Byly realizovány 4 projektové dny, kterých se účastnilo celkem 77 
žáků ze ZŠ Kaplická. Některé děti program motivoval k dalším 
návštěvám našich pravidelných aktivit. 
25.5.2015 Projektový den pro žáky 1. stupně 
9.6.2015 Projektový den pro žáky 2. stupně 
20.10.2015 Projektový den pro žáky 1. stupně 
22.10.2015 Projektový den pro žáky 2. stupně 
 

 Integrace do Evropy 

V rámci projektu Gymnázia “Wege in Evropa – Cesty v Evropě“ 

jsme pro studenty připravili dvouhodinový program týkající se romské menšiny a její integrace. Děti 

z NZDM seznámily studenty s historií Romů. Součástí bylo hudební vystoupení a čtení romské pohádky. 

Navázali jsme na problémy, se kterými se Romové i naše společnost potýkají.  Současnou romskou 

problematiku vysvětlil studentům pan Štefan Milo. Studenti se dozvěděli i o projektech, zaměřených na 

integraci Romů. Akci navštívilo 22 studentů z Gymnázia Český Krumlov spolu s 23 studenty z Itálie. 
pondělí 23.3.2015 
 

 Prázdninové aktivity 
Na letní prázdniny jsme pro děti připravili prázdninovou etapovou soutěž vědomostního charakteru 
„Cesta za poznáním“. Soutěž probíhala dvakrát týdně a zahrnovala aktivity zaměřené na rozvoj 
vědomostí a dovedností soutěžících a na získání nových zážitků. Byla zaměřena na různé oblasti života 
– zdravý životní styl, přírodověda, ekologie, zdravověda, geografie, kultura, finanční gramotnost apod. 
Soutěž se konala pravidelně každý čtvrtek, kdy soutěžící sbírali body v různých disciplínách a každé 
pondělí připravovali vědomostní mapy, které souvisely s probíranými tématy. Během celé soutěže 
soutěžící postupně sbírali body, které na konci soutěže po vyhodnocení výsledků mohli vyměnit za 
zajímavé ceny. Záleželo pouze na nich, jak často se do soutěže zapojí a kolik bodů nasbírají.  
  1.7.2015 Tvorba mapy První pomoc 
  2.7.2015 První pomoc 
  4.9.2015 Tvorba mapy Geografie Českokrumlovska 
  9.7.2015 Jak ulovit mamuta 
15.7.2015 Tvorba mapy Geografie Českokrumlovska 
16.7.2015 Návštěva zahrady Kouzelné bylinky 
20.7.2015 Tvorba mapy Banky a peníze 
23.7.2015 Výroba pravěkých šperků 
30.7.2015 Tvorba mapy Třídění odpadu 
  6.8.2015 Jak jezdit na koni 
13.8.2015 Jak vypadá brouček Kakadík – 

Pohádková rezervace Hořice na 
Šumavě 

20.8.2015 Po stopách pravěkých vynálezců 
24.8.2015 Co jsem se všechno naučil – 

vědomostní kvíz 
25.8.2015 Návštěva ZOO Hluboká nad Vltavou 
27.8.2015 Kdo vyhrál? Předání cen. 
Do soutěže se zapojilo 37 dětí z lokalit ohrožených 
sociálním vyloučením z Větřní a Českého Krumlova, 
zejména dětí romských. 
V říjnu během podzimních prázdnin jsme navštívily Lipno nad Vltavou – Stezku v korunách stromů a 
Hopsárium.. 
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 Terénní programy 
V roce jsme realizovali projekt Podpora terénních programů v jihočeském kraji – Terénní programy na 
území ORP Český Krumlov pro cílovou skupinu etnické menšiny s dobou realizace 1.1.2015 – 
30.9.2015. 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. 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.  
 

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

 
 

 Prezentace organizace 
KoCeRo svou činnost prezentovalo 30. dubna na akci 
Kouzelný Krumlov pořádané městem Český Krumlov, 
které se účastnili další organizace z Českého 
Krumlova a kterou navštívila řada obyvatel 
Českokrumlovska. Širokou veřejnost jsme zde 
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.  
 
 

 Kulturní aktivity 
Dne 14.11.2015 jsme pořádali již druhou charitativní akci „Pomáháme čtyřnohým kamarádům II“, na 
které byly prezentovány výstupy projektu a další činnost dětí zapojených do aktivit NZDM AUTOŠKOLA. 
Charitativní akce byla realizována v předsálí Městského divadla Český Krumlov. Na akci vystoupily 
taneční soubory Benga Čave a Somnakune Čave, dále na klávesy a na housle zahráli Tomáš Balog se 
synem Tomášem a také českokrumlovská hudební skupina Lakomá Barka. Dále zde baly prodejní 
výstavka výrobků dětí z NZDM AUTOŠKOLA a ZŠ Kaplická. Byly zde vystaveny obrázky malované na 
plátně, mozaikové obrázky, nově vydané CD Romské pohádky a vánoční perníčky. Výtěžek akce byl 
určen na podporu českokrumlovského psího útulku. Částka ve výši 3 254,- Kč byla předána 18.12.2015 
na akci Psí Vánoce českokrumlovskému psímu útulku. 
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 Vzdělávání pracovníků 
V roce 2015 pokračovalo partnerství v projektu „I menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat“, který 
byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 
státního rozpočtu ČR. Příjemcem a koordinátorem projektu byl ICOS Český Krumlov. Cílem projektu 
bylo zajištění kvalitního vzdělávání pracovníkům neziskových organizací, které poskytují 16 
registrovaných sociálních služeb v několika regionech Jihočeského kraje (zejména OPR Č. Krumlov, 
Kaplice, Prachatice). Kvalitní vzdělávání posiluje, motivuje a podporuje pracovníky sociálních služeb 
vykonávat svou profesi na velmi vysoké úrovni, včetně využití moderních způsobů práce, metod a 
nástrojů sociální práce a práce s klienty služeb. Ačkoliv se z hlediska počtu pracovníků jednalo o projekt 
podporující i menší organizace, dopad jimi zajišťovaných služeb byl v regionu zásadní. Cílem projektu 
bylo zvyšovat a rozvíjet kompetence pracovníků a podporovat jejich profesionalitu v širokém spektru 
dovedností: od oblasti přímé obslužné péče, jednání s uživatelem, až po efektivní řízení služby. Z toho 
vyplývajícím záměrem projektu je udržení a zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb 
organizací. 
 

 Výstupy naší činnosti 
10 hudebních a tanečních vystoupení 
3 vydání časopisu Amaro Romano Jiloro 
CD Romské pohádky 
Soubor fotografií „Čtyři podoby Českého Krumlova“ 
Charitativní akce „Pomáháme čtyřnohým kamarádům II“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Co se nám dále podařilo 
Na konci roku se nám podařilo realizovat některé drobné úpravy 
interiérů. 

o Ve vstupní chodbě byla provedena nová výmalba. 
o Zakoupili jsme nové omyvatelné plastové barevné židle do 

klubovny 
 
 

 

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 
 
Městský úřad v Českém Krumlově 
Obec Větřní 
ICOS Český Krumlov o.s. 
DDM Český Krumlov 
Pedagogicko  - psychologická poradna v Českém Krumlově 
Základní škola Kaplická v Českém Krumlově 
Mateřská škola Plešivec II 
Gymnázium Český Krumlov 
Český červený kříž 
Regionální muzeum v Českém Krumlově 
Psí útulek v Českém Krumlově 
Volnočasové přírodní centrum Pepíno o.s. 
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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 2015 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 2015 
 
Finanční grantové prostředky získané na základě podaných žádostí 

Projekt Zdroj  Částka 

Dotace na podporu sociálních služeb - NZDM MPSV prostřednictvím 
JČ kraje 

837 300,00 Kč 
  

Dotace na podporu sociálních služeb - TP MPSV prostřednictvím 
JČ kraje 

136 200,00 Kč 

Podpora terénních programů v jihočeském kraji – 
Terénní programy na území ORP Český Krumlov pro 
cílovou skupinu etnické menšiny doba realizace 
1.1.2015 – 3.9.2015 

ESF a ČR 277 380,00 Kč 
 

Cesta ke změně II Úřad vlády 230 000,- Kč 

Já a svět kolem mne MŠMT 250 000,- Kč 

Sobě i druhým pro radost Ministerstvo kultury 35 000,- Kč 

Buďme chytřejší – a ukažme, co umíme Nadační fond ALBERT 45 000,00 Kč 

Nuda není pro nás Jihočeský kraj 20 000,00 Kč 

Učme se a poznávejme Jihočeský kraj 45 000,00 Kč 

Krajský dotační program na podporu sociálních 
služeb 

Jihočeský kraj 91 900,00 Kč 

Učme se a bavme se v AUTOŠKOLE Město Č. Krumlov 57 000,00 Kč 

Šance pro změnu Město Č. Krumlov 56 000,00 Kč 

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

Nuda není pro nás Město Č. Krumlov  7 700,00 Kč  

Rozdáváme radost druhým Město Č. Krumlov 7 000,00 Kč 

Vrácená nevyčerpaná část dotace  MPSV      - 69 901,00 Kč 

Doplatek dotace Učení není mučení, ale zábava NFA 8 750,00 Kč 

I menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat   ICOS  26 946,00 Kč 

Nadace ČEZ  Nadace ČEZ  20  000,00 Kč 

Splátka dluhu Petr Kotlár  25 305,00 Kč  

Celkem  2 112 580,00 Kč  

 
Finanční dary 

Dárce Částka 

Obec Větřní  10 000,00 Kč 

Celkem 10 000,00 Kč 



21 

Výnosy  v roce 2015 
 

Výnosy z prodeje služeb 9 554,00 Kč  

Úroky 567,00 Kč 

Nerealizované očekávané příjmy z minulých let 15 344,00 Kč 

Celkem:  25 465,00 Kč 

 

Celkové příjmy v roce 2015 2 148 045,00 Kč 

 
 Výdaje v roce 2015 

 

Spotřeba materiálu 212 357,30 Kč 

DHIM a  DNHIM 23 970,00 Kč 

Energie 157 674,00 Kč 

Opravy a udržování 12 377,00 Kč 

Cestovné 25 409,00 Kč 

Ostatní služby 115 747,80 Kč 

Dary, bankovní poplatky, pojištění                                                           3 254,00 Kč 

Nájem 101 000,00 Kč 

Mzdové náklady 1 158 635,00 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění 351 800,00 Kč 

Ostatní náklady 7 670,00 Kč 

Celkem 2  169 894,00 Kč 

 
 Hospodářský výsledek 

 

Příjmy v roce 2016 2 148 045,00 Kč 

Výdaje v roce 2016 2 169 894,00 Kč 

Hospodářský výsledek -21 849,00 Kč  

 
 Účetní rozvaha k 31.12.2015 

 
Aktiva 

Hotovost v pokladně 535,00 Kč 

Částka na bankovních účtech 328 779,00 Kč 

Odběratelé  0,00 Kč 

Zálohy na energie 0,00 Kč 

Příjmy příštích období 38 196,00 Kč  

Celkem 367 510,00 Kč 
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Pasiva 

Výsledek hospodaření -21 849,00 Kč 

Vlastní jmění  297 990,00 Kč 

Ostatní závazky 517,00 Kč  

Zaměstnanci  5 310,00 Kč  

Dotace k vrácení  69 901,00 Kč 

Dohadné účty pasivní  15 641,00 Kč 

Celkem 367 510,00 Kč 

 
 

 

 
 
V Českém Krumlově       Ing. Dagmar Turnhöferová 
Dne  27.06.2016       ředitelka  
  
 

 


