Za 10 let našeho fungování jsme potkali hodně lidí, dostali mnoho příležitostí, ale bylo
nám do cesty vloženo i dost překážek. Ale jen díky nim se můžeme posouvat dále. Pokud
jsme upadli, tak jsme zase vstali a šli dál. Naši cestu to poznamenalo, našli jsme jiné a
schůdnější pěšinky, jindy jsme museli hledat úplně jiné cesty… A za naši snahu jsme byli
oceněni. Ať to jsou certifikáty Dobrovolník s kytičkou, Příklady dobré praxe, nebo právě
v této zprávě zmíněné 3. místo za SeniorPoint.
To jsou chvíle, kdy si uvědomujeme, jakou ohromnou zodpovědnost máme. Přece jen
je na nás, s jakou kvalitou vystupujeme a otevíráme dveře veřejnosti. Nabídka našich
služeb jde ruku v ruce s poptávkou. Bez vás bychom se nemohli realizovat, dělat to, co
nás baví a co nás naplňuje. Proto se snažíme dělat to, o co je zájem a co si přejete právě
Vy. Sice ve zprávě mluví zejména čísla, ale snažili jsme se vložit i emoce – fotografie vás
účastníků a klientů našich služeb.
Děkujeme, že veškerou činnost oceňují i naši donátoři, protože bez nich by naše služby
nemohly být pro širokou veřejnost, ale staly by se placenou službou, což nám naše
svědomí a postoje nedovolí. Děkujeme za cenné rady, zpětnou vazbu, úsměvy i
zamračení. Jen tak vidíme, jaký smysl je ve službách, které žijeme…
S úctou
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Občanská poradna poskytuje své služby od 1. září 2009 v Prachaticích a od 1. září 2015
ve Vimperku, pod registračním číslem 1610196. V uplynulém období zajišťovali provoz
dva sociální pracovníci na celý úvazek.
V uplynulém období navštívilo poradnu celkem 870 klientů (z toho 439 mužů a 431
žen) při 3.032 kontaktech.
Nejčastěji se konzultace týkaly problematiky zadlužení a hledání východiska z této
situace (splátkové kalendáře, osobní bankrot…). V uplynulém období měla poradna
otevřeno celkem 250 poradenských dnů.
Z celkového počtu 3.032 kontaktů se jednalo o 637 konzultací a 2.395 intervencí. 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.
Klienti k nám přicházejí jak z Prachatic, tak i ze spádové oblasti Vimperska, Volarska.
Intervence jsou stále častěji poskytovány klientům ze širší spádové oblasti, též
z Českobudějovicka. Také v roce 2017 jsme využili služeb supervizora – tou se na
základě uzavřené smlouvy stala Mgr. Květa Kadlecová. Služby poskytujeme
v Prachaticích a Vimperku.
Občanská poradna Prachatice byla podpořena z finančních prostředků MPSV ČR,
Jihočeského kraje, městy Prachatice a Vimperk.

V rámci spolupráce s ICOS Český Krumlov, o.p.s. je realizován projekt s názvem
„Bezplatné spotřebitelské poradenství v roce 2017“, který je 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 v Prachaticích a Vimperku
vyčleněnu část provozní doby na spotřebitelskou problematiku, byly realizovány
semináře pro školy, seniory, veřejnost.
Jako výstup projektu byl realizován věčný kalendář, sloužící jako zdroj informací
v oblasti spotřebitelské problematiky. Autorkou ilustrací je dobrovolnice KreBul, o.p.s.
Jitka Sedlecká.

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).
V rámci projektu jsme se věnovali celým rodinám, tedy těm, které jsou vedeny v
evidenci OSPOD. Jednotlivé aktivity nastavené v projektu jsou vzájemně provázané,
kdy od jednotlivých individuálních konzultací postupujeme k (psycho)terapiím s
jednotlivci až po práci s celou rodinou, dalšími příbuznými či se zaměřujeme na sdílení
s jinými rodinami a mezigenerační spolupráci v rodinách.
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.
Během projektu se do všech jeho částí zapojilo celkem 861 osob.
Projekt POZORNOST rodinám byl finančně podpořen z prostředků MPSV ČR.

Je Ti 6 – 26 let? Hledáš informace? Neumíš informace správně vyhodnotit? Potřebuješ
poradit? Právě pro tebe je tu Informační centrum pro mládež. Informace poskytujeme
zdarma, diskrétně, anonymně a snažíme se pomoci ti najít řešení tvého problému v
různých oblastech! To je hlavní motto Informačního centra pro mládež, které nabízí své
služby od roku 2009 právě v Prachaticích.
Naplněným cílem ICM Prachatice bylo zvyšování informovanosti mládeže formou
fungování centra, ve kterém mohou zájemci hledat všechny důležité informace, týkající
se vzdělávání, volného času, cestování, prevence sociálně-patologických jevů, otázek
každodenního života, života společnosti u nás i v zahraničí, především v rámci zemí EU
(studium, možnost brigád, cestování…).
V aktivitách jsme se zaměřili zejména na realizaci besed, přednášek, workshopů a aktivit,
ušitých mladým lidem na míru. Výborná spolupráce probíhala také s informačními
centry pro mládež v Českém Krumlově a Táboře. ICM Prachatice je také platným
členem Asociace pro podporu rozvoje ICM v České republice.
Za rok 2017 zodpovědělo ICM 4454 dotazů, a to v rámci poradenského servisu dle
Jednotné klasifikace oblastí ICM. Nejvíce dotazů se týkalo vzdělávání, práce a volného
času. ICM dále poskytlo 227 odpovědí na mailové a telefonické informace. V rámci
návštěvnosti webových stránek bylo zaznamenáno 29253 jedinečných přístupů.
ICM je finančně podpořeno z prostředků Jihočeského kraje

Cílem kurzů je ulehčit vstup do nového prostředí (na druhý stupeň ZŠ, na střední,
vysokou školu), stmelit kolektiv, prožít určité téma v životě formou hry. Zážitky a
poznání získané během jediného kurzu se několikanásobně odrazí v následujících letech,
kdy účastník získal zkušenost s tím, co jej může potkat a zvládne životní lekce jako
dospělý jedinec.
V roce 2017 bylo realizováno celkem 6 kurzů pro základní a střední školy z Jihočeského
a Karlovarského kraje. Zapojeno bylo celkem 185 žáků.
Během práce s třídními kolektivy jsme spolupracovali se Základní školou Karlovy Vary,
Truhlářská 19, příspěvková organizace, kde byl realizován projekt Karlovarského kraje
„Spokojená třída“. Šlo o 16 setkání a 48 hodin přímé práce s třídními kolektivy od
pátých po osmé ročníky. Obsah jednotlivých setkání byl uzpůsoben konkrétním
požadavkům třídního učitele a potřebám třídního kolektivu.

V oblasti volnočasové se zaměřujeme na nabídku a realizaci volnočasových aktivit,
určených neorganizovaným dětem a mládeži na území města Prachatice. Jedná se
především o činnosti zaměřené na zlepšení jejich možností při trávení volného času
(výtvarné dílny, tematické soutěže, pracovní workshopy apod.). Volnočasové aktivity
jsou určeny též dobrovolníkům, kteří pomáhají s jejich přípravou i vlastní realizací.
V roce 2017 bylo zrealizováno 79 volnočasových akcí, kterých se zúčastnilo 739
neorganizovaných dětí a mládeže. Akce realizovali lektoři a dobrovolníci, kteří při
aktivitách pomáhají, případně je vedou jako své akce.
Volnočasové aktivity byly podpořeny z prostředků Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a Jihočeského kraje.

Závěrečná akce celoroční práce s dětmi, mládeží a mladými lidmi s postižením se
uskutečnila u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených v Prachaticích dne
1. prosince 2017 v prostorách mezigeneračního domu Křižovatka u parku. Sešlo se
několik desítek dětí, mladých i dospělých lidí, aby si společně tento den
připomenuli. Navzájem se tak propojili lidé bez rozdílu jejich zdravotního stavu a
společně si vyzkoušeli různé aktivity (například jak chutná diabetické pečivo nebo
potraviny bez lepku, jakým způsobem trénovat plíce při jejich slabé kapacitě s využitím
bublifuku, jaké to je, když nám chybí jedna končetina a chceme si hrát s míčem či
malovat, jakým způsobem vyhledat stejné tvary a seřadit je bez schopnosti vidět, jak se
dorozumívat s neslyšícími či jak trénovat paměť nebo vyzkoušet jízdu na vozíku a
mnoho dalšího). Celkem se sešlo kolem 40 osob se zdravotním postižením.
Akce proběhla za finanční podpory Jihočeského kraje, města Prachatice, společnosti
KreBul a senátora Tomáše Jirsy. Po celou dobu trvání této akce byl přítomen též
místostarosta města Jan Klimeš.

Otázkou holocaustu a multikulturní výchovy se v KreBul, o. p. s. věnujeme od svého
vzniku. Vydali jsme několik materiálů – knihu o pochodu smrti, DVD s příběhem přeživší
účastnice, leporelo připomínající hřbitov ve Volarech či sborník z konferencí.
Tématu se věnujeme na konferenci, která je věnována holocaustu a multikultuře.
Představeny jsou zde příklady dobré praxe, projekty z této oblasti. Pravidelně
organizujeme setkání s pamětníky holocaustu, realizujeme besedy a přednášky na téma
pochodu smrti.
V rámci celoročního projektu proběhly následující akce v oblasti multikultury a
vzdělávání o holocaustu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výstava – Volary a pochod smrti (KreBul, o.p.s.)
setkání s Jaroslavou Krejsovou, autorkou knihy o pochodu smrti
beseda s pamětnicí Dagmar Lieblovou – Lišov
beseda s pamětnicí Dagmar Lieblovou – Prachatice (městské divadlo)
beseda s pamětnicí Dagmar Lieblovou – Prachatice (SeniorPoint)
vzpomínkový pochod Military Death March
dobrovolnická výpomoc – údržba židovského hřbitova v Prievidzi
konference Volary a pochod smrti
beseda s pamětnicí Dagmar Lieblovou – Vimperk
Pošli vzpomínku dál – pohledy pamětníkům holocaustu
návštěva tábora Osvětim
návštěva muzea A. Schindlera v Krakowě
poznávací cesta do Terezína s pamětnicí holocaustu

Desátý ročník byl o multikultuře nejen teoreticky, ale setkáním čtyř národností – české,
slovenské, německé a turecké, také prakticky. Výměna zkušeností a poznatků probíhala
také v neformálních setkáních, kde se zrodil nejeden nápad na spolupráci do příštích let.
Zakončení konference patřilo tradičně pietnímu aktu na hřbitově obětí pochodu smrti,
kde starosta města Helmbrechts Stefan Pöhlman a ředitel KreBul, o.p.s. položili květiny
a minutou ticha spolu se všemi přítomnými, uctili památku obětí druhé světové války.
U příležitosti desátého výročí konference, bylo KreBul, o.p.s. představeno deset karet,
zachycujících výstupy vzdělávání o holocaustu a multikultuře v aktivitách organizace.
Představení a krátkého komentáře k jednotlivým aktivitám se ujal ředitel Zdeněk Krejsa.
Velmi zajímavá byla aktivita Hanky Rabenhauptové, která vytvořila speciální
pohlednici, věnovanou KreBul, o.p.s., zachycující aktivity v oblasti multikulturní
výchovy. Pohlednice poté, náhodně sestavené dvojice návštěvníků konference,
adresovali nejen pamětníkům holocaustu. Každou s osobním přáním a poselstvím.
Posláno tak bylo celkem 23 pohlednic, a to jak pamětníkům, tak také těm, kdo
konferenci finančně i morálně zaštiťují.
Projekt Vzpomínka pro lidskost byl podpořen z prostředků Jihočeského kraje,
Nadačního fondu obětem holocaustu, výtěžku z Military Death March a záštitou hejtmana
Jihočeského kraje.

Dobrovolnické centrum Prachatice vytváří podmínky pro spolupráci mezi přijímajícími
organizacemi a vysílající organizací, tedy uzavření dobrovolnické smlouvy. Pro
dobrovolníky zajišťuje pojištění, supervizi, proškolení. K využití je také elektronická
databáze dobrovolnických příležitostí, kde se evidují nabídky a poptávky po
dobrovolnické pomoci v regionu Prachaticka.
V roce 2017 bylo evidováno 67 dobrovolníků s podepsanou smlouvou, dále 24 těch,
kteří nechtějí mít podepsanou smlouvu. Jen v KreBul, o.p.s. bylo dobrovolníků využito
při 180 akcích.
Program „Potřebuješ přátele? Předtím poznej PPPPPřítele!“, nabízí dětem
a mladým lidem, kteří se ocitli v tíživé situaci dobrovolníka – kamaráda, se kterým
vytvářejí
• přátelství s možností společného trávení volného času,
• péči a vzájemný vztah,
• podporu jednotlivců,
• prevenci ve volném čase,
• pomoc jako zábavu ve společných zážitcích.
Dobrovolnické centrum je podpořeno z prostředků Ministerstva vnitra ČR, Jihočeského
kraje a města Prachatice.

V letošním roce byla opět vyhlášena kampaň Dobrovolník s kytičkou 2017 (tato
kampaň je v Prachaticích vyhlašována od roku 2005 jednou za dva roky) Vyhodnocení
proběhlo 3. 12. 2017 v Dobrovolnickém centru Prachatice na Zlaté stezce 145
v Prachaticích.
Certifikát Dobrovolník s kytičkou 2017 udělilo město Prachatice a Dobrovolnické
centrum Prachatice za přítomnosti radních – místostarosty města Jana Klimeše, radní
Radky Paulové a ředitele KreBul, o.p.s., Zdeňka Krejsy a vedoucího DC Prachatice Jiřího
Gabriela Kučery. Přítomno slavnostnímu předání certifikátů bylo přes padesát lidí.
V programu vystoupily se svým zpěvem Jarmila Šímová a Marie Šímová. Na harmoniku
zahrál Jan Tischler. Byl promítnut film „Jaké podoby má dobrovolnictví v Prachaticích“.
Přítomen byl také pan starosta z Bušanovic Miroslav Beránek, který na místě mohl
pogratulovat vyhodnocené dobrovolnici z jejich obce.

Ocenění získali:
Miluše Schwingwerová - Marta Harmanová - Radka Paulová - Olga Korbelová - Jiří
Dolejš - Jana Benešová - Jaroslav Zeman - Jaroslava Zemanová - Marie Kotálová Martina Burgerová - Lenka Pražáková - Jaroslav Blumentrit - Anna Krejčová - Saša Veselý
- Anna Bryxová - Hana Kindlmanová - Jarmila Šímová - Marie Šímová - Daniela
Bžochová - Marie Faktorová - Marie Hrubešová
Speciální cenu za mezinárodní dobrovolnictví získali
z prachatického KreBulu Hâle Aslantaş a Seyit Ahmet Budak.
Dobrovolnickým počinem roku byl oceněn Richard Fiala.

turečtí

dobrovolníci

Dobrovolník? Dobrovolně!: Praktické části se ujala osvědčená lektorka Mgr. Dana
Pšeničková, která např. spojovala logopedická cvičení s muzikoterapeutickými
technikami, předkládala zvuky formou hry, využívala zvuků na CD s reálnými předměty
(hračkami i těmi, které běžně používáme např. v domácnosti), vymalovánkami,
obrázky, zapojením pohybů (ťukání prstů) se pracovalo na posílení pozornosti, rozvoji
verbální i neverbální komunikace, nacvičovalo se, jak podpořit porozumění obsahu
mluvního projevu, zlepšit výslovnost, posílit oblast zrakově prostorové integrace,
korigovat smysl pro dramatičnost, nacvičit a upevnit společenské chování, posilovat
problematické oblasti např. emoční nevyrovnanost, nácvik zpracování stresových
situací, posílit chuť střídat oblíbené předměty a odvahu seznamovat se s novými věcmi,
usnadnit poznávání nového neznámého prostředí.
„Lidé se tak dokáží snáze uvolnit, komunikovat s okolím, navázat při aktivitě kontakt
s ostatními“, vysvětlila Mgr. Dana Pšeničková. Lektorka tak střídala hru na různé
hudební nástroje a aktivity doprovázela zpěvem doplněným např. pohybovými
aktivitami či relaxací.

Na šest měsíců hostila KreBul, o.p.s. dva dobrovolníky v rámci evropské dobrovolné
služby. Evropská dobrovolná služba (EDS) umožňuje mladým lidem se zapojit do
projektů rozvíjející solidaritu a toleranci. V Prachaticích šlo o první dobrovolníky, kteří
zde takto působili. Díky spolupráci s Hodinou H z Pelhřimova, která má dlouholeté
zkušenosti s mezinárodními projekty, jsme mohli přivítat dva dobrovolníky a jim ukázat
Prachatice jako rozvíjející se město a dobré místo k životu.
Hâle Aslantaş a Seyit Ahmet Budak začali své působení hned akčně, a to účastí na bále
zdravotně postižených, kterých se uskutečnil ve Švestkovém dvoře. V prvních dnech
svého působení v Prachaticích byli dobrovolníci přivítáni panem starostou Martinem
Malým na radnici, ukázali jsme jim Libín a město Prachatice, sami pak doprovodili a
provedli hudební skupinu ze zahraničí městem.
Studovali zde český jazyk, sami učili dospělé i seniory anglicky, seniorům vyplňovali
volný čas a účastnili se mnohých aktivit pro ně šitých na míru, pro děti připravili
workshopy a volnočasové aktivity, účastnili se mezigeneračních setkání, pomáhali
s přípravou a realizací adaptačních kurzů pro základní školy, aktivně se zapojili do
multikulturního vzdělávání nejen v Čechách, ale i na Slovensku. Pořádali tematické
večery (kultura, jídlo, umění), byli hosty na školách či jiných akcích, uspořádali týden
pro děti s výukou angličtiny, prezentovali studentům o EDS… Děkujeme všem, kteří se
tohoto projektu účastnili, ať už jako lektoři, realizátoři či návštěvníci.
Finanční podpora: Erasmus+ a Hodina H

SeniorPoint Prachatice je místo, kde vám pomáháme, kam se můžete s důvěrou obrátit!
Potřebujete pomoc v sociální oblasti? Nevíte si rady v každodenních situacích? Nebo si
chcete jen popovídat? SeniorPoint Prachatice můžete navštívit každý čtvrtek od 10:00
do 17:00 hodin.
Můžete využít připravené akce, vymyslet své vlastní, požádat o vydání Senior Pasu,
získat odpovědi na vaše dotazy…
Přehled návštěvnosti:
Kategorie

popis

počet dotazů

Senior pasy

registrace, ztráty, změny údajů …

235

Volnočasové aktivity

zájem o kurzy, přednášky, cvičení …

1075

Počítače

využití počítače v Senior Pointu

37

Právní poradenství

objednání, právní poradenství od pracovníků Spointu

0

Bezplatná právní poradna

schůzky z právníkem

Sociální poradenství

příspěvky,

30

Ochrana spotřebitelů

šmejdi, změna poskytovatelů služeb, reklamace …

114

Zdravotnictví

zdravotnické pomůcky, léky, vrácení poplatků za léky …

17

Bytová problematika

výměna bytu, změny bydlení…

10

Uskutečněno bylo celkem 147 akcí SeniorPointem či s SeniorPointu:
Mezigenerační filmová pokoukání (38x) - Dokumenty (1x) - Setkání, besedy (s
pamětnicí, se spisovatelkou, s místostarostou…) (18x) - Výstavy (17x) - Vernisáže (2x) Trénink paměti (7x) - Tvoření, workshopy (20x) - Školení, seniorenglish (14x) - Soutěže
a vyhodnocení (4x) - Bezpečnost seniorů, šmejdi (7x) - Ostatní (19x)
SeniorPoint Prachatice je podpořen z prostředků města Prachatice, Jihočeského kraje a
Ministerstva kultury ČR.

Nadace Charty 77 udělila již popáté své ceny nejaktivnějším a nejpříkladnějším
seniorům a seniorským klubům z celé republiky. Díky SeniorPointu jsme získali do
Prachatic 3. místo, a to z 91 nominovaných klubů.

SeniorPoint PRESS – je čtvrtletník pro seniory a nejen je. Na jeho stránkách najdete
zajímavé informace z nejrůznějších oblastí – představení vybrané seniorské organizace,
seniorské osobnosti, informace ze SeniorPointu (jaké akce budou pořádány), rady z
občanské poradny (spotřebitelská a finanční tématika), pozvánky na zajímavé akce,
soutěž, nahlédnutí do jiných seniorských míst v ČR a zahraničí.
Na přípravě SeniorPoint PRESSu se podílí redakční rada ve spolupráci se samotnými
seniory a také dobrovolníky z řad seniorů, kteří zabezpečují korektury textu a malování
ilustračních obrázků. Předání PRESSu se vždy koná při příležitosti seniorské akce nejen
v KreBul, o.p.s. (např. Seniorský bál, sedění Baráčníků…).

Nevidomí dostali ke svému svátku zvukovou podobu SeniorPoint Pressu, kterou pod
vedením redaktora českého rozhlasu Václava Maliny namluvili dobrovolníci.
Slavnostně byl v Mezinárodní den nevidomých 13. 11. 2017 v Prachaticích předán nosič
dat se zvukovou podobou SeniorPoint Pressu IV/2017 na dvou místech. Jarmila Šímová
a Marie Šímová získaly nosič osobně od pana Maliny (kdy společně připravovali
rozhovor do prosincového Radničního listu) a druhým místem se stalo setkání
zdravotně postižených v Jihočeském centru zdravotně postižených a seniorů Na Sadech.
Nahrávka je k dispozici také na webových stránkách města (www.prachatice.eu) i
KreBulu (www.krebul.cz).

Dva Kurzy trénování paměti proběhly ve Vodňanech. Téměř třicítka účastníků se po
desetkrát sešla v příjemné atmosféře, aby se dozvěděla informace o mozku, konceptu
trénování paměti a hlavně, aby si osvojila řadu užitečných technik, a o jak v kurzu pro
začátečníky, tak také pro pokročilé.
V rámci tréninku se účastníci dozvídají o fungování mozku, konceptu tréninku paměti,
osvojí si řadu technik (např. naučit se barvy duhy, sto čísel od Pí, americké
prezidenty…), získají velké množství vzdělávacích materiálů. Celkově je náplň
realizována na praktickém nácviku dovedností, namísto získávání nepřeberného
množství teoretických znalostí.
Během setkání není nikdo zkoušen, porovnáván s ostatními. Sdílení osobních postupů a
výsledků je pouze individuální a záleží na účastnících, do jaké míry mezi sebou budou
informace sdílet.
Národní týden trénování paměti
„Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging vyhlašuje každoročně v
březnu NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI. Veřejnost se na různých místech
setkává a trénuje svoji paměť, získává návody jak ji udržovat, baví se (KreBul, o.p.s.,
úřad, domov seniorů …) a dozvídá se o výsledcích výzkumu mozku srozumitelnou
formou.
Obyvatelé Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích se nejen setkali s
certifikovaným trenérem paměti Zdeňkem Krejsou, ale také si paměť opět potrénovali.
Paměť se trénovala v rámci Cvičení šitého na míru, které patří k pátečním pravidelným
aktivitám seniorů.

V tomto roce úspěšně pokračovala poradna zdraví a nového životního stylu, kterou
vede certifikovaná lektorka Lucie Jahelková. Poradna nabízí:
• Konzultace nového životního stylu.
• Programy celkové proměny.
• Úpravy jídelníčků a životního stylu.
• Odborné, individuální i skupinové poradenství v oblasti výživy a zdravého
životního stylu.
• Poradenství dle aktuálních životních etap, změn.
• Vyhodnocení dosavadní pohybové aktivity.
• Programy celkové proměny (výživa, krása, image, poradenství v uplatnění na
trhu práce, atd.).
V rámci poradny jsou dále realizovány individuální i skupinové workshopy, kurzy,
semináře na různé výživové směry, vaření dle ročního období, dle trendů. Realizovány
byly tyto workshopy: valentýnský, míchání parfémů, velikonoční, indická kuchyně,
party workshop, výroba interiérové vůně, bylinkové tvoření, vánoční – staročeské
vánoční menu, vánoční – pečení cukroví.
Statistické údaje:
Počet pravidelných klientů (kteří dochází každých 4-5 týdnů) = 58
Počet nepravidelných klientů (nárazové či on-line konzultace) = 67
Nejčastěji řešení oblasti v poradně:
- redukce váhy
- stabilizace
- poradenství v době nemoci - začínající cukrovka, cholesterol, vysoký krevní tlak,
alergie na lepek, alergie na laktózu

Mezigenerační komunitní zahrada nabízí prostor pro setkávání, oddech, realizaci
nejrůznějších aktivit. Zahrada vznikla díky dobrovolníkům a nabízí zázemí pro
pěstování bylinek, venkovní vzdělávací prostor, místo setkávání.
Dne 16. 6. 2017 proběhlo znovuotevření mezigenerační zahrady, vernisáž výstavy
fotografií a výtvarných prací 365 portrétů, dále předání dřevěného srdce pro
dobrovolníky, soutěže, kvízy, bezová šťáva i zahradní čaj.
Zároveň byl uskutečněn první výkop v zahradě, protože během týdne se rozběhnou
úpravy – revitalizace zahrady (úprava terénu, výsadba …), který zahájil nejstarší a
nejmladší účastník malé zahradní slavnosti Emil Steinmayer a Seyit Ahmed Budak,
kterým dohromady bylo více jak sto let!
Na slavnosti zazpívaly tematické písničky Jarmila Šímová a Marie Šímová. Atmosféru
doplnila hra na harmoniku Jana Tischlera. Vstupy měla Hana Vojtová, ředitelka
Domova seniorů Mistra Křišťana, ocenila aktivity nabízené lidem ve městě, a to nejen
seniorům, popřála prostoru a lidem krásu venkovní i vnitřní. Klára Kavanová Mušková,
ředitelka Chelčického domova sv. Linharta: „Děkuji za milé pozvání a přeji vaší
mezigenerační zahradě hodně štěstí, mnohá „vzklíčení“ a naděje … Třetím hostem byl
Libor Fránek, akademický architekt, který připravuje návrh na rekonstrukci domu, a
využívá tak nevyužitý prostor půdy domu Zlatí stezka 145 pro komunitní prostor a
ubytování, výstavní část a prostor pro poradenské a aktivizační činnosti, důmyslně řeší
bezbariérový přístup, kompozici, výtvarné řešení i zcela moderní prvky.

KreBul, o.p.s. v roce 2017 zapojila se svým projektem do veřejné výzvy Nadačního
fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Odborná komise vybrala v každém
regionu tři projekty, o vítězi pak rozhodovali přímo zákazníci prodejen, kteří za nákup
získali hlasovací žeton, který vhodili dle svého rozhodnutí do připravených schránek, a
tak podporovali soutěžní projekty. O vítězství našeho projektu rozhodovali zákazníci
v Tescu Vimperk a v Sušice.
Předáním tří nových prvků, tedy čističky vzduchu, tabletu s možností se připojit na
překladatele do znakového jazyka a masážního křesla, se uskutečnilo za účasti hostů –
těch, kteří nové výstupy budou využívat, ale i těch, kteří stáli u zrodu nápadů a těch,
kteří nás podpořili jak morálně, tak i se samotným projektem: pan Uhlík vedoucí
prodejny Tesco Vimperk, místostarosta města Prachatice pan Klimeš a paní
Rabenhauptová, referentka městského úřadu, a samotných uživatelů a klientů KreBul,
o. p. s.
Během programu si všichni návštěvníci mohli vyzkoušet, jak vlastně prvky pomohly
k odstraňování bariér – nejprve si sami zkusili komunikovat znakovou řečí, kdy se díky
technice podařilo spojit s překladatelem do znakového jazyka, pak se naučili znakovat
básničku, vyčistili vzduch v sále Křišťál čerstvým vzduchem z mezigenerační zahrady a
nakonec si zahráli hru židličky.
V současné době má KreBul, o. p. s. odstraněno mnoho z bariér, a tak vznikají otevřené
dveře pro nejrůznější cílové skupiny v našem regionu (děti, mládež, dospělí, osoby se
zdravotním postižením, seniory…).
Projekt byl podpořen z prostředků Nadačního fondu TESCO.

Desetileté výročí! Návštěvníci se mohli zapojit do celé řady aktivit, které pracovníci
s dobrovolníky připravili. Dopolední hodiny patřili aktivitám v rámci dne otevřených
dveří pro školy. Na programu, který připravili pracovníci spolu s dobrovolníky, se
vystřídalo na 120 žáků prachatických škol. Ti se mohli zapojit do aktivit na pěti
stanovištích, mezi kterými bylo: tvorba placek s vlastní grafikou, stavba kostičkového
domu Křižovatka u parku, reflexní koutek s dráhou pro masáž chodidel, zdravý pitný
režim a fotokoutek. V rámci fotokoutku byla vyhlášena soutěž o nejhezčí fotografii a
selfie, vztahující se k tématu oslav: Deset let v kostce.
Od dvanácti hodin pak byly dveře otevřeny široké veřejnosti. Návštěvníci mohli projít
stejná stanoviště jako žáci, navíc mohli ochutnat zdravou verzi čerstvě upečených vaflí
bez cukru a také domácí palačinky. Do aktivit se zapojilo téměř padesát návštěvníků
rozličného věku, podařilo se tedy opět mezigenerační propojení, o které KreBul ve
svých aktivitách usiluje.
Deset osobností, deset kousků dortu, deset kostek, deset přání. Volná zábava,
vzpomínání, dobrá nálada! To byla hlavní část oslav….
Ty se uskutečnily v aule místního gymnázia. Pozvání na oslavu přijalo na osmdesát hostů
z nejrůznějších oblastí života společnosti i různých koutů České republiky ale i ze
Slovenska. Vstupenkou na oslavu, byla jak jinak, kostka. Těch se sešla celá řada – od
ručně kovaných, přes skleněné, jedlé, hrací…
Program oslav začal společným shromážděním zástupců všech cílových skupin KreBul,
o.p.s., tedy od miminek, mládeže, mužů i žen různého věku, přes osoby s postižením,
až po seniory. Ti společně zapálili symbolický dort a ukázali tak, že KreBul, o.p.s. má
otevřené dveře pro všechny bez omezení.

Úvodního slova se ujal ředitel , krátkou zdravici pronesl také senátor. Poté se již slova
ujal moderátor Lukáš Štěpánek, který slovem i zpěvem provedl celou slavností.
Jednotlivá přání gratulantů oddělil vtipnými glosami o vývoji dítěte i pravidlech
moderátora, která by měl dodržet, chce-li, aby akce byla úspěšná. Krátký medailonek
osobností a informace o tom, co bylo daný rok pro KreBul nejdůležitější, takový byl
scénář před tím, než moderátor předal mikrofon gratulantům. Každý z hostů vzpomenul
na to, jak se s KreBulem potkal, přidal nějakou vtipnou vzpomínku, popřál mu do
dalších let a symbolicky sfoukl svíčku z dortu. Poté každý umístil jednu z kostek
s obrazem autorky – dobrovolnice Jitky Sedlecké, které zachycují aktivity organizace.
V průběhu večera zazněly celkem tři skladby v podání Lukáše Štěpánka a také
vystoupení Slavomíra Desetiletého, který pro KreBul složil Ódu na KreBul. Velmi vtipné
vystoupení a úžasný přednes polechtal bránice všech v sále. V závěru večera se
poděkovalo za přízeň, rady, pomoc i spolupráci Hance Rabenhauptové. Závěr slavnosti
patřil uskupení Laguna, které se postaralo o hudební vstoupení i výbornou náladu při
zpěvu i tanci.

Každým rokem usilujeme o získání finanční podpory na realizaci jednotlivých projektů
či aktivit. Za deset let existence máme již řadu tradičních grantových podporovatelů,
neustále však přibývají a otevírají se nové možnosti, kde lze o finanční prostředky na
jednotlivé aktivity požádat. Naší snahou je tyto nové zdroje neustále aktualizovat a
zapojovat se do širokého spektra grantových schémat vyhlašovaných ministerstvy,
Jihočeským krajem, městy a obcemi, nadacemi, či dalšími subjekty. Jak se nám to
v uplynulém roce povedlo?
V roce 2017 jsme podali nebo se partnersky zapojili celkem do 32 projektů. Z tohoto
počtu jich bylo 26 finančně podpořeno.
Poskytovatel dotace
ERA
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj (záštita hejtmana)
Jihočeský kraj (MPSV)
Jihočeský kraj (MPSV)
Jihočeský kraj (MPSV)
Jihočeský kraj (veřejná zakázka)
Město Prachatice
Město Prachatice
Město Prachatice
Město Vimperk
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Nadační fond obětem holocaustu
Nadační fond Tesco
Nadační fond Tesco
Nedočerpáno, převod do 2018

Název projektu
Dobrovolník v každém z nás
Občanská poradna
ICM Prachatice v roce 2017
Počítáme s Vámi
VOLNOčas na nikoho nečeká
Dobrovolník? Dobrovolně!
Integrace se SeniorPointem Prachatice
Zdravě a hravě po celý rok
Vzpomínka pro lidskost 2017
Vzpomínka pro lidskost 2017
Občanská poradna
Občanská poradna
Občanská poradna
SeniorPoint - aktivity pro seniory
Občanská poradna
Dobrovolnictví s kytičkou
10 let KreBulu
Občanská poradna
Počítáme s Vámi 2017
POZORNOST rodinám 2017
Volnočas v Prachaticích 2017
Dobrovolnická služba
Dobrovolnická služba - 5P
Vzpomínka pro lidskost 2017
Bez bariér pro všechny
Bez bariér pro všechny II
Military Death March 2017

Částka
72 226,00 Kč
181 600,00 Kč
125 000,00 Kč
20 000,00 Kč
30 000,00 Kč
84 614,00 Kč
72 366,00 Kč
60 000,00 Kč
30 000,00 Kč
3 000,00 Kč
479 000,00 Kč
39 000,00 Kč
68 000,00 Kč
49 586,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
12 000,00 Kč
15 000,00 Kč
50 000,00 Kč
236 458,00 Kč
160 000,00 Kč
100 000,00 Kč
24 000,00 Kč
36 000,00 Kč
3 563,00 Kč
23 000,00 Kč
-13 870,00 Kč

1 980 543,00 Kč

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017
Spotřeba mateiálu
DHIM do 40 tis.
Energie,voda, PHM
CELKEM
Cestovné
Opravy
Reprezentace
Ostatní služby
Poštovné
Vstupenky
Telefony, internet
Doprava
Nájemné
Ubytovací služby
Účetní a auditorské služby
CELKEM
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné zdravotní poj.
Zákonné sociální náklady
CELKEM
Daň silniční
Ostatní daně a poplatky
CELKEM
Úroky
Pojištění Škofin
Bankovní poplatky
Pojištění
Jiné ost.náklady
Poskytnuté členské příspěvky
CELKEM
Odpisy majetku
CELKEM
NÁKLADY
Hospodářský výsledek celkem

356 993,00 Kč
0,00 Kč
80 140,00 Kč
437 133,00 Kč
496,00 Kč
15 277,00 Kč
12 041,90 Kč
467 560,29 Kč
5 083,00 Kč
413 666,50 Kč
10 804,14 Kč
81 482,90 Kč
396,00 Kč
105 862,04 Kč
35 200,00 Kč
1 147 869,77 Kč
1 093 189,00 Kč
168 314,00 Kč
66 792,00 Kč
66 760,00 Kč
1 395 055,00 Kč
1 376,00 Kč
2 240,00 Kč
3 616,00 Kč
14 122,00 Kč
12 096,00 Kč
4 121,00 Kč
28 448,00 Kč
6 864,70 Kč
200,00 Kč
65 851,70 Kč
233 689,00 Kč
233 689,00 Kč
3 283 214,47 Kč

Tržby z prodeje služeb
368 927,00 Kč
Tržby vstupenky
491 563,00 Kč
Tržby za prodej služeb - provize
15 150,58 Kč
Tržby z pronájmu
72 340,00 Kč
Tržby z ubytování
68 000,00 Kč
CELKEM
1 015 980,58 Kč
Úroky
175,90 Kč
Jiné ostatní výnosy
151 122,59 Kč
CELKEM
151 298,49 Kč
Přijaté příspěvky od organizací 1 980 543,00 Kč
Přijaté příspěvky(dary)
46 780,00 Kč
CELKEM
2 027 323,00 Kč

VÝNOSY

3 194 602,07 Kč
-88 612,40 Kč

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.
Aktiva
Stavby
Samostatné movité věci
Drobný majetek
Dlouhodobý majetek
Oprávky ke stavbám
Oprávky k sam.mov.věcem
Oprávky k drobnému majetku
Oprávky celkem
Pohledávky
Zálohy na energie
Pokladna
Účty v bankách
Krátkodobý majetek
Jiné pohledávky
Nevyčerpaná dotace
Příjmy příštích období
Aktiva celkem

Pasiva

4 654 377,85 Kč
471 500,00 Kč
267 818,00 Kč
5 393 695,85 Kč
-805 810,00 Kč
-433 780,00 Kč
-267 818,00 Kč
-1 507 408,00 Kč
3 715,58 Kč
15 710,00 Kč
35 508,00 Kč
495 413,13 Kč
550 346,71 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4 436 634,56 Kč

fondy - zůst.cena
tech.zhodnocení prostor z dotace
Dary - převedené do dalšího
období
Vlastní jmění

3 662 500,00 Kč
20 870,00 Kč
3 683 370,00 Kč

Výsledek hospodaření 2017
Nerozdělenáý zisk min.let
Výsledek hospodaření

-88 612,40 Kč
274 049,56 Kč
185 437,16 Kč

Dlouhod.závazky - úvěr auto

168 476,66 Kč

Dodavatelé
Zaměstnanci
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní přímé daně
Daň siniční
Půjčka - Krejsa
Nevyčerpaná dotace
Dohadné účty pasivní
Krátkodobé závazky

20 138,64 Kč
145 000,00 Kč
31 685,00 Kč
18 081,00 Kč
0,00 Kč
174 726,10 Kč
0,00 Kč
9 720,00 Kč
399 350,74 Kč

Pasiva celkem

4 436 634,56 Kč

ZDROJE
V roce 2017 zajišťovali provoz KreBul, o.p.s. čtyři pracovníci na hlavní pracovní poměr,
dobrovolníci, externí spolupracovníci na DPP. Přehled vyplacených mzdových
prostředků:
Mzdy
Odvody - soc.pojištění
Odvody - zdrav.poj.
Celkem

1 093 189,00 Kč
168 314,00 Kč
66 792,00 Kč
1 328 295,00 Kč

V duchu přesvědčení, že „spolu s druhými dokážu víc než sám“ uvádíme abecedně
všechny, kdo nás v průběhu celého roku 2017 podpořili ať už finančně či svou
spoluprací:
CB systém, Centropen, a.s., Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český rozhlas
České Budějovice, David Ryšánek zahradnictví, Dobrovolníci, ERA, Erasmus +,
Eurodesk, Hanka Rabenhauptová, Hodina H, Hotel Bobík Volary, ICOS Český Krumlov,
Indická restaurace Prachatice, Informační centrum pro mládež Tábor, Jihočeská ICM,
Jihočeský kraj, Karel Rabenhaupt, Kitchen Aid, Kitzberger spol. s r.o., Klub zdravotně
postižených Prachatice, město Prachatice, město Vimperk, Military Death March,
Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Nadace Charty 77 – Konto Bariéry,
Nadační fond Tesco, Nadační fond obětem holocaustu, Obchůdek u Barborky –
Staňkovi, Papírnictví Hana Chalupová, Prachatický deník, Prachatickonews, Radka
Paulová, Společně, o.p.s., Ticket-Art Praha, Vyšší odborná škola sociální Prachatice,
Zámečnictví Dejmek, ZIPCEM Slovensko, ZŠ Zlatá stezka 387, ZŠ Truhlářská, Karlovy
Vary…

Děkujeme Vám všem,
bez Vás by KreBul
nebyl KreBulem….
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