SMYSLY

MÁ TO VŠECHNO SMYSL?
Jedna americká esejistka jednou prohlásila, že „žijeme na vodítku našich SMYSLů“. Někdy člověk jedná jako SMYSLů
zbavený, proto jeho činnost ztrácí SMYSL. Někdo ale vidí ve své práci SMYSL a proto má SMYSL života, ve svém
pravém slova SMYSLu. SMYSL nám může dát cíl, cesta i první krok. Říká se, že člověk má pět SMYSLů (zrak, sluch,
hmat, čich a chuť), někdo dokonce i šestý SMYSL-někdo si myslí, že je to neSMYSL. SMYSL označuje význam, cíl,
účel, směr, způsobilost…
Jeden významný filosof také jednou prohlásil, že „co je v naší mysli, bylo už jednou ve SMYSLech“. Díky SMYSLům se
můžeme dopátrat „jádra pudla“. Poznat, zažít, prožít, zapsat jako zkušenost a dál si zkrátit čas v další podobné situaci.
Proto ten, kdo říká, že „to nemá SMYSL“ nevidí (již jednou řečený) význam, cíl, účel, směr, způsobilost…
Lidé se již dlouho ptají: „Co je SMYSL života? Proč žiji? Proč děláme to, co děláme?“ Na tyto otázky je otevřená
odpověď. Uzavírat odpovědi do výkazů, tabulek, statistik, zpráv…by bylo jako uzavřít svůj vývoj. Proto tuto VÝROČNÍ
ZPRÁVU 2015 vnímejte jen jako určité zastavení a ohlédnutí. Jelikož se stále vyvíjíme a jdeme dál. Stále máme co
nabídnout, ale také je stále co se učit. Proto nechte rozehrát koncert vašich SMYSLů: vezměte tuto zprávu, dívejte se,
čtěte nahlas, ochutnejte naši nabídku a přičichněte pod pokličku našeho kulinářství. A pak poznáte i SMYSL této Výroční
zprávy za rok 2015.

Smysl života je radovat se ze života a činit jej pro každou lidskou bytost krásnějším. David Ben Gurian
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Vážený čtenáři, právě otevíráte Výroční zprávu „všemi smysly“ KreBul, o.p.s. - společnosti, která je zde pro vás již od
roku 2007 jako občanské sdružení a od roku 2014 jako o. p. s.! Kdo stojí za názvem KreBul?
Zakladatelé
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.
Jaroslava Krejsová
Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.

Správní rada
Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.
Mgr. Květa Kadlecová
Mgr. Klaudia Pospíšilová

Dozorčí rada
Vladimíra Laschová
Ing. Radek Thér, Ph.D.
MUDr. Rudolf Baloun

Statutární zástupce organizace:
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.

Na vysvětlenou:
Kdo je ředitel? Je to statutární zástupce společnosti, nemá však pracovní
smlouvu na pozici ředitel společnosti.
Co je správní rada? Je to orgán právně, finančně a morálně odpovídající za činnost o.p.s.
Co je dozorčí rada? Má převážně kontrolní pravomoc vůči orgánu, který subjekt řídí.
Proč děláme finanční audit? Posláním a smyslem auditu účetní závěrky je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby
na věrohodnost účetní závěrky zveřejněné vedením účetní jednotky. Auditor ověřuje, zda údaje v účetní závěrce podávají
věrný a poctivý obraz finanční pozice a výsledků hospodaření a peněžních toků v souladu s danými pravidly.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
KreBul, o.p.s., Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice
IČ: 285 53 268
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 329
bankovní spojení: 214333978/0300
telefon: 388 424 196
mobil: 723 123 093
e:mail: krebul@krebul.cz
skype: oskrebul

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Druh obecně prospěšných služeb, které jsou pro všechny klienty naší o. p. s.:
 Odborné sociální poradenství, jehož cílem je společné nalezení vhodného řešení problémové situace a zabránění
tomu, aby lidé strádali v důsledku neznalosti svých práv a povinností. Vyřešení nepříznivé situace a posílení
samostatnosti klientů či jejich blízkých
 Realizace informačního centra pro mládež
 Realizace dobrovolnického centra
 Realizace senior pointu
 Příprava realizace činností směřujících k propagaci, podpoře a rozvoji nestátního neziskového sektoru jako
takového
 Spolupráce s dalšími subjekty v občanském i ve státním sektoru ve smyslu cílů
společnosti včetně příhraniční spolupráce
 Přijímání dobrovolníků pro realizace doplňkových aktivit pro cílové skupiny projektů
 Vzdělávání dětí, dospělých a seniorů
 Nepravidelná práce s neorganizovanými dětmi a mládeží
 Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež
 Výchova v rámci prevence sociálně-patologických jevů
Doplňková činnost:
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 Pronájem bytových i nebytových prostor za úhradu a bez poskytování služeb

OBČANSKÁ PORADNA
Občanská poradna vám poskytuje rady, informace a pomoc, když se ocitnete v nepříznivé sociální situaci nebo vám taková
situace hrozí, neznáte svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejste schopni vyjádřit své potřeby a hájit své
oprávněné zájmy. OP je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci.
Jsme schopni pomoci:
 Dětem a mládeži ve věku 6 - 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy – od 15 let
 Obětem domácího násilí
 Obětem trestné činnosti
 Osobám do 26 let věku, opouštějící školská zařízení pro výkon
ústavní péče
 Osobám v krizi
 Osobám žijící v sociálně vyloučených komunitách
 Rodinám s dítětem/dětmi
 Seniorům
Občanská poradna Prachatice byla zřízena jako sociální služba ve městě Prachatice, vycházející z Komunitního plánu
města. Registrace této sociální služby proběhla ke dni 1. září 2009, pod registračním číslem 1610196.

Občanská poradna Prachatice realizovala služby po celý rok 2015. V uplynulém období zajišťoval provoz jeden sociální
pracovník na celý úvazek a jeden na úvazek 0,5. Tím je zabezpečena zastupitelnost v případě výpadku jednoho z
pracovníků. Také v roce 2015 jsme využili služeb supervizora – tou se na základě uzavřené smlouvy stala Mgr. Květa
Kadlecová. V září jsme pak po domluvě s vedením města Vimperk a Jihočeským krajem otevřeli detašované pracoviště ve
Vimperku.
V uplynulém období, tj. od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015, jsme odbavili celkem 861 klientů ( z toho 456 mužů
a 405 žen) při 3.016 kontaktech. Nejčastěji se konzultace týkaly problematiky zadlužení a hledání východiska z této
situace (splátkové kalendáře, osobní bankrot…). V uplynulém období měla poradna otevřeno celkem 251 poradenských
dnů.
Za intervenci je považováno jednání s uživatelem přesahující 30 minut trvání konzultace. V případě kratšího jednání s
uživatelem je toto jednání počítáno jako odborná konzultace. Z celkového počtu 3.016 kontaktů se jednalo o 513
konzultací a 2. 503 intervencí.
Klienti k nám přicházejí jak z města Prachatic, tak i ze spádové oblasti Vimperska, Volarska. Intervence jsou stále častěji
poskytovány též klientům ze širší spádové oblasti, v uplynulém roce též z Českobudějovicka.
Sociální služba – Občanská poradna Prachatice byla podpořena z finančních prostředků MPSV ČR a Jihočeského kraje.

Okruhy poradenské činnosti:
 Finanční, dluhová a rozpočtová problematika
 Pracovně právní vztahy a zaměstnanost
 Bydlení
 Majetkoprávní vztahy a náhrada škody
 Ochrana spotřebitele
 Školství a vzdělávání
 Základy práva ČR
 Občanské soudní řízení
 Veřejná správa

Konzultační hodiny:
Prachatice:
Pondělí 10:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hodin
Úterý 10:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hodin
Středa 10:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hodin
Čtvrtek 10:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hodin
Pátek 10:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hodin
Vimperk:
Středa 7:30 – 11:30 12:30 – 17:00 hodin
Na schůzku je dobré se předem objednat, a to z důvodu
velké obsazenosti pracovníků

Spolupráce s ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Projekt: Bezplatné spotřebitelské poradenství v roce 2015 (podpořen z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu)
V rámci projektu měly bezplatná právní poradna při ICOS Český Krumlov, o.p.s. v Českém Krumlově a Občanská poradna
při o.p.s. KreBul vyčleněnu část provozní doby na spotřebitelskou a dluhovou problematiku. Zároveň jako doplněk
k přímým poradenským službám fungovala webová poradna, či byly realizovány semináře pro školy, seniory, veřejnost.

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ
Informační centrum pro mládež je zde pro vás, děti a mládeži mezi 6-26 lety, jako místo pro informační a poradenský
servis. Nabízíme vám informace, které jsou v souladu s Jednotnou klasifikací informací pro ICM v ČR, a v roce 2013
jsme získali certifikát kvality od Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR. Provoz ICM je
finančně podpořen z prostředků Jihočeského kraje.
Můžete zde využít hledání informací v šanonech (vzdělávání, práce, volný čas, cestování, sociálně patologické jevy,
informace z regionu, mládež v EU atd.) buď sami nebo s pomocí našeho pracovníka, či placené služby jako např.
kopírování, laminování dokumentů, kroužkovou vazbu, tisk. V neposlední řadě si vybrat z předprodeje vstupenek.
Poskytované služby v ICM Prachatice:
Poradenský servis (zdarma)
* Vzdělávání
* Práce
* Volný čas
* Cestování
* Sociálně patologické jevy
* Mládež v Evropské unii, EU
* Informace z regionu
* Občan a stát

za úplatu:
* Internet
* Kopírování (barevné i černobílé)
* Laminování dokumentů (do A3)
* Kroužková vazba (do formátu A4)
* Tisk (černobílý - do formátu A3)
* Skenování dokumentů
* Předprodej vstupenek na kulturní
a společenské akce – CB systém,
Ticket - Art

DOBROVOLNICTVÍ
Na
základě
rozhodnutí
akreditační
komise
Ministerstva
10. listopadu 2014 získala KreBul, o.p.s. akreditace pro dva dobrovolnické programy:

vnitra

ze

dne

Dobrovolnické centrum Prachatice - Č.j.: MV-125481-7/OP-2014
POTŘEBUJEŠ PŘÁTELE? Předtím poznej PPPPPřítele! - Č.j.: MV-125481-8/OP-2014
Smyslem Dobrovolnického centra Prachatice je profesionální spolupráce mezi
přijímajícími organizacemi a vysílající organizací a zajištění systému nabídky a
poptávky po dobrovolnické službě na Prachaticku. Potřeba dobrovolnického centra
vychází také z Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě
Prachatice na léta 2012 – 2014.
Již samotný název, POTŘEBUJEŠ PŘÁTELE? Předtím poznej PPPPPřítele!, naznačuje smysl a cíl
programu - dobrovolník je kamarádem pro klienta, který nezvládá svou tíživou situaci sám a potřebuje naplnit svůj život
právě oblastmi, které, stejně jako Program Pět P, přináší:
přátelství a společné trávení volného času
péče a vzájemný vztah
podpora jednotlivců
prevence ve volném čase
pomoc jako zábava ve společných zážitcích
Program tedy dává dítěti možnost smysluplně strávit volný čas a získat nové zážitky, ukazuje dítěti jiné formy trávení
volného času, než které dosud poznalo.

Počet dobrovolníků za rok 2015:
• 50 s podepsanou smlouvou, 24 bez smlouvy,
• realizace 9 přednášek, zúčastnilo se 146 studentů,
• 26 mladých lidí se zúčastnilo vzdělávání dobrovolníků,
• proběhly 2 samostatné školící bloky (2x 16 hodin),
• realizováno 5 workshopů, účast 150 zájemců,
• zrealizovány 3 výstavy dobrovolníků,
• realizována 1 sbírka „Pošli svého anděla dál“,
• založena KreBul-skříňka,
• proběhl kulatý stůl na téma dobrovolnictví,
• přednáška a účast na Mezinárodní konferenci o dobrovolnictví,
• spoluúčast/spoluorganizátoři na ocenění dobrovolníků ve městě Prachatice – Dobrovolník s kytičkou 2015,
• podepsána smlouva s 8 přijímacími organizacemi,
• vlastní aktivity dobrovolníků v pobytových zařízeních za uplynulý rok činí 200 dobrovolnických hodin, v naší
organizaci je to více jak 300 hodin a v dalších organizacích se to blíží 600 hodinám.
Aktivity Dobrovolnického centra jsou finančně podpořeny z prostředků Ministerstva vnitra ČR a Jihočeským krajem.

SENIORPOINT
Senior Point je místo, kam můžete, senioři s věkem 55let +, přijít, když potřebujete pomoci v sociální oblasti, nevíte si
rady v každodenních situacích, či si chcete jen popovídat. Zde se na nás mžete s důvěrou obrátit. Takové místo jsme pro
vás otevřeli 6. října roku 2015.

Náš Senior Point je kontaktní místo pro seniory, kde:


naleznete komplexní informace z oblastí života, které Vás zajímají



poskytujeme informace o sociálních službách, úřadech, institucích, veřejných službách



získáte kontakty na seniorské organizace a informace o dalších systémech pomoci a podpory seniorů



vám vyškolená obsluha poradí nebo pomůže najít správné informace



máte k dispozici počítat s přístupem na internet



můžete si vyřídit slevovou kartu Senior Pas



máte možnost přečíst si časopisy věnované seniorům



je pro vás připraveno drobné občerstvení



máte možnost popovídat si v přátelském prostředí



máte možnost se podílet na akcích pro Vás od Vás – senioři seniorům



zjistíte, jaké akce se v daném týdnu konají v našem okolí

Statistika
rok

SeniorPoint

2015

říjen listopad prosinec poznámka: název akce…
návštěvy klientů-dotazy
e.mailová komunikace
zaslání/vložení akcí do kalendária

6
17
62

12
9
51

19
8
54

akce SeniorPointu

82

48

červenec: exkurze a výměna
zkušeností SeniorPoint České
Budějovice, říjen: 6.10. slavnostní
otevření, rozdání nového bulletinu
SeniorPoint PRESS, SeniorPoint Brnonávštěva, 50 let hry PEXESO, výstava:
cvičení šité na míru, listopad: soutěž
36
osmisměrka 4 výherci, osvěta "Co je
SeniorPoint", setkání s Vimperkem, OS
S. Chumanové, prosinec: návštěva z
Příbrami, Nabídněte co umíte a naučte
to své blízké, akce: "Co si senioři přejí",
setkání spolků s vedením města
Prachatice

seniorpasy - senioři
seniorpasy - poskytovatelé

0
0

4
1

4
3

SeniorPoint Prachatice je realizován za finanční
podpory města Prachatice, v rámci ceny Makropulos.

POZORNOST RODINÁM 2015
Cílem projektu bylo realizovat aktivity pro rodiny v evidenci OSPOD. Jednalo se zejména o POZORNOST rodinám
(P=pozornost, O=ochrana, Z=záznam zjištění, O=odhad bezpečí klienta, R=rozbor možností a rady, N=naděje,
O=osvěta, S=sdílení, T=trvání).
Věnovali jsme se vám, celým rodinám. Tedy těm, které jsou vedeny v evidenci OSPOD. Jednotlivé aktivity jsou pro vás
vzájemně provázané, kdy od jednotlivých individuálních konzultací postupujeme k (psycho)terapiím s jednotlivci až po
práci s celou vaší rodinou, dalšími příbuznými či sdílení s jinými rodinami. Proto jste získali cenné zkušenosti a mohli
jste se podívat na svůj problém z několika úhlů, či jste získali potřebný nadhled.
Celkově hodnotíme projekt jako velmi přínosný pro cílové skupiny. Řada rodin dostala příležitost věnovat se svým
problémům zcela individuálně a mnohdy odlišnou formou, což v důsledku znamená posun pro rodinu samotnou.
Z hodnocení samotných účastníků je patrný zájem o další pokračování projektu a jeho aktivit v dalších letech.
Projekt POZORNOST rodinám byl finančně podpořen z prostředků MPSV ČR.

VOLNOČAS V PRACHATICÍCH
Během projektu jsme vytvořili prostor pro volnočasové aktivity, které byly určeny pro vás (neorganizované) děti a mládež
na území města Prachatice. Byly to činnosti, které pomohly zlepšovat vaše trávení volného času z pohledu výchovy i
vzdělávání, utváření vaší osobnosti. Pomáhali nám s tím dobrovolníci, kteří získávali také mnoho cenných zkušeností
v činnostech připravovaných právě vám.
V činnostech jsme vycházeli hlavně z vašich potřeb, ale také jsme vám poskytovali rady, jak nejlépe trávit volný čas tak,
abyste se naučili se svým volným časem zacházet. Tím jsme vám pomáhali vyplnit prázdný prostor po škole.
V rámci aktivit a projektu došlo k naplnění stanovených cílů. Počet aktivit i počet účastníků v nich je opět vzrůstající,
z čehož lze usuzovat, že aktivity mají smysl a nacházejí si stále více zájemců. V rámci projektu se uskutečnilo celkem
96 akcí, do kterých bylo zapojeno 4.236 účastníků.
Volnočasové aktivity byly podpořeny z prostředků MŠMT ČR a Jihočeského kraje.

POVOLÁNÍ K DOSPĚLOSTI
Projekt výměny mládeže s názvem „PoVolání k dospělosti“ byl setkáním mladých lidí z
Česka a Slovenska. KreBul, o.p.s. s partnerem v podobě slovenské organizace ZIPCEM a za
podpory Evropské Unie v rámci program Erasmus + realizoval vzdělávací projekt na přelomu
května a června roku 2015. Myšlenkou a nosným tématem bylo poznání různých povolání,
učebních oborů, fabrik, řemeslníků, studijních oborů, humanisticky zaměřené činnosti, a to
od výběru až po samotnou práci - co je třeba mít za předpoklady, jaké dovednosti si mohou
osvojit, jaké zkušenosti na ně čekají či s jakou problematikou se mohou setkat atd.
Mladí lidé ze Slovenska a Čech se například během pobytu ptali zaměstnanců,
zaměstnavatelů i pracujících na různých pozicích právě na jejich povolání. Připravený
program byl realizován zážitkovou formou, kde se účastníci seznámili nejen s tím, jak žádat
o zaměstnání, ale také jak začít podnikat, na jaké kroky si dát pozor, či i jak se postavit k
výzvám dospělosti: napsat životopis, motivační dopis, či proč právě pracovat v jedné ze zemí EU.
Účastníci, získali jste informace od celkem 96 respondentů. Ptali jste se úředníků, dělníků, sociálních pracovníků, ale i
duchovních, umělců… Pokládali jste otázky na témata zájmů, studia, praxe, dalšího vzdělávání již v daném oboru,
problematiky hledání si zaměstnání či výhod, které zaměstnanec na dané pozici či profesi má. Samozřejmě sem patřily i
platové podmínky. Získali jste tedy cenné rady a připravovali jste se na to, až vás PoVolá dospělost.

VZPOMÍNKA PRO LIDSKOST
Konference - V pořadí osmý ročník konference o multikulturní výchově uspořádala KreBul, o.p.s. ve Volarech. Letošní
ročník byl plný novinek. Stále se mluví o tom, že pamětníci holocaustu odcházejí, a že již nebude nikdo, kdo by se tématu
věnoval. Proto jsme se rozhodli ukázat, že je celá řada mladých lidí, kteří jsou svými pedagogy vedeni a mnohdy se sami
rozhodnou tématu věnovat. Během konference se nám představilo celkem osm z nich, a to od žáků základní školy, po
studenty středních škol.
Besedy, přednášky - Ve školách a dalších institucích v ČR i zahraničí jsme realizovali celkem 13 besed v rámci projektu.
Jde nám především o to, předávat dál informace o událostech konce druhé světové války, na které je pomalu zapomínáno.
Do současné doby jsme absolvovali již na 130 přednášek ve školách či jiných veřejných institucích. Přednášková činnost
se vztahuje k námi vydané publikaci Přes Volary přešla smrt - pochod smrti očima pamětníků.
Výstavy - První výstavou je deset panelů, mapujících pochod smrti, který v květnu roku 1945 procházel přes naše území.
Na panelech je možno vidět řadu dobových materiálů, ale také příběhy pěti žen, přeživších hrůzy a utrpení války. Výstava
vznikla z materiálů, které se podařilo za více jak 60 let získat Jaroslavě Krejsové, autorce knihy Přes Volary přešla smrt

– pochod smrti očima pamětníků. Druhá výstava vznikla z dílny studentů a studentek Gymnázia Česká v Českých
Budějovicích, kteří spolu s mladými lidmi z Polska zpracovávali projekt s názvem Nalézání zmizelých osudů. Na
jednotlivých panelech lze najít například imprese z koncentračního tábora v Osvětimi, příběh studenta tamní školy
Herryho Kende. Jedná se o rukopis samotných studentů, kteří našli odvahu a věnovali svůj volný čas tomuto nelehkému
tématu.
Brundibár - Dismanův rozhlasový dětský soubor odehrál celkem šest představení k uctění 70. výročí od konce války
v Městském divadle v Prachaticích. První večerní představení bylo určené pro veřejnost a další dvě představení pak pro
školní kolektivy. Tato představení byla odehrána k příležitosti 70. letého výročí ukončení druhé světové války.
Flossenbürg - Poznávací cesta do koncentračního tábora Flossenbürg se uskutečnila v sobotu 7. listopadu. Cesty se
zúčastnilo celkem 30 lidí – studentů, dospělých, seniorů.
Osvětim - Ve dnech 18. - 21. června proběhla poznávací cestu na Slovensko a do Polska. Hlavním cílem cesty byla
návštěva koncentrační tábor Osvětim, Březinka. Celá skupina nejen studentů, ale všech účastníků zájezdu dostala
komentovanou prohlídku koncentračního tábora a několik hodin na individuální prohlídku (např. České expozice).
V prohlídce byla zahrnuta i návštěva ubytovacích prostor pro vězně, výslechové cely, krematorium, popravčí zeď. U zdi
studenti položili kytici a svíčku věz prachatického kostela.
Military Death March - „Seber i ty odvahu a ukaž, že na to máš“ – tak znělo také v letošním roce heslo MILITARY
DEATH MARCH, tedy dálkového pochodu, jehož cílem bylo vzpomenout a uctít ženy, které byly nuceně hnány

v pochodu smrti v roce 1945. Pracovníci KreBul o. p. s. vyrazili v kategorii WALKING a podpořili ostatní, kterým není
cizí pohyb. Mezi účastníky se objevili vojáci, policisté, civilisté i děti.
Aktivity projektu Vzpomínka pro lidskost 2015 byly finančně podpořeny z prostředků Jihočeského kraje, Nadačního
fondu obětem holocaustu, hejtmanem Jihočeského kraje, senátorem Tomášem Jirsou.

ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
Hlavním cílem projektu bylo přiblížit služby občanské poradny veřejnosti, a to prostřednictvím přednášek, informační
kampaně, bulletinů. Druhým cílem byla též prevence zadlužování, jak nenaletět podvodníkům apod., a to prostřednictvím
informovanosti na seminářích, přednáškách.
K těmto cílům byly stanoveny 4 základní aktivity, které se podařilo naplnit. Realizací projektu se nám podařilo zvýšit
povědomí o občanské poradně, jejím fungování i službách, které nabízí. To bylo ověřeno například při přednáškách, které
byly realizovány mezi cílovými skupinami – mládeží i seniory. Ihned po skončení přednášek se v obou skupinách objevily
individuální dotazy přímo na poradce, který buď na místě zodpověděl, případně klienty do porady objednat na podrobnější
konzultaci. Poradna získala zajímavý nástroj v podobě bulletinů, kterými se snaží informovat o aktuálních tématech
z oblasti finanční gramotnosti i spotřebitelství.

ADAPTAČNÍ KURZY
Zahájit školní rok adaptačním či seznamovacím kurzem se stalo samozřejmostí již v mnoha školách (základních,
středních i vysokých). Přechod do nového prostředí je pro každého velmi náročný, znamená vstup do nového třídního
kolektivu, nové učitele i celkové prostředí je nové. Cílem našich kurzů je tuto situaci žákům ulehčit. Je přeci mnohem
příjemnější poznat své spolužáky v přírodě, při týmové hře, při řešení společného problému, na lanových překážkách, při
noční hře, při přípravě společného jídla či během situací, se kterými se často v běžném životě nesetká.
Také v roce 2015 jsme byli požádáni několika školami o realizaci adaptačních kurzů pro jejich žáky. Cílem pobytů bylo
bližší poznání se účastníků navzájem, lepší seznámení se s třídními učiteli, zaměření se na týmovou spolupráci,
odstranění rivality mezi třídami, sebepoznání, poznání druhých. Celkem bylo realizováno:
8 kurzů (3 pro 6. třídy, 2 pro 9. třídu, 3 pro první ročník SŠ) – zapojeno bylo celkem 216 žáků.
Okruhy aktivit: sportovní, tvořivé, diskusní, psychosociální, přemýšlivé, zábavné.

MEZIGENERAČNÍ ZAHRADA - OCENĚNÍ
MEZIGENERAČNÍ ZAHRADA - KreBul, o.p.s.
V roce 2015 vznikla, díky finanční podpoře města Prachatice, v zadním traktu Domu Křižovatka u parku, Zlatá stezka
145 v Prachaticích MEZIGENERAČNÍ ZAHRADA, a to díky seniorům, dobrovolníkům, zaměstnancům KreBul, o. p. s.,
Klubu zdravotně postižených Prachatice. V rámci dobrovolnických aktivit zde byl vybudován nábytek z palet, vyvýšené
truhlíky, lavičky, vysázeny byly květiny, keře, zelenina, uklizen celkově prostor, realizován byl nátěr plátna k venkovnímu
promítání. V zahradě proběhlo několik nádherných akcí, především díky dobrovolníkům, a to nejen při zahájení, kdy byl
otevřen např. celoroční projekt Tajná zahrada, cvičení jógy, tancování, poslech a zpěv s harmonikou, smyslová aktivizace,
letní promítání… Tato zahrada byla oceněna jako Dobrovolnický počin roku městem Prachatice.

FOTOGALERIE

PŘEDSTAVUJEME SE

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.

Co mám na starosti?
Jako ředitel organizace mám na starosti řadu agend a činností, jsem
projektovým manažerem. K tomu se hlavní náplní věnuji poskytování
poradenství v občanské poradně, a to jak v Prachaticích, tak
v detašovaném pracovišti ve Vimperku. Věnuji se též dalším aktivitám
v naší organizaci, se kterými mi pomáhají kolegové a dobrovolníci.

Jak dlouho zde pracuji?
KreBul, o.p.s. je vlastně takové moje dítko. V roce 2007 jsem
založil, tehdy ještě občanské sdružení s tím, že budeme dělat pár
občanských aktivit. Nenapadlo mě, že se jednou rozrosteme do organizace, vykonávající takovou šíři aktivit, a to se třemi
zaměstnanci, dnes již v pěti pracovištích.

Proč zde pracuji?
Pracuji zde proto, že mne tato práce baví, naplňuje mne. Přicházejí k nám lidé, kteří se ocitají na různých životních
křižovatkách (stejně, jako sídlo naší organizace je na křižovatce) a můžeme jim zde pomoci najít směr, ukázat cestu,
provést je touto křižovatkou. Mohu se zde realizovat ať už jako poradce, či jako lektor, dobrovolník.

Co mi tato práce dává?
Možnost se realizovat, poznávat nové lidi, pracovat se skupinami od dětí až po seniory, pracovat s každým zcela
individuálně, respektovat jedinečnost každého člověka. Tato práce mne stále motivuje a vede k tomu, učit se novým
věcem, radovat se z maličkostí, naslouchat, zlepšovat se v komunikaci, pracovat na sobě, poznávat mnoho zajímavých lidí
a neustále čelit novým výzvám.

Proč přijít právě k nám?
Jsme malá organizace, ovšem je za námi již 8 let historie. Máme zkušenosti v oblastech, ve kterých s lidmi pracujeme.
Dáváme u nás prostor vám, abyste se zde mohli realizovat. Není pro nás prioritou kvantita, nýbrž kvalita. Přijďte se k nám
na některou z akcí podívat, nasát atmosféru a třeba se pak přidáte k těm, kteří se k nám rádi vracejí. Za to budeme velmi
rádi.

Co mě baví, jak trávím volný čas?
Má práce je velmi náročná na čas. Stále musím být „ve střehu“, řešit řadu věcí. Má práce je mým koníčkem, tedy spíše
pořádným koněm. O to více je potřeba myslet sám na sebe. Snažím se tedy plavat, jezdit na kole, vyrážet na pěší túry.
Mám rád přírodu, je to úžasný zdroj energie. Rád si přečtu pěknou knihu, podívám se na zajímavý film, zajdu s přáteli do
čajovny. Snažím se také věnovat svůj čas jako dobrovolník pro druhé.

Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.
Co mám na starosti?
V KreBul, o. p. s. mám na starosti chod určených pracovišť,
zejména Dobrovolnického centra Prachatice, SeniorPointu
Prachatice, částečně Občanské poradny Prachatice a dále pak
volnočasové aktivity pro všechny cílové skupiny, se kterými
pracujeme.

Jak dlouho zde pracuji?
V KreBul, o. p. s. jsem už od roku 2010, tedy slavím půlkulaté výročí.

Proč zde pracuji?
Ta práce mě baví. V „KreBulu“ se mohu realizovat, uplatňovat své tvůrčí nápady a hlavně se hodně učím.

Co mi tato práce dává?
V první řadě je to možnost žít. Žít neobvyklým životem, potkávat báječné lidi, učit se vycházet a komunikovat s lidmi na
různých pozicích, hledat sebe sama skrze různé role (ať už pedagoga, sociálního pracovníka…), dodávat ostatním sílu
pokračovat na jejich cestě, objevovat možnosti řešení, učit se zvládat těžkosti i strasti života (nejen svého)… A hledat
v sobě vždy něco navíc. Protože se nespokojím „jen tak s něčím“, vždy mám pocit, že jde překročit hranice, jít mimo
zavedené struktury, přejít o kousek dál než jiní, podívat se za horizont, být tak na dvou místech najednou…stát pevně
nohama na zemi a přitom létat.

Proč přijít právě k nám?
Každý z pracovníků KreBul, o. p. s. je jedinečný, proto se to odráží na našich službách i projektových pracovištích. Tedy
každý přístup k vám bude jedinečný! Vnímáme každého jako originál a můžete přijít kdykoliv. Pokud máte problém pomůžeme ho vyřešit, hledáte informace – ty poskytneme, chcete lépe trávit volný čas – poradíme jak, hledáte práci –
pomůžeme vám ji najít, chcete se naučit něco nového – máme tipy, chcete něco naopak předávat – máme prostor, chcete
se setkávat – přijďte k nám!

Co mě baví, jak trávím volný čas?
Ve volném čase jen tak nesedím - pokud ano, tak je to na kole a někam jedu. Nedívám se na televizi – raději na přírodu.
Netelefonuji – bývám s přáteli osobně. Neesemeskuji – píšu knihy. „Bydlím“ u své kočky – je pánem domu. Maluji si
budoucnost – věnuji se esoterice a tajemnu. Mám rád sílu místa – některá místa mě přitahují jako magnet. Když prší –
procházím se v dešti. Když mám hlad – vařím. Mám hlad často. Nedržím diety. Poslední 14ti denní dietu zdravé výživy
jsem zvládnul za 3 dny a 16 hodin. Jsem hyperaktivní – při běhu vidím svoje záda. JSEM – proplouvám si hloubky duše,
létám si svobodně, běžím jako neosedlaný kůň a někdy jen tak zmizím, jako kdybych měl „mimikry“.

Lucie Jahelková
Co mám na starosti?
Informační centrum pro mládež a nově otevřenou poradnu FOOD.BODY.LIFE
(otevíráme v roce 2016).

Jak dlouho zde pracuji?
1. 7. 2016 zde budu 2 roky.

Proč zde pracuji?
Ráda pracuji s lidmi.

Co mi tato práce dává?
Radost z práce, která má smysl a je různorodá.

Proč přijít právě k nám?
Načerpat energii, dozvědět se něco nového.

Co mě baví, jak trávím volný čas?
Sport (jakýkoliv), tvoření v kuchyni, čtení, nasávání nových informací pro svou práci.

DOTAČNÍ POLITIKA
Každým rokem usilujeme o získání finanční podpory na realizaci jednotlivých projektů. Neustále přibývají a otevírají se
nové možnosti, kde lze o finanční prostředky žádat. Naší snahou je tyto nové zdroje neustále aktualizovat a zapojovat se
do širokého spektra grantových schémat, vyhlašovaných ministerstvy, Jihočeským krajem, nadacemi, či dalšími subjekty,
vypisující nejrůznější grantová schémata.
V roce 2015 jsme podali nebo se partnersky zapojili celkem do 25 projektů. Z tohoto počtu jich bylo 18 finančně
podpořeno.

Přehled dotací 2015
donátor
MŠMT ČR
MPSV ČR
MPSV ČR
MV ČR
MV ČR
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
ERASMUS +
město Prachatice
Nadace ČSOB
NFOH
ICOS
Úřad práce ČR
město Prachatice

název projektu
Volnočas v Prachaticích
Občanská poradna
Pozornost rodinám
Dobrovolnické centrum
Program PPPPPP
Rozšíření poradny
ICM Prachatice
Volnočas v Prachaticích
Dobrovolník tady a teď
Vzpomínka pro lidskost
PoVolání k dospělosti
Mezigenerační zahrada
Finanční gramotnost
Vzpomínka pro lidskost
Vzdělávání 2015
SÚPM
Bioodpad

Přidělené dotace celkem

výše dotace
150 000,00 Kč
456 300,00 Kč
159 013,00 Kč
33 000,00 Kč
22 000,00 Kč
226 000,00 Kč
100 000,00 Kč
20 000,00 Kč
90 000,00 Kč
30 000,00 Kč
409 742,00 Kč
11 000,00 Kč
50 000,00 Kč
32 000,00 Kč
74 717,00 Kč
10 000,00 Kč
99 000,00 Kč

1 972 772,00 Kč

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015
Spotřeba mateiálu
DHIM do 40 tis.
Energie,voda
CELKEM
Cestovné
Opravy
Poštovné
Ostatní služby
Telefony,internet
Účetní služby
Nájemné kancelář
CELKEM
Mzdové náklady
Pojištění
Zákonné zdravotní poj.
CELKEM
Daň silniční
CELKEM
Úroky
Kursové ztráty
Hal.vyrovnání
Bankovní poplatky
Pojištění majetku
Jiné ost.náklady
CELKEM
Odpisy majetku
CELKEM
NÁKLADY
Hospodářský výsledek celkem

177 042,70 Kč
56 500,00 Kč
98 613,00 Kč
332 155,70 Kč
9 112,00 Kč
4 698,00 Kč
1 906,00 Kč
1 030 198,56 Kč
8 464,25 Kč
22 227,00 Kč
11 123,00 Kč
1 087 728,81 Kč
833 646,00 Kč
147 898,50 Kč
52 461,00 Kč
1 034 005,50 Kč
1 248,00 Kč
1 248,00 Kč
22 158,08 Kč
1 066,28 Kč
-1,50 Kč
3 034,00 Kč
51 494,00 Kč
4 027,60 Kč
81 778,46 Kč
309 129,00 Kč
309 129,00 Kč
2 846 045,47 Kč

Tržby z prodeje služeb
329 483,00 Kč
Tržby vstupenky
316 563,00 Kč
Tržby za prodej služeb - provize
14 120,00 Kč
CELKEM
660 166,00 Kč
Úroky
389,57 Kč
Jiné ostatní výnosy
151 012,00 Kč
CELKEM
151 401,57 Kč
Přijaté příspěvky od organizací 1 972 772,54 Kč
Přijaté příspěvky(dary)
3 000,00 Kč
CELKEM
1 975 772,54 Kč

VÝNOSY

2 787 340,11 Kč
-58 705,36 Kč

FINANČNÍ ZPRÁVA

Lidské zdroje
V roce 2015 zajišťovali provoz KreBul, o.p.s. tři pracovníci na hlavní pracovní poměr, dobrovolníci a externí
spolupracovníci na DPP. Přehled vyplacených mzdových prostředků:
Mzdové položky
Mzdy
Odvody - soc.pojištění
Odvody - zdrav.poj.
Celkem

833 646,00 Kč
147 898,50 Kč
52 461,00 Kč
1 034 005,50 Kč

Vývoj a stav fondů o.p.s. k rozvahovému dni:
V letech 2012 – 2014 proběhla investiční akce s názvem Rozšíření ICM Prachatice. Akce proběhla ve třech etapách, na
nichž se finančně podíleli: MŠMT ČR, město Prachatice, Jihočeský kraj a KreBul, o.p.s.
Tabulka ukazuje celkový objem vložených prostředků do rekonstrukce, rozpad na investiční dotace a vlastní zdroje
organizace, dále odpisy v jednotlivých letech, oprávky a zůstatkovou cenu.
Technické zhodnocení prostor pro sociální účely
Pořizovací
cena Celkem
Dotace
Vlastní zdroje Celkem PC Odpis celkem
2 091 819,00 2 000 000,00
91 819,00 2 091 819,00
29 286,00
2 129 575,85 2 030 000,00
99 575,85 4 221 394,85
143 528,00
432 983,00 400 000,00
32 983,00 4 654 377,85
158 249,00
4 654 377,85
158 249,00
Pořizovací cena - v letech

31.12.2012 Zařazení
31.12.2013 TZ
31.12.2014 TZ
31.12.2015

ZC Celkem
2 062 533,00
4 048 580,85
4 323 314,85
4 165 065,85

Zůstatková cena
ZC dotace
1 972 000,00
3 864 980,00
4 114 360,00
3 963 740,00

Pasiva

11 312,21
157 910,00
70 783,50
29 189,00
174 726,10
443 920,81

Dodavatelé
Zaměstnanci
Zdravotní pojišťovny, Správa soc. zabezpečení
Daň ze závsilé činnosti
Půjčka - Krejsa
Krátkodobé závazky

Pasiva/závazky celkem

4 928 416,32

283 655,42

Dlouhodobé závazky - úvěr auto

Výnosy příštích období - ČSOB příspěvek

-58 705,10
295 805,19
237 100,09

3 963 740,00
3 963 740,00
Výsledek hospodaření 2014
Nerozdelený zisk minulých let
Výsledek hospodaření

Fondy - zůstat. cena technického zhodnocení prostor z dotace
Vlastní jmění

4 928 416,32

53 597,00

Příjmy příštích období

Celkem aktiva

35 617,00
446 743,47
482 360,47

Pokladna
Účty v bankách
Krátkodobý finanční majetek

1 073,00

-489 312,00
-256 063,00
-745 375,00

Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným movitým věcem
Oprávky k dlouhodobému majetku
Pohledávky

4 654 377,85
482 383,00
5 136 760,85

Stavby
Samostatné movité věci
Dlouhodobý majetek

Majetek

Struktura majetku a závazků

PODPORUJÍ NÁS/SPOLUPRÁCE
Rok 2015 byl ve znamení spolupráce s řadou institucí, organizací, firem i s jednotlivci. Jen díky vaší materiální a
finanční i osobní podpoře jsme mohli realizovat všechny naše aktivity, které přilákaly řadu účastníků.
Velké poděkování patří vám, všem dobrovolníkům, kteří se pravidelně a ochotně zapojujete nejen do aktivit
Dobrovolnického centra. Bez vás, dobrovolníků, a vašich pomocných rukou bychom často nemohli jít dál a neustále
pracovat na vylepšení našich stávajících služeb, i přípravě zcela nových projektů a aktivit.
V duchu přesvědčení, že „spolu s druhými dokážu víc než sám“ uvádíme abecedně všechny, kdo nás v průběhu celého
roku 2015 podpořili ať už finančně či svou spoluprací.
Ateliér Petra Čepková Prachatice
CB systém – prodejní systém vstupenek
Centropen, a.s.
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
Česká národní agentura Mládež
Dobrovolníci
Eurodesk
Fotografia Prachatice
Hotel Bobík Volary
ICOS Český Krumlov
Indická restaurace Prachatice

Informační centrum pro mládež Tábor
Jihočeská ICM
Jihočeský kraj
Kitzberger spol. s r.o.
Klub zdravotně postižených Prachatice
Mgr. Květa Kadlecová
Lanový park Libín
Městská organizace svazu důchodců Prachatice
Město Prachatice
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Nadace ČSOB
Nadační fond obětem holocaustu
Obchůdek u Barborky – Staňkovi
Papírnictví Hana Chalupová
Ticket-Art Praha
T-Mobile
Vyšší odborná škola sociální Prachatice
ZIPCEM
Mediální partneři:
Prachatický deník
Český rozhlas České Budějovice

PODĚKOVÁNÍ
Osm let života společnosti KreBul, je za námi. Hračky jsme nechali za sebou, i když si stále rádi hrajeme, přijímáme zkoušky a
výzvy, které nás na naší cestě denně potkávají. Ve škole je to tak, že se člověk učí a pak přijde zkouška. U nás je to často tak, že
přijde zkouška a pak se učíme, hledáme možnosti k řešení a ukazujeme nejlepší cestu. Snažíme se rozšířit své aktivity, pracovat na
projektech, které i nám pomáhají v rozvoji sebe samých i poskytovaných služeb na území Prachatic.
Vážení přátelé, spolupracovníci, blízcí i naši příznivci, dovolte mi, abych Vám poděkoval za projevení zájmu o naše aktivity a vyjádřil
i vřelé díky za účast, podporu a příležitosti. Bez Vás by naše organizace neexistovala a naše snažení by se rozplynulo vniveč. A
jelikož z Vaší strany je stále zájem o aktivity a služby, připravujeme pro Vás další zajímavé projekty. Proto bychom moc rádi projevili
osobní poděkování těm, kteří nás podporují finančně. Bez Vás bychom těžko mohli fungovat a nabízet stále kvalitnější služby a
aktivity. Věříme, že i do budoucna bude naše spolupráce ve znamení vzájemného harmonického partnerství a spoluúčasti.
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS., ředitel

ZPRÁVA AUDITORA

Pokud jste naši Výroční zprávu za rok 2015 dočetli až sem, přijďte si k nám pro balíček KreBul sušenek. Můžete si nás
tak opravdu vychutnat všemi smysly.
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