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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 Rovnost 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. 
 

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. 
 

 

 
Cíle společnosti 

 předcházení sociálnímu vyloučení nebo zmírňování jeho následků, poskytování 
sociální pomoci a poradenství jednotlivcům i rodinám na území Českokrumlovska, 
kteří se ocitli v krizi nebo nepříznivé životní situaci. 

 realizace volnočasových a vzdělávacích aktivit vedoucích k rozvoji potenciálu, 
zlepšení školní úspěšnosti, zvýšení vzdělanosti a motivaci ke vzdělání dětí ze 
znevýhodněného prostředí       

 smysluplné a užitečné trávení volného času dětí ze znevýhodněného prostředí, 
preventivní programy a pomoc při řešení jejich problémů 

 rozvoj komunitní práce prostřednictvím komunitních projektů, vedoucích ke zkvalitnění 
životního a sociálního prostředí obyvatel sociálně vyloučených lokalit 

 

 
 
 

mailto:info@kocero.cz
http://www.kocero.cz/
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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 
 
 

Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí 
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Zaměstnanci na HPP 
 
Ing. Dagmar Turnhöferová ředitelka 
Bc. Petra Podruhová  sociální pracovník 
Bc Lenka Candrová  sociální pracovník (do 30.3.2017) 
Marta Podrazká  pracovník v sociálních službách 
Jan Račák   lektor volnočasových aktivit (do 30.3.2017) 
Vendula Perníková  pracovník v sociálních službách (od 15.3.2017) 
Ing. Irma Wichtová  lektor volnočasových aktivit (od 1.4..2017) 
Bc. Michaela Nagyová sociální pracovnice (na rodičovské dovolené) 
Mgr. Lucie Toráčová  sociální pracovnice (na rodičovské dovolené) 

 

 
Zaměstnanci na DPP 
 
Mgr. Ivana Temiaková    účetní  
Daniel Turnhöfer   IT pracovník  
PhDr. Eva Davidová, CSc., PhD. Supervizor na komunitní projektu 
Barbora Podrazká   úklid, vedení hudebního kroužku  
František Dunka   vedení tanečního souboru  
Milan Čarný    vedení hudebního souboru  
Rudolf Dunka    vedení fotbalu pro děti  
Petr Gábor    vedení fotbalu pro děti  
Tereza Podrazká   úklid  
Lenka Hrdličková   správce oplocené části dvora Větřní  

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Do 31.5.2018 
Občanské sdružení Romů – 
Soužití Český Krumlov, 
IČO : 685 21 456 
Horní Brána 425 
381 01 Český Krumlov 
 

Od 1.6.2018 

Petra Podruhová 

Gastro Bohemia s.r.o. 
IČO : 625 03 588 
T.G. Masaryka 138  
381 01Český Krumlov 

 

TRICHOLOMA a.s.  
IČ 27142574 
Horní Brána 425 
381 01 Ćeský Krumlov 

Zakladatelé 
 

Ředitelka 
 
Ing. Dagmar Turnhöferová 

 

Správní rada  
 
Stanislav Trnka 
 

Bc. Petra Podruhová 
 

Štefan Milo 
 

Gabriela Míglová 
 

Milan Bárta 
 

Marcela Dunková 

 

Dozorčí rada   
 
Ing. Tomáš Jirsa 
 

Ladislav Kotlár 
 

Pavel Crkva 
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PŘEHLED POSKYTOVANÝCH REGISTROVANÝCH SLUŽEB  
dle zákona 108/2006 Sb. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA 
 

 
V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA 
poskytujeme dětem a mládeži z Českokrumlovska pomoc a podporu při 
řešení problémů a prostor a aktivity pro trávení volného času. Usilujeme 
o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a 
mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytujeme 
informace, odbornou pomoc, podporu, a předcházíme jejich sociálnímu 
vyloučení nebo dopady sociálního vyloučení zmírňujeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V NZDM AUTOŠKOLA realizujeme základní 
činnosti sociální služby NZDM (výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí). 
Dále realizujeme volnočasové dílny a v posledních 
letech se zaměřujeme především na aktivity 
výchovně vzdělávacího a zážitkového charakteru. 
V roce 2017 jsme začali úspěšně realizovat 
program MOJE CESTA.  
 

 

 

 

 

Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež AUTOŠKOLA 
Identifikátor služby 5742017 

 

 

Terénní programy  
změna 

Identifikátor služby 9372603 

Cílem NZDM AUTOŠKOLA je dětem a mládeži zabezpečit: 
 

• podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí 
• snížení sociálních a zdravotních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, 

životního způsobu a rizikového chování 
• zvýšení sociálních schopností a dovedností, lepší orientaci v jejich sociálním prostředí 
• podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do 

dění místní komunity 
• nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a 

podmínky pro realizaci osobních aktivit 
• zlepšovat kvalitu jejich života 
• podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
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Dostupnost služby 
Služba byla v roce 20107 poskytována uživatelům a zájemcům o službu 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. 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 byla poskytována v obci Větřní a v Českém Krumlově.  
V Obci Větřní byla poskytována v klubovně obce v Rožmberské 46 a dále v kanceláři terénní 
pracovnice. V Č. Krumlově v bytovém domě Vyšehrad 182 ve vyhrazené klubovně města Č. Krumlov. 
 
Dostupnost služby: pondělí 13.00 – 17.00 Kocírko Vyšehrad 182, Český Krumlov 

úterý  13.00 – 17.00 Klubovna Rožmberská 46, Větřní 
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 2017 

 

Uživatelé a zájemci  
o službu celkem 

Kontakty celkem 

201 3228 
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II. Terénní programy ZMĚNA 
 
Posláním služby Terénní programy ZMĚNA je předcházení nebo 
zmírňování následků sociálního vyloučení a poskytování sociální 
pomoci a poradenství jednotlivcům, rodinám a romské komunitě na 
území ORP Český Krumlov, kteří se ocitli v krizové nebo nepříznivé 
sociální situaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prostřednictvím Terénních programů ZMĚNA realizujeme základní úkony sociální služby terénní 
programy (zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí). Dále se zaměřujeme na rozvoj komunitní 
práce a propojení a návaznost práce s jednotlivci a s komunitou. 
 
Dostupnost služby 
Na adrese Horní Brána 425, Český Krumlov, především přímo v terénu – v sociálně vyloučených 
lokalitách nebo v lokalitách sociálním vyloučením ohrožených v lokalitách Český Krumlov, Větřní, 
Kájov, Chvalšiny, Květušín, Přídolí a Práčov. 
 

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 2017 
 

Uživatelé a zájemci o službu celkem Kontakty celkem 

174 883 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílem služby Terénní programy ZMĚNA je 
 

 poskytování sociální služby Terénní programy ZMĚNA v přirozeném prostředí uživatelů 

 vyhledávání jednotlivců a rodin, které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených 

 rozvoj sociálních znalostí, dovedností a kompetencí klientů 

 snižování sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života 

 zabezpečení potřebných informací pro lepší orientaci v jejich sociálním prostředí a pro 
řešení nepříznivých životních situací, vedoucích ke zlepšení jejich životních podmínek 

 zabezpečení pomoci a psychické podpory při řešení jejich aktuálního problému 

 rozvoj spolupráce se subjekty, které mohou přispět k řešení problému klientů služby 
terénní programy ZMĚNA 

 realizace a rozvoj komunitní práce prostřednictvím komunitních projektů  
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AKCE V ROCE 2017 
 
 
 
 
10.  1. 2017 Zahájení nového roku v Klubovně  
  6.  4. 2017 Oslava mezinárodního den Romů 
30.  4. 2017 Účast na akci Kouzelný Krumlov 
15.  5. 2017 Projektový den pro ZŠ Kaplická (Pohádky a sny) 2.st. 
22.  5. 2017 Projektový den pro ZŠ Kaplická (Pohádky a sny) 1.st. 
24.  5. 2017 Bazárek Větřní 
25.  5. 2017 Taneční soutěž Amen Khelas Jihlava 
  6.  6. 2017 Dětské odpoledne v Rožmberské ulici ve Větřní 
13.  6. 2017 Děti z Rožmberské na tenise 
  4.  7. 2017 Návštěva sedláře v klášterech 
11.  7. 2017 Návštěva hasičů 
13.  7. 2017 Výlet na Dívčí Kámen 
18.  7. 2017 Lipno nad Vltavou – Království lesa a Akvapark 
20.  7. 2017 Návštěva Hopsária v Č. Budějovicích 
25.  7. 2017 Panda park Č. Budějovice 
27.  7. 2017 Českokrumlovské kláštery – exkurze 
31.  7. –  
  4.  8. 2017 Olympijské hry v Pepínu (prázdninový pobyt) 
  8.  8. 2017 Řezbář v KoCeRu 
10.  8. 2017 Hluboká nad Vltavou - volnočasové centrum 
15.  8. 2017 Exkurze do grafitového dolu 
17.  8. 2017 Soutěž v lesíku za KoCeRem 
22.  8. 2017 Návštěva Pohádkové rezervace v Hořicích na Šumavě 
24.  8. 2017 ZOO Praha 
29.  8. 2017 Muzeum čokolády a marcipánu Tábor 
31.  8. 2017 Vyhlášení výsledků prázdninové soutěže 
23.10. 2017 Projektový den pro ZŠ Kaplická 
16.11. 2017 Nahrávání CD Romské pohádky 
22.11. 2017 Charitativní akce Pomáháme čtyřnohým kamarádům IV 
  5.12. 2017 Mikulášská besídka v Kocírku 
19.12. 2017 Vánoční odpoledne v klubovně v Rožmberské 
20.12. 2017 Vánoční besídka v Kocírku 
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REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2017 
 
 
 
 
 
 
 

 Dotace pro poskytovatele sociálních služeb 
 
Projekt byl podpořen z dotačního programu MPSV prostřednictvím Jihočeského 
kraje. 
Byla podpořena sociální služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež částkou ve 
výši 733 000,- Kč. Z této částky byla bylo vyčerpáno 718 904,- Kč. 

 
 
 
 

 Účelová dotace z rozpočtu kraje - spolufinancování nákladů na 
navýšení platů / mezd souvisejících s poskytováním sociálních 
služeb 

 
 
Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje jako součást vyrovnávací platby v souvislosti 
s plněním závazku veřejné služby na navýšení mezd od 1.7.2017 do 31.12.2017. 
Na službu NZDM byla poskytnuta částka ve výší 72 000,- Kč, čerpáno bylo 69 230,- 
Kč. 
Na službu terénní programy byla poskytnuta částka ve výší 36 000,- Kč. 
 
 
 
 

 Podpora terénních programů v jihočeském kraji IV – Terénní 
programy na území ORP Český Krumlov pro cílovou skupinu 
etnické menšiny doba realizace 1.4.2016 – 31.12.2018 

 
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, zejména v Č. 
Krumlově, Větřní, Kájově, Chvalšinách, Květušíně, Přídolí a Práčově. 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 2017 zapojilo 
174 osob z cílové skupiny. 
V roce 2017 byla z projektu čerpána částka ve výši 429 331,- Kč. 
 
 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 
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 Cesta ke změně IV 

 
 
Projekt CESTA KE ZMĚNĚ IV reagoval na současnou situaci romské menšiny v 
ORP Český Krumlov, zvláště v obci Větřní. Cílem projektu bylo zlepšit postavení 
Romů ve společnosti, předcházet jejich sociálnímu vyloučení nebo jeho 
prohlubování a odstraňovat jeho důsledky. 
Projekt se zaměřoval  
- na podporu a pomoc jednotlivcům žijícím v romských lokalitách při řešení jejich 
obtížné životní situace, k získání dovednosti řešit svou situaci vlastními silami za 
pomoci sociálního pracovníka (pracovníka v sociálních službách) prostřednictvím 
služby Terénní programy ZMĚNA  
- na práci s dětmi a mládeží z lokalit sociálně vyloučených nebo ohrožených 
sociálním vyloučením (prostřednictvím NZDM AUTOŠKOLA), především na 
smysluplné a užitečné trávení volného času  
- na rozvoj vzdělanosti dětí  - práce s předškoláky, pomoc se školní přípravou, 
podpora žáků ke studiu na střední škole, prázdninové programy  
- na rozvoj komunitní práce – komunitní projekt vedoucí ke zkvalitňování životního 
prostředí obyvatel lokality Rožmberská ulice, 
Větřní, který zapojil jednotlivce do společné 
práce celé komunity a aktivizoval jednotlivé 
členy komunity  
Při realizaci projektu jsme vycházeli z našich 
několikaletých zkušeností s prací s romskou 
komunitou a považujeme za důležité propojit 
práci zaměřenou na rozvoj komunity s prací 
s jednotlivci při řešení jejich individuálních 
problémů a s činností zaměřenou na děti a 
rozvoj vzdělanosti dětí. 
Tento projekt byl financován z dotačního 
programu Úřadu vlády ČR Prevence 
sociálního vyloučení a komunitní práce za rok 
2017 ve výši 355 280,- Kč. 
 
 

 Poznávat nás baví 
 
Hlavní cílem projektu bylo prostřednictvím našeho nízkoprahového zařízení 
poskytnout cílové skupině romských dětí a mládeže na Českokrumlovsku, které 
pochází ze sociálně vyloučených lokalit nebo jsou ohroženy sociálním vyloučením, 
pravidelnou, pestrou, kvalitní a bezplatnou nabídku volnočasových aktivit během 
školního roku i o prázdninách. Projekt vycházel z dosavadních zkušeností a 
analýzy potřeb uživatelů a navazoval na předchozí projekty a činnost s dětmi a 
mládeží. Jednalo se o pravidelné volnočasové aktivity výchovně vzdělávacího 
charakteru zaměřené na rozvoj osobnosti, sociální zdatnosti, komunikační a školní 
dovednosti, posílení sebevědomí a 
sebedůvěry a rozvoj vědomostí dětí. Tyto 
aktivity vedly k integraci romských dětí a 
mládeže. 
Do aktivit projektu se zapojilo celkem 97 
dětí z cílové skupiny dětí a mládeže ve věku 
4 – 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 2017 částkou ve 
výši 284 800,- Kč. 
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 Ukažme, co umíme 
 
Záměrem projektu byla podpora a rozvoj zájmové umělecké činnosti dětí a 
mladých Romů, rozvoj jejich přirozeného talentu a nadání a prezentace romské 
kultury široké veřejnosti. Projekt mnoha romským dětem a mladým Romům 
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 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 2017 částkou ve 
výši 38 000,- Kč. 
 
 

 V KoCeRu se nenudíme, leccos se tam naučíme 
 
Projekt byl zaměřen na práci s romskými dětmi ohroženými sociálním vyloučením – 
sociálně vyloučenými, především na výchovně vzdělávací a zážitkové aktivity 
určené těmto dětem. Cílem projektu byla realizace volnočasových a vzdělávacích 
aktivit vedoucích k rozvoji jejich potenciálu, zlepšení školní úspěšnosti, zvýšení 
vzdělanosti a motivaci ke vzdělání romských dětí ze znevýhodněného prostředí. 
Projekt dětem nabízel poskytování přímé pomoci vedoucí ke zvýšení motivace k 
pravidelné školní docházce, zlepšení školních výsledků, zvyšování všeobecných 
znalostí a dovedností, k eliminaci sociálního vyloučení a výskytu společensky 
nežádoucích jevů, a k aktivnímu a organizovanému trávení volného času. 
Projekt byl finančně podpořen nadačním fondem Albert částkou ve výši 25 000,-Kč. 
Do projektu se zapojilo 156 dětí. 
 
 

 Hurá do KoCeRa 
 
Hlavním cílem projektu byla realizace pravidelných bezplatných dlouhodobých 
volnočasových aktivit určených pro cílovou skupinu děti a mládeže ve věku 4 – 18 
let z Českokrumlovska, především ze sociálně vyloučené lokality Rožmberská 
ulice, Větřní, která je ohrožena sociálním 
vyloučením nebo jde o děti a mládež již 
sociálně vyloučené (zejména děti 
romské), které nemají možnost 
smysluplně trávit svůj volný čas (špatná 
ekonomická situace rodiny, nezájem 
rodičů apod.) a jsou vystaveny riziku 
společensky nežádoucích jevů.  
Projekt byl finančně podpořen 
Jihočeským krajem v rámci Jihočeských 
krajských programů podpory práce 
s dětmi a mládeží pro rok 2017 částkou 
ve výši 25 000,- Kč. 
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Učení a poznání, před nudou nás ubrání 
 
Projekt byl zaměřen na práci s romskými dětmi ve věku 4 – 18 let ze sociálně 
znevýhodněného prostředí a navazoval na projekty z předchozích let. Hlavním 
cílem projektu byla realizace volnočasových aktivit vzdělávacího a zážitkového 
charakteru, vedoucích k rozvoji potenciálu, ke zlepšení školní úspěšnosti a zvýšení 
vzdělanosti romských dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, a ke kladnému 
vztahu dětí ke vzdělání a aktivnímu trávení volného času. 
Projekt byl finančně podpořen Jihočeským krajem v rámci Jihočeských krajských 
programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2017 částkou ve výši 50 000,- 
Kč. 
 
 
 

 Hurá do  AUTOŠKOLY 
 
Cílem projektu byla realizace nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a práce 
s dětmi a mládeží, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, pochází z rodin se 
špatným socioekonomickým zázemím, jsou ohroženy rizikovým způsobem života a 
společensky nežádoucími jevy. Těmto dětem jsme poskytly prostor pro trávení 
volného času a pomoc a podporu při řešení obtížných situací. 
Dílčími cíli projektu byl rozvoj sociálních zdatností a dovedností dětí a mládeže, 
snižování rizik souvisejících se způsobem jejich života, zabezpečení potřebných 
informací pro lepší orientaci v jejich sociálním prostředí, zabezpečení pomoci a 
psychické podpory při řešení jejich aktuálního problému, rozšíření znalostí a 
dovedností, pochopení školního učiva, smysluplné a pozitivní trávení volného času, 
prevence v oblasti společensky nežádoucích jevů. 
Projekt byl určen dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let z Českokrumlovska, které 
pochází ze slabého sociálního prostředí, jsou ohroženy sociálním vyloučením, ocitli 
se v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí ohroženy a často žijí v prostředí, které 
jim plně neumožňuje takové aktivity, které by směřovali k aktivnímu a 
smysluplnému trávení volného času a ke zdárné výchově, vzdělání a rozvoji, a 
potýkají se s různými problémy. Poskytli jsme těmto dětem prostor pro trávení 
volného času a pomoc a podporu při řešení obtížných situací.  
NZDM AUTOŠKOLA navštívilo v roce 2017 201 dětí s celkovým počtem 3228 
kontaktů. 
Tento projekt byl podpořen Městem Český Krumlov z dotačního programu podpory 
sociálních a souvisejících služeb částkou ve výši 70 000,- Kč.  
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 Pomocí ke změně 
 
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. Prostřednictvím služby 
jsme motivovali cílovou skupinu ke změně 
nepříznivé životní situace, ke včasnému řešení nebo 
předcházení problémů, rozvíjeli jejich sociální dovednosti a pomáhali snižovat rizika 
spojená s jejich způsobem života, zabezpečovali potřebné informace, pomoc a 
psychickou podporu při řešení jejich problémů. Pracovali jsme především 
s jednotlivci na jejich individuálních problémech, a také jsme realizovali komunitní 
práci – pokračovali jsme v realizaci komunitního projektu ve Větřní v Rožmberské 
č.p. 53, 55, a na konci roku  jsme začali pracovat s obyvateli domu Vyšehrad 182 
na zkvalitnění prostředí domu a jeho okolí a lepších vzájemných vztazích obyvatel 
domu a terénních – sociálních pracovníků. 
Při realizaci služby terénní programy považujeme za důležité propojit práci 
zaměřenou na rozvoj komunity s prací s jednotlivci při řešení jejich individuálních 
problémů. Službu terénní programy jsme kromě Českého Krumlova a Větřní 
poskytovali také na území obcí Květušín, Chvalšiny, Kájov, Přídolí, Práčov.  
Službu terénní programy využilo v roce 2017 celkem 174 osob s celkovým počtem 
883 kontaktů. 
Tento projekt byl podpořen Městem Český Krumlov z dotačního programu podpory 
sociálních a souvisejících služeb částkou ve výši 70 000,- Kč.  
 
 

 Nezabloudím v moři nudy 
  
Cílem projektu byla realizace dlouhodobých a pravidelných volnočasových aktivit 
během školního roku pro neorganizované romské děti a mládež z 
Českokrumlovska ve věku 4 - 18 let ohrožené sociálním vyloučením - sociálně 
vyloučené. 
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. 
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 Cesta z ostrova 
 
 
 
 
 
 
Prázdninová etapová soutěž výchovně vzdělávacího a zážitkového charakteru byla 
určená dětem (zejména romským) ohroženým sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučeným. Soutěž zahrnovala aktivity zaměřené na rozšíření vědomostí a 
dovedností a různé soutěžní disciplíny a rozšířila nabídku volnočasových aktivit 
během letních prázdnin. Soutěž zprostředkovala dětem nové poznatky a zážitky. 
Každá etapa soutěže byla zaměřena na jiné téma z různých oblastí života. Děti v 
jednotlivých etapách soutěže postupně sbíraly body. Čím častěji se do soutěže 
zapojily, tím více bodů mohly získat. Součástí soutěže byl pětidenní pobyt v 
přírodním volnočasovém centru Pepíno včetně noclehu a stravování. Během 
soutěže bylo hodnoceno i chování dětí a jejich aktivita. Body získané účastí 
v soutěži děti po vyhodnocení soutěže vyměnily za zajímavé ceny, kterými jsou 
motivovány k zapojení se do soutěže. Soutěž byla obohacena o poznávací výlety. 
Do soutěže se zapojilo 31 dětí z lokalit ohrožených sociálním vyloučením z Větřní a 
Českého Krumlova. 
Projekt byl podpořen Městem Český Krumlov z dotačního programu podpory 
volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov částkou ve výši 
5000,- Kč. 
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 Ukažme, co umíme 
 

Obsahem byla podpora zájmových uměleckých aktivit romských dětí a mládeže, 
rozvoj romské kultury a její prezentace široké veřejnosti prostřednictvím dětí a 
mládeže zapojených do projektu. Jednalo se o rozvoj tanečního a hudebního 
nadání těchto dětí. Během realizace projektu měly romské děti a mládež možnost 
věnovat se uměleckým zájmovým aktivitám, což považujeme za velmi přínosné. 
Motivací pro ně byla i možnost výsledky své práce ukázat dalším lidem. Projekt tak 
seznámil širokou veřejnost s romskou kulturou a obohatil kulturní program města. 
Přínosem projektu byla i jeho prospěšnost – charitativní akce na podporu 
českokrumlovského psího útulku Pomáháme čtyřnohým kamarádům realizovaná 
v listopadu v českokrumlovském divadle.  
Projekt byl podpořen Městem Český Krumlov z dotačního programu podpory kultury 
města Český Krumlov částkou ve výši 10 000,- Kč. 
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ČINNOST V ROCE 2017 
 
 
 
 
Činnost společnosti KoCeRo o.p.s. v roce 2017 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 a 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 dílen: Noty v pohybu, Mladý 
humanista, Hokus pokus a Tvořivé ruce, a do nového programu Moje cesta. 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 
uvítali také někteří rodiče předškoláků, kteří využili pro své děti program Škola nanečisto. 
 
Uživatelé služby Terénní programy ZMĚNA mohli využít našich služeb v kanceláři a především přímo 
v terénu, v jejich přirozeném prostředí, včetně naší asistence při jednání na úřadech a různých 
institucích. Již druhý rok jsme úspěšně využívali nové metody sociální práce v terénních programech, 
zejména komunitní práci, prostřednictvím které jsme pokračovali v realizaci komunitního projektu 
Úprava dvora u bytových domů č.p. 53, 55 v Rožmberské ulici ve Větřní. Metodu komunitní práce 
jsme začali koncem roku aplikovat také v bytovém domě Vyšehrad 182, Český Krumlov. 
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 Program Moje cesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Taneční a hudební soubory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dílna Mladý humanista 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V roce 2017 jsme úspěšně realizovaly nový 
program Moje cesta. Program Moje cesta 
vznikl z důvodu zjištěných potřeb a 
nedostatků cílové skupiny dětí a mládeže i 
jako jeden z nástrojů procesu individuálního 
plánování. Obsah programu vychází z 
několikaleté zkušenosti našich pracovníků. 
Program je realizován prostřednictvím dílen, 
které jsou zaměřeny na rozvoj a podporu 
obecných i specifický znalostí a dovedností 
vedoucích ke zvýšení a rozšíření kompetencí 
s důrazem na kompetence volnočasové, 
sociální a kompetence k učení. Nedílnou 
součástí je také orientace na oblast prevence 
nežádoucích společenských jevů, kariérového 
poradenství, finanční gramotnosti, lidských 
práv a společenských norem. Programu se 
v roce 2017 účastnilo 49 dětí. 

 

Celý rok jsme podporovali taneční soubor 
Somnakuni Čercheň z Větřní. Soubor se 
pravidelně scházel, trénoval, zabýval se 
především romským tancem.  Svou činnost 
prezentoval široké veřejnosti. Tančil na 
oslavě Mezinárodního dne Romů v klubovně 
ve Větřní, vystupoval na akci Kouzelný 
Krumlov, získal 2. místo na soutěži Amen 
Khelas v Jihlavě a zatančil také na námi 
pořádané charitativní akci. Ve Větřní také 
působil hudební kroužek, který se zaměřoval 
na romské písně. Vystupoval na charitativní 
akci. Dále jsme podporovali hudební soubor 
mladých Romů, který se zaměřuje především 
na repertoár romských písní 
. 

 

Náplní dílny byl rozvoj znalostí a vědomostí o kultuře a společenském dění v místě, kde děti žijí, 
rozvoj českého jazyka, vyjadřovacích a komunikačních schopností, posílení romské identity – 
kontakt s romskou kulturou, zejména s literaturou. Děti nahrály další CD Romské pohádky (v 
českém jazyce), rozšiřovaly si vědomosti hraním společenských her. Tato aktivita byla během 
prázdnin doplněna návštěvou zajímavých míst a exkurzí změřených také na téma povolání, ze 
kterých se pořizovaly fotoreportáže. Děti tak získaly nové poznatky, zapojily se do kulturního a 

společenského života, což podpořilo jejich integraci do společnosti. Reportáže jsou obsaženy v 
časopise Amaro Romano Jiloro. S dětmi ve Větřní jsme kroužek obohatily o tvorbu 
sociální mapy Rožmberské ulice, kde děti bydlí.  
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 Dílna Tvořivé ruce 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dílna Hokus Pokus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fotbalový kroužek 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V dílně Tvořivé ruce se děti zabývaly výtvarnou a 
rukodělnou činností. Vyzkoušely si různé výtvarné 
techniky, vyráběly různé výrobky, vánoční ozdoby, 
dekorace apod., pracovaly s různými materiály. 

 

Dílna byla zaměřena 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. Děti pracovaly 
samostatně i ve skupině. 

 

Fotbalový kroužek byl realizován od dubna do října jednak 
ve Větřní, jednak na sídlišti Mír v Českém Krumlově. 
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 Vzdělávací aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Škola nanečisto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cílem aktivit bylo zlepšení školní úspěšnosti, snížení rizika 
opakování ročníku, pomoc se školní přípravou, doučování, 
příprava na opravné a přijímací zkoušky, úspěšné dokončení 
povinné školní docházky a pomoc ke vstupu na další stupeň 
studia. Děti mohly tuto činnost využít v Českém Krumlově od 
pondělí do čtvrtka a ve Větřní vždy ve středu, kde je již více 
než 2 roky realizován Doučovací kroužek. Tato činnost 
probíhala individuálně nebo v malých skupinách a byla 
zacílena na potřeby dětí. 
Mnoho dětí si zlepšilo nebo alespoň udrželo školní prospěch. 
Děti z doučovacího kroužku nahrály v rámci dílny Mladý 
humanista CD Romské pohádky.  

V roce 2017 tuto aktivitu využilo 31 dětí. 

Cílem aktivity bylo zmírnit handicap dětí (absence předškolní 
výchovy) při vstupu na ZŠ, zlepšení českého jazyka, znalostí 
a dovedností předškoláků, příprava dětí na úspěšné 
zahájení školní docházky. Škola nanečisto byla určena 
předškolákům ve věku 4 – 7 let, které nenavštěvovaly MŠ. 
Prostřednictvím sociálně-pedagogického přístupu jsme u 
dětí rozvíjeli dovednosti a znalosti, které by v jejich věku 
měly ovládat, ale které často postrádaly, učily jsme je 
dodržovat režim práce a volna, přijímat a plnit úkoly a různé 
role v rámci skupiny, zlepšovat český jazyk. Zároveň jsme 
motivovali rodiče, aby dětem pomáhali s přípravou na vstup 
do základní školy. 

Aktivita byla realizována v Českém Krumlově po celý 
rok kromě letních prázdnin a ve Větřní v květnu a 
v červnu. Ve Větřní již aktivita nepokračovala, protože 
děti po prázdninách nastoupily školní docházku nebo 
začaly chodit do školky. Do Školy nanečisto se zapojilo 
celkem 12 dětí. 
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 Projektové dny pro ZŠ Kaplická 
 
V roce 2017 jsme pokračovali ve spolupráci se 
Základní praktickou školou v Českém Krumlově (ZŠ 
Kaplická) a připravili pro její žáky tři 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.   
Projektových dnů se účastnilo celkem 53 žáků ze ZŠ 
Kaplická. Některé děti program motivoval k dalším 
návštěvám našich pravidelných aktivit. 
15.  5.2017 Projektový den pro žáky 1. stupně 
22.  5.2017 Projektový den pro žáky 2. stupně 

Projektové dny byly zaměřeny na téma 
Pohádky a sny. 

23.10.2017 Projektový den zaměřený na zvelebení 
prostředí školy a jejího okolí. 
 

 Prázdninové aktivity 
 

Prázdninová etapová soutěž výchovně vzdělávacího 
charakteru byla určená dětem (zejména romským) 
ohroženým sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených. Soutěž zahrnovala aktivity zaměřené na 
rozšíření vědomostí a dovedností a různé soutěžní 
disciplíny a rozšířila nabídku volnočasových aktivit 
během letních prázdnin. Tím přispěla k prevenci 
sociálně patologických jevů a kriminality. Soutěž 
zprostředkovala dětem nové poznatky a zážitky. 
Každá etapa soutěže byla zaměřena na jiné téma z 
různých oblastí života. Děti v jednotlivých etapách 
soutěže postupně sbíraly body. Čím častěji se do 
soutěže zapojily, tím více bodů mohly získat. Součástí 
soutěže byl pětidenní pobyt v přírodním 
volnočasovém centru Pepíno včetně noclehu a 
stravování. Během soutěže bylo hodnoceno i chování 
dětí a jejich aktivita. Body získané účastí v soutěži 
děti po vyhodnocení soutěže vyměnily za zajímavé 
ceny, kterými jsou motivované k zapojení do soutěže. 
Soutěž byla obohacena o poznávací výlety. 
Aktivita byla realizována od 1.7.2015 do 31.8.2016. 
Do soutěže se zapojilo 31 dětí. 
 
 
Jednotlivé etapy soutěže: 
13.7. Etapa první – Výlet na Dívčí Kámen 
18.7. Etapa druhá - Lesní království a Aquapark Lipno nad Vltavou 
25.7. Etapa třetí – návštěva českokrumlovských klášterů 
31.8. – 4.8. Etapa čtvrtá – Olympijské hry v Pepínu 
10.8. Etapa pátá – Dobrodružství na Hluboké 
17.8.  Etapa šestá – Soutěž v lesíku 
24.8. Etapa sedmá – Juchůů ZOO Praha 
31.8. Vyhlášení výsledků, předání cen 
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 Terénní programy 
 
Službu terénní programy jsme poskytovali osobám žijícím v lokalitách ohrožených sociálním 
vyloučením nebo sociálně vyloučených, 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. Službu jsme 
poskytovali v Českém Krumlově, Větřní, Kájově, Chvalšinách, Květušíně, Přídolí a Práčově. 
Při realizaci projektu jsme vycházeli z našich několikaletých zkušeností s prací s romskou komunitou 
a považovali jsme za důležité propojit práci zaměřenou na rozvoj komunity s prací s jednotlivci při 
řešení jejich individuálních problémů. Aplikovali jsme osvědčené metody sociální práce, zejména 
komunitní práci. Prostřednictvím komunitní práce jsme ve Větřní realizovali komunitní projekt 
zaměřený na úpravu prostředí u dvou bytových domů v Rožmberské ulici. Principy komunitní práce 
jsme začali realizovat koncem roku také v bytovém domě Vyšehrad 182 v Českém Krumlově. 
 

 Komunitní projekt ve Větřní 
 
Komunitní projekt se týkal úprav dvora u bytových domů č.p. 53 a 55 v Rožmberské ulici (SVL) ve 
Větřní. 
Prostřednictvím komunitního projektu zaměřeného na skupinu obyvatel lokality Rožmberská ulice 
jsme se snažili zapojit obyvatele této komunity do aktivit, které je aktivizovaly, zapojily do řešení 
společného problému a jednotliví členové komunity cítili spoluzodpovědnost za celý proces. Záměrem 
projektu bylo pomoci lidem z komunity upravit dvůr tak, aby ho mohli plně využívat. Do úprav se 
zapojili dospělí i děti. Navázali jsme na úpravy provedené v roce 2016 a v projektu pokračovali. 
V roce 2016 se podařilo opravit opěrnou zeď mezi dvorem a potokem, realizovat oplocení kolem 
potoka, odvodnit dvůr, osadit houpačku (zakoupili jsme certifikovanou houpačku) do vyhloubené vany 
s kačírkem, postavit pískoviště a oplotit hotové úpravy. V roce 2017 jsme postavili lavičky a venkovní 
hrazdu. V upravené části dvora tak můžeme realizovat různé akce, například oslavu Dne dětí apod.  
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 Kulturní aktivity 
 
Dne 22.11.2017 jsme pořádali již čtvrtou charitativní akci „Pomáháme čtyřnohým kamarádům IV“, na 
které byly prezentovány výstupy naší činnosti a aktivity dětí, které chodí do NZDM AUTOŠKOLA. 
Charitativní akce byla realizována v předsálí Městského divadla Český Krumlov. Na akci vystoupily 
taneční soubor Somnakune Čave, hudební kroužek z Větřní, zahrála zde skupina mladých Romů Mix 
Song CK a zatančily děti z Vyšehradu. Dále zde byla prodejní výstavka výrobků dětí z NZDM 
AUTOŠKOLA a ZŠ Kaplická. Byly zde vystaveny obrázky malované na plátně, nově vydané CD 
Romské pohádky, vánoční perníčky a vánoční ozdoby a další výrobky. Výtěžek akce byl určen na 
podporu českokrumlovského psího útulku. Částka ve výši 3 435,- Kč byla předán na akci Psí Vánoce 
českokrumlovskému psímu útulku. 
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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 seznámili 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. 
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VÝSTUPY NAŠÍ ČINNOSTI 
 
 
 
 
 

 4 hudební a taneční vystoupení 

 3 vydání časopisu Amaro Romano Jiloro 

 CD Romské pohádky 

 Charitativní akce „Pomáháme čtyřnohým 
kamarádům IV“ 

 Realizace dalších úprav na dvoře u domů 
Rožmberská č.p. 53 a 55 ve Větřní 

 Pětidenní pobyt ve Volnočasovém přírodním 
centru Pepíno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 
 
 
 
 

 Městský úřad v Českém Krumlově 

 Obec Větřní 

 Probační a mediační služba Český Krumlov 

 ICOS Český Krumlov o.s. 

 DDM Český Krumlov 

 Pedagogicko  - psychologická poradna v Českém Krumlově 

 Základní škola Kaplická v Českém Krumlově 

 OSPOD Český Krumlov 

 Městské divadlo Český Krumlov 

 Psí útulek v Českém Krumlově 

 Volnočasové přírodní centrum Pepíno o.s. 
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KONTROLY PROVEDENÉ V ROCE 2017 
 
 
 
 
V roce 2017 byly ve společnosti KoCeRo o.p.s. provedeny následující kontroly: 
 

Předmět kontroly Výkon sociálně právní ochrany dětí pověřenou osobou 

Pověření ke kontrole Č. 313/2017/OSOV 

Kontrolní orgán Krajský úřad JČ kraje – Odbor sociálních věcí 

Datum zahájení kontroly 5.4.2017 

Datum provedení kontroly 25.4.2017 

Datum ukončení kontroly 25.4.2017 

Protokol vydán dne 19.5.2017 

Závěr kontroly 

Kontrolou bylo zjištěno, že v jednom případě došlo k porušení 
§ 49 odst. 10 písm. e) zákona o SPOD. 
KoCeRo o.p.s. vykonává sociálně-právní ochranu v rozsahu 
daném pověřením. 

 
 

Předmět kontroly 

Kontrola plnění a realizace předmětu uzavřené Smlouvy o 
zajištění sociální služby SZSS/OSVZ/151/16 a Pověření JČ 
kraje k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu 

Pověření ke kontrole 380/2017/OSOV/Prokesova 

Kontrolní orgán 
Krajský úřad JČ kraje – Odbor sociálních věcí – oddělení 
projektů a plánování sociálních služeb 

Datum zahájení kontroly 12.4.2017 

Datum provedení kontroly 29.6.2017 

Datum ukončení kontroly 29.6.2017 

Protokol vydán dne 29.6.2017 

Závěr kontroly 
Realizace služby terénní programy odpovídá podmínkám 
smlouvy č. SZSS/OSVZ/151/16. 

 
 

Předmět kontroly 
Hospodaření s veřejnými prostředky se zaměřením na 
využití účelové dotace z rozpočtu JČ kraje 
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2016 

Pověření ke kontrole Č. 332/2017/OSOV 

Kontrolní orgán 
Krajský úřad JČ kraje – Odbor sociálních věcí – oddělení 
kontroly a financí 

Datum zahájení kontroly 24.4.2017 

Datum provedení kontroly 17.5.2017 
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Datum ukončení kontroly 23.5.2017 

Protokol vydán dne 31.5.2017 

Závěr kontroly 

Kontrolou hospodaření s veřejnými prostředky se zaměřením 
na využití účelové dotace z rozpočtu JČ kraje poskytovatelům 
sociálních služeb v roce 2016 nebyly zjištěny závažné 
nedostatky. 

 
 

Předmět kontroly 

Kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci dle 
zákona o sociálních službách pro druh sociální služby 
NZDM, identifikátor služby 5742017 a terénní programy, 
identifikátor služby 9372603, s místem poskytování 
Hřbitovní 425, Horní Brána, Český Krumlov. 

Pověření ke kontrole Č. 564/2017/OSOV 

Kontrolní orgán Krajský úřad JČ kraje – Odbor sociálních věcí 

Datum zahájení kontroly 23.8..2017 

Datum provedení kontroly 2.8..2017 

Poslední kontrolní úkon 20.9.2017 

Protokol vydán dne 11.10.2017 

Závěr kontroly 

Na základě provedené kontroly kontrolovaný subjekt v době od 
31.7.2017 do 4.8.2017 neplnil pro výše uvedené druhy 
sociálních služeb podmínku stanovenou pro registraci 
poskytovatelů sociálních služeb, spočívající v poskytování 
služeb po celou dobu registrace dle zákona o sociálních 
službách. Porušení podmínky stanovené pro registraci dle ust. 
§ 79 odst. 5 písm. d) bod 6 zákona o sociálních službách je 
porušením zákona o sociálních službách, a z toho důvodu 
bude kontrolním orgánem zahájeno správní řízení o přestupku. 

Podání námitek  

26.10.2017 
Vysvětlení: v uvedené době jsme byli na pětidenním pobytu 
v rámci prázdninové soutěže, na kterém jsme poskytovaly 
sociální službu NZDM. Toto nebylo ze strany orgánu 
provádějícího kontrolu vyslyšeno. 

Zamítnutí námitek 27.11.2017 

Dodatek k protokolu o kontrole 27.11.2017 

Sdělení o vratce 
4.12.2017 
Jednalo se o vratku ve výši 1/52 z dotací JČ kraje na sociální 
službu NZDM, celkem ve výši 21 667 Kč. 

Podání námitek 6.12.2017 

Zamítnutí námitek 8.12.2017 
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Dotace

Dary

Ostatní

 

EKONOMICKÉ INFORMACE 
 
 
 
 

 Způsob financování společnosti 
 
Celkové náklady na zajištění služeb a chodu společnosti činily v roce 2017 částku ve                      
výši 2 450 639,00 Kč. Celkové příjmy dosáhly výše 2 463 240,00 Kč. Celkové příjmy byly oproti roku 
2016 vyšší o 339 929,- Kč. 
 
Převážnou část příjmů tvořily dotace, po zohlednění vratek dotací dosáhly výše 2 410 142,- Kč. 
Vráceno 21 667,- Kč a dobropisováno 572 Kč. Příjmy z dotací byly oproti roku 2016 vyšší o 321 362,-
 Kč. Finanční dary činily 20 000,- Kč, ostatní příjmy 33 098,- Kč. 
 
Jelikož poskytujeme sociální služby terénní a programy a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
nemáme žádné výnosy z tržeb od úhrad klientů. Výnosy z tržeb z prodeje služeb (pronájem prostor) 
činily v roce 2017 částku ve výši 7 400,- Kč.  
Celkový hospodářský výsledek ve výši 12 602,- Kč bude použit pro potřeby společnosti 
v následujících letech. 
 
 

Celkové příjmy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porovnání celkových příjmů v letech 2014, 2015, 2016, 2017 
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 Zdroje příjmů v roce 2017 
 

Dotace, granty 
 

Projekt Zdroj  Částka 

Dotace na podporu sociálních služeb - NZDM 
MPSV prostřednictvím 
JČ kraje 

733 000,00 Kč 
  

  
Vratka 

-14 097,00 Kč 

Dotace na podporu sociálních služeb - Dodatek 
MPSV prostřednictvím 
JČ kraje 

108 000,00 Kč 

  
Vratka 

- 2 770,00 Kč 

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

ESF a ČR 

429 301,00 Kč 
 

Dobropis  
-572,00 Kč 

Cesta ke změně IV Úřad vlády 355 280,- Kč 

Poznávat nás baví MŠMT 284 800,- Kč 

Ukažme, co umíme Ministerstvo kultury 38 000,- Kč 

V KoCeRu se nenudíme, leccos se tam naučíme Nadační fond ALBERT 20 000,00 Kč 

Krajský dotační program na podporu sociálních 
služeb (NZDM) 

Jihočeský kraj 229 000,00 Kč 

  
Vratka 

- 4 800,00 Kč 

Hurá do KoCeRa Jihočeský kraj 25 000,00 Kč 

Učení a poznání, před nudou nás ubrání Jihočeský kraj 50 000,00 Kč 

Hurá do AUTOŠKOLY Město Č. Krumlov 70 000,00 Kč 

Pomocí ke změně Město Č. Krumlov 70 000,00 Kč 

Cesta z ostrova Město Č. Krumlov 5 000,00 Kč 

Nezabloudím v moři nudy Město Č. Krumlov  5 000,00 Kč  

Ukažme, co umíme Město Č. Krumlov 10 000,00 Kč 

Celkem  2 410 142,00 Kč  

 
Finanční dary 
 

Dárce Částka 

Obec Větřní 20 000,00 Kč 

Celkem 20 000,00 Kč 

 

Výnosy v roce 2017 
 

Výnosy z prodeje služeb 7 400,00 Kč  

Úroky 139,00 Kč 

Splátka dluhu  25 559,00 Kč 

Celkem:  33 098,00 Kč 

 

Celkové příjmy v roce 2017 2 463 240,00 Kč 
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 Výdaje v roce 2017 
 

Spotřeba materiálu 229 737,00 Kč 

DHIM a  DNHIM 0,00 Kč 

Energie 66 704,00 Kč 

Opravy a udržování 10 314,00 Kč 

Cestovné 53 694,00 Kč 

Ostatní služby 77 042,89 Kč 

Dary, úroky 0,00 Kč 

Nájem 102 550,00 Kč 

Mzdové náklady 1 459 036,00 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění 440 738,75 Kč 

Zákonné sociální náklady 6 673,00 Kč 

Nákladové úroky 881,61 Kč 

Ostatní náklady 3 269,09 Kč 

Celkem 2 450 639,00 Kč 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Hospodářský výsledek 
 

Příjmy v roce 2017 2 463 240,00 Kč 

Výdaje v roce 2017 2 450 639,00 Kč 

Hospodářský výsledek 12 601,00 Kč  

 
 

Osobní náklady

Provozní náklady

Služby

Materiál

Ostatní
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 Účetní rozvaha k 31.12.2017 
 
Aktiva 

 

Dlouhodobý majetek nehmotný  25 915,00 Kč  

Dlouhodobý majetek hmotný  297 222,26 Kč  

Oprávky k dlouhodobému majetku  - 323 137,26 Kč  

Pohledávky celkem  2 500,00 Kč 

Krátkodobý finanční majetek (BÚ, pokladna) 132 019,08 Kč  

Přeplatek srážkové daně 450,00 

Dohadné účty aktivní IP 177 040,00 Kč  

Dohadné účty aktivní  2 466,00 Kč 

Dohadné účty aktivní doplatek NFAD  5 000,00 Kč  

Celkem 319 475,00 Kč 

 
Pasiva 

 

Výsledek hospodaření 12 601,00 Kč 

Vlastní jmění  277 062,00 Kč 

Dodavatelé  2 699,00 Kč  

Ostatní závazky – zaměstnanci  1 000,00 Kč  

Záloha na provozní dotaci 9 246,00 Kč  

Vratka dotací celkem  16 867,00 Kč 

Celkem 319 475,00 Kč 

 
 

 
  
V Českém Krumlově       Ing. Dagmar Turnhöferová 
Dne  4. 6. 2018       ředitelka  
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