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VÝROČNÍ ZPRÁVA

SLOVO ŘEDITELE
Každoročně na těchto stránkách hodnotíme a děkujeme. Ani letos to nebude jinak. Děkujeme donátorům,
městu, kraji, podporovatelům, dobrovolníkům, zaměstnancům…jenže za každou touhle institucí, za každou
skupinou se skrývá jednotlivá osoba. Vždy je tam konkrétní úředník, konkrétní dobrovolník, konkrétní žena či
muž – ČLOVĚK, který dělá svou práci svědomitě, zodpovědně, spolehlivě, pořádně, ale někdy i shovívavě. A i my
v KreBulu, jsme jenom lidé a nemáme patent na rozum. Mnohé se stále učíme, řešíme věci za pochodu, plány
selhávají… Přesto jdeme stále, přes překážky, přes úskalí, s vizí a zapálením. Protože, kdyby toho nebylo, stojíme
na místě, či se vzdáme. A to nejde! Za každým krokem se skrývá mnoho jiných drobných pohybů, které vzájemně
kooperují a podporují celek. A i to, co nyní držíte v rukách, je rok plný vizí, plánů, rozhodnutí, překážek, běhů na
dlouhou trať, týdnů před výplatou, nocí beze spánku, moudřejších rán, dočkání se času i nezištné pomoci. Za tu
dobu zde máme své místo, ale i vy máte své místo u nás. A budeme rádi, když si najdeme místo i u vás, ve vašem
světě. Děkujeme, že stojíte s námi a pevně v rukách držíte celý rok 2018.
Vážený čtenáři, právě otevíráte Výroční zprávu KreBul,
od roku 2007 jako občanské sdružení a od roku 2014 jako o. p. s.!

o.p.s.
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Návrh nové podoby domu Křižovatka u parku
od Akad. arch. Libora Fránka

OBČANSKÁ PORADNA
Občanská poradna vznikla ke dni 1. září 2009, pod registračním číslem 1610196. V uplynulém období zajišťovali provoz
dva sociální pracovníci na celý úvazek. Služby poskytujeme v Prachaticích a Vimperku.
V uplynulém období, tj. od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018, jsme odbavili celkem 815 klientů (z toho 413 mužů a 402
žen) při 3.146 kontaktech. Nejčastěji se konzultace týkaly problematiky zadlužení a hledání východiska z této situace
(splátkové kalendáře, osobní bankrot…).
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 3.146 kontaktů se jednalo o 654
konzultací a 2.492 intervencí.
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. Od července jsme držiteli akreditace
Ministerstva spravedlnosti ČR pro poskytování služeb v oblasti oddlužení číslo AO-043-2018.
Občanská
poradna
Prachatice
byla
Jihočeského kraje, městy Prachatice a Vimperk.

podpořena

z finančních

prostředků

MPSV

ČR,

Od března 2018 je realizován projekt Občanská poradna blíže klientům v MAS Šumavsko, Registrační číslo
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007873
Projekt se zaměřuje na rozvoj odborného sociálního poradenství poskytovaného v rámci služby Občanská poradna
Prachatice do dalších oblastí území MAS Šumavsko, a to vznikem 4 detašovaných pracovišť v obcích Volary, Lenora,
Husinec, Strunkovice nad Blanicí, za účelem rozšíření dostupnosti služby (místní i časové) pro osoby v krizi a prevence
sociálního vyloučení obyvatel území MAS, a tím se přispěje k získání sociálního kapitálu s dopadem na sociální i
ekonomický sektor lidské společnosti.

Spolupráce s ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Bezplatné spotřebitelské poradenství v roce 2018 (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, byly realizovány semináře
pro školy, seniory, veřejnost.

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ
Potřebuješ poradit? Hledáš informace? Neumíš informace správně vyhodnotit? Je Ti 6 – 26 let?
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!
V roce 2018 bylo realizováno více jak 100 akcí a aktivit. Informačních a poradenských služeb se
zúčastnilo 2.762 návštěvníků, dalších 209 dotazů přišlo prostřednictvím elektronické komunikace a
28.653 osob navštívilo webové stránky icm.
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…).
ICM je finančně podpořeno z prostředků Jihočeského kraje

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
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 2018 bylo zrealizováno 76 volnočasových akcí, kterých se zúčastnilo 688 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.

ADAPTAČNÍ KURZY, PRÁCE S TŘÍDNÍMI KOLEKTIVY
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 2018 bylo realizováno celkem 7 kurzů pro základní a střední školy z Jihočeského a Karlovarského kraje.
Zapojeno bylo 175 žáků.
Práce s třídním kolektivem, teambuilding, je jednou z nejrozšířenějších aktivit týmového rozvoje v rámci třídy.
Jde o propracované programy zaměřené na řešení problémových situací pomocí fungujících metod opírající se
o
pedagogiku
zážitku,
psychologii,
vývojovou
psychologii
i
sociální
práci.
Práce s třídním kolektivem může být zaměřen na určité téma, po domluvě s učitelem i na konkrétní problém.
Třída může dorazit k nám, ale i my za ní. Přece jen je lepší, když přijde někdo "z venčí". V roce 2018 jsme
zrealizovali 42 hodin práce s třídními kolektivy.

POČÍTÁME S VÁMI
Přípravy speciálních a integrovaných volnočasových aktivit pro děti a mládež s postižením se ujali nejen lektoři,
dobrovolníci, ale i samotní uživatelé projektu Počítáme s vámi 2018, který probíhá po celý rok 2018. K vyvrcholení
aktivit byla připravena řada aktivit v prostorách KreBul, o. p. s., kdy si účastníci v rámci Mezinárodního dne
zdravotně postižených, který se týká lidí s postižením fyzickým, smyslovým, duševním či mentálním zkusili, jaké
to je žít s postižením a plnit nejrůznější úkoly.
Účastníci si vyzkoušeli, že i nejrůznější omezení se dají zvládnout, když jsou připraveny drobné pomůcky,
popřípadě osoby, které pomůžou překonat bariéru. Po splnění získali účastníci nejen drobné odměny, ale
především cenné rady pro jejich další rozvoj.
Pro tento den byla připravena i interaktivní výstava „Všemi smysly“, kdy si účastníci prošli různá stanoviště.
Vyzkoušeli si různé druhy pexes (sluchová, hmatová), zjišťovali, co vidí v optických klamech, zahráli si na
terapeutické nástroje, ochutnali různé „chuťovky“, zjistili, jak je citlivý jejich nos na vůně atd. Samozřejmě si pak
mohli i vyrobit hezkou dekoraci-hračku.
Projekt Počítáme s vámi 2018 a jeho aktivity byl finančně podpořen Jihočeským krajem.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
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 roce 2018 bylo v rámci projektu „Vzpomínka pro lidskost“ realizováno několik aktivit, mezi které patří:
jedenáctá konference, besedy s pamětníky, besedy s autorkou knihy o pochodu smrti, pátý ročník Military Death
March, výstavy, tematický filmový klub.
Projekt Vzpomínka pro lidskost byl podpořen z prostředků Jihočeského kraje, Nadačního fondu obětem
holocaustu, města Prachatice a pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
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 2018 bylo evidováno 67 dobrovolníků s podepsanou smlouvou, dále 12 těch, kteří nechtějí mít
podepsanou smlouvu. Jen v KreBul, o.p.s. bylo dobrovolníků využito při 190 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.

SENIOR POINT PRACHATICE
Potřebujete pomoc v sociální oblasti? Nevíte si rady v každodenních situacích? Nebo si chcete jen
popovídat? SeniorPoint Prachatice je místo, kde vám pomáháme, kam se můžete s důvěrou obrátit!
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…V rámci aktivit byly zahrnuty i zdravotně-sociální aktivity.
V rámci SeniorPointu bylo realizováno celkem 62 samostatných akcí, dále pak 69 akcí pod hlavičkou
SeniorPointu realizovaných přímo seniory (besedy, přednášky, workshopy). Připravených akcí se
celkově zúčastnilo téměř 3.350 návštěvníků. V roce se stal SeniorPoint pořadatel Seniorského bálu 2018.
SeniorPoint Prachatice je podpořen z prostředků města Prachatice a Jihočeského kraje.

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…).
SeniorPoint PRESS vychází také v audio podobě, a to pro osoby s postižením zraku. Na jeho výrobě
se podílejí dobrovolníci, kteří jednotlivé příspěvky namlouvají. Technické zpracování zajišťuje
Václav Malina, dlouholetý rozhlasový redaktor.

LÍPA SVOBODY
Lípa svobody - lípa srdčitá byla vysazena v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky v Prachaticích 28.
října 2018, na ploše u Štěpánčina parku příznivci SeniorPointu Prachatice.
Stromy svobody symbolizují vznik Československé republiky. Stromy se sázejí při významných
událostech, jako byl vznik republiky, ale také v pozdějších letech 1945, 1968 vždy, když si lidé chtěli
připomenout a oslavit význam svobody a demokracie.
SeniorPoint Prachatice v rámci Kampaně 100x jinak, kde si výročí republiky připomínal po celý rok
jinými způsoby, byl mezi prvními, kdo lípu zdarma od Nadace Partnerství, pro naše město získal. Do
Prachatic jsme přivezli strom zapěstovaný, vzrostlý, Lípu svobody – lípu srdčitou. 28. 10. 2018 za
přítomnosti několika desítek lidí (dětí, rodičů, kamarádů, seniorů, hostů) byl vysazen v prostoru, který
navrhl David Ryšánek, místní zahradník s velkým citem.
Do budoucna připravujeme i lavičku a židle kolem k posezení, sdílení …

Máme radost. Radost z každé zeleně, která ve městě bude růst!

100 LET 100X JINAK
Hlavním záměrem projektu bylo důstojnou a umělecky zajímavou formou připomenout českou
národní historii uplynulého století a posílit tak vnímání České republiky ve středoevropském
prostoru jako země s bohatým historickým, kulturním a průmyslovým dědictvím. Cílem
projektu bylo připomenout zejména 100. výročí vzniku Československa a 25. výročí České
republiky, a to prostřednictvím mezigeneračních aktivit – výstav, sázení stromu, vydání pexesa,
setkání s tradicemi, vydání bulletinu, besedy s pamětníky. Jednalo se o celoroční aktivity,
realizované ve městě Prachatice, případně nejbližším okolí, s cílem připomenout 100. a 25.
výročí, přiblížit danou dobu mladým, poukázat na význam tradic v zachovávání národní
identity, vytvořit prostor pro setkávání a připomíná si jednotlivých událostí.
Aktivity projektu 100let 100x jinak byly podpořeny Jihočeským krajem a městem Prachatice.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Kurz trénování paměti proběhl ve Vodňanech. Dvacítka 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.
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.
V Prachaticích pak proběhly přednášky v rámci Národního týdne trénování paměti, a to v KreBulu
a Domově seniorů Mistra Křišťana.

KOMU?NITNÍ CENTRUM PRACHATICE
V dubnu 2018 začala realizace druhého evropského projektu, a to projektu s názvem: Aktivity
Komu?NITního centra Prachatice, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008108.
Aktivity Komu?NITního centra Prachatice je projekt zaměřený na zlepšení sociálního začleňování a
prevenci vzniku sociálního vyloučení členů komunity, a to prostřednictvím využívání principů a
metod komunitní práce, mající za cíl aktivizaci, participaci, zplnomocnění členů komunity k řešení
identifikovaných problémů komunity. K naplnění cílů je nastaveno šest aktivit (na jejichž obsahové
náplni se přímo podílejí členové komunity), zaměřených na eliminaci vzniku sociálního vyloučení,
případně návratu z tohoto vyloučení zpět do společnosti u členů komunity, a to za využití metod
komunitní sociální práce, kterou bude realizovat komunitní sociální pracovník v rámci
Komunitního centra Prachatice.

KOMU?NITNÍ CENTRUM STAVBA
Komunitní centrum "Komu?NITní centrum Prachatice" – registrační číslo projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0006168 - bude řešeno jako veřejné víceúčelové zařízení, ve kterém
se budou pravidelně setkávat členové komunity s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a
komunity jako celku. Komunitní centrum bude realizovat sociální, vzdělávací i volnočasové
aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity a oblasti a jsou
přístupné všem obyvatelům lokality.
Cíle bude dosaženo v rámci projektu investicí do vybudování komunitního centra, jehož vznik
vzešel z podnětů samotné komunity, a to rekonstrukcí doposud nevyužitých půdních prostor
domu č.p. 145 v ulici Zlatá stezka v Prachaticích.

MOTIVAČNÍ PROGRAM ŠANCE PRO TEBE
V listopadu byla zahájena realizace dalšího evropského projektu, a to projektu s názvem:
Motivační program Šance pro tebe, registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010147.
Cílem projektu je realizace motivačního programu, přispívajícího k sociálnímu začlenění či k
prevenci sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci, nebo osob se zdravotním
postižením. Cílem aktivit je rozvoj psychosociálních a praktických dovedností, posilování osobních
kompetencí, sebedůvěry u zapojených osob, s cílem začlenění do běžné společnosti a na trh
práce, a to s ohledem na individuální potřeby zapojených účastníků. Dílčím cílem je realizace
vzdělávacích aktivit s využitím cílové skupiny, a to v oblasti komunikačních dovedností.

POZORNOST RODINÁM
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.
V rámci spolupráce s OSPOD Prachatice byla v roce 2018 navázána dlouhodobá spolupráce s 8
rodinami, kratší spolupráce pak s 6 rodinami. Rodiny byly vybírány přímo pracovníky OSPOD
Prachatice, komunikace probíhala napřímo s pracovnicí projektu, která si přebírala klientské případy
po konzultacích přím od jednotlivých pracovnic.
Projekt POZORNOST rodinám byl finančně podpořen z prostředků Jihočeského kraje.

BEZ BARIÉR PRO VŠECHNY II
KreBul, o.p.s. se v roce 2017 zapojila se svým projektem „Bez bariér pro všechny II“ 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, z města Prachatice Jan Klimeš a Hanka Rabenhauptová a naši uživatelé a klienti.
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.

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA MLÁDEŽE
V září 2018 byla obecně prospěšná společnost KreBul společně s neziskovou organizací SPOKOJNOSŤ
– centrum sociálnych služieb, n. o. Prievidza a MOJE KRYSZOWICE z Polské republiky v Tatrách, v
Zuberci, na mezinárodní výměně mládeže v rámci projektu Erasmus +.
Účastníci nejen představili své země a regiony, ale byly představeny též spolupracující organizace, jejich
činnost a zaměření. Projekt byl zaměřený na multikulturní poznávání, na potravinovou soběstačnost,
návrat k tradičním hodnotám formou interaktivně-výchovně-vzdělávacími semináři s důrazem na hry
a interkulturní učení. Účastníci měli možnost navštívit Muzeum Oravské dědiny, vyzkoušet si
"klobúkový tanec", řemesla (hrnčířství, drátování, práci se dřevem i textilem), okusit různé byliny,
zapojit se do diskusí nad tématy minimalizace dopadů lidské činnosti na životní prostředí, divadelně
ztvárnit pozitivní příklady formou prezentací apod.
Česká část byla na projektu účastna také v rámci projektu Vzpomínka pro lidskost 2018, podpořeném
v rámci záštity hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské, Jihočeským krajem a městem Prachatice.

FOOD.BODY.LIFE
Poradna zdraví a nového životního stylu funguje od května roku 2017. V rámci svých služeb je
v poradně nabízeno:
 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.).
Mimo jiné jsou v rámci poradny realizovány individuální i skupinové workshopy, kurzy, semináře na
různé výživové směry, vaření dle ročního období, dle trendů. Chod poradny zajišťuje certifikovaná
pracovnice Lucie Jahelková.

MEZIGENERAČNÍ ZAHRADA
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.
V červnu proběhlo tradiční znovuotevření mezigenerační zahrady, vernisáž výstavy fotografií a
výtvarných prací, soutěže, kvízy, bezová šťáva i zahradní čaj.
Klub zdravotně postižených Prachatice a příznivci SeniorPointu se zapojil do kampaně Zdravého
města Prachatice DNY ZEMĚ. A tak se účastníci mezigeneračně setkali ve svém volném čase, aby
uklidili prostor zahrady u domu Zlatá stezka 145, vysadili květiny a byliny. A věřte, bylo toho dost
k odvozu do sběrného dvora, kontejnerů i na kompost.

UMĚNÍ S POSTIŽENÍM
Projekt navázal na aktivity KreBul, o.p.s. v oblasti práce s osobami s postižením. V rámci projektu se
podařilo zrealizovat několik akcí s názvem Umění s postižením, kdy byla prezentována tvorba těchto
osob, v nejrůznějších oblastech – hudba, výtvarné umění, divadlo a jiné. Cílem bylo ukázat, že i lidé s
handicapem si dokáží užít život, umí tvořit a předávat radost dál, i přes svůj handicap. Celkem se
jednalo o 4 dílčí kulturní akce, které byly realizovány v průběhu celého roku a představily umění
těchto osob. Aktivity byly připraveny z důvodu zvýšení povědomí o postižených a jejich kulturním
životě a přínosu pro kulturu.
Z oblasti hudby došlo k setkání s Radkem Žaludem, Janem Tischlerem, Marií Šímovou a Jarmilou
Šímovou. Z oblasti divadla stínohra v podání uživatelů Sv. Linharta, výstavy fotografií Karla
Rabenhaupta, výstava Věry Davidové.
Projekt a jeho aktivity byly podpořeny z prostředků Jihočeského kraje.

KOPÍRUJEME A TISKNEME BAREVNĚ NA SVÉM

Cílem projektu bylo dále snížit výdaje za barevný tisk a kopírování, který je vysoce nákladný u
konkurence. Realizací projektu bylo možné převzít a několikanásobně tento typ nákladů snížit.
Předmětem projektu (žádosti) bylo zajištění finančních prostředků na pořízení nového barevného
kopírovacího stroje, především pro potřeby projektového pracoviště ICM Prachatice a volnočasové
aktivity pro neorganizované děti a mládež. Jednalo se o nákup zcela nového přístroje, který je
umístěn v prostorách ICM Prachatice.
Investiční dotace byla podpořena z grantu MŠMT ČR.

OCENĚNÍ DO KREBULU
V reprezentativních prostorách sálu Secese Krajského úřadu Jihočeského kraje byla předána ocenění
v podobě plaket, a to za péči o válečné hroby a pamětní místa na jihu Čech. Mezi 13 oceněnými jsou
také Jaroslava Krejsová a Zdeněk Krejsa.
Slavností setkání zahájila hejtmanka Ivana Stráská, která připomněla, že je důležité mít stále na paměti
a připomínat si svou historii a také osoby, které jsou uvedeny na řadě náhrobků a pomníků. „Nejde
totiž jen o ten pomník, ale o tu vzpomínku samotnou. Naše země je totiž dědictvím našich předků a
my bychom si ho měli nejen vážit, ale i uchovávat pro budoucí generace,“ uvedla hejtmanka.
Ocenění získali plaketu a certifikát, udělený Ministerstvem obrany České republiky, odborem pro
válečné veterány. Osobního předání se zhostil Imrich Vetrák, který objasnil symboliku na plaketě:
„Největší plamen symbolizuje plamen ohně, války. Prostřední plamen je jako symbol svíčky, zapálené
na počest obětí a nejmenší je zpodobněním slzy pozůstalých“, vysvětlil pracovník ministerstva.

ZLATÍ ANDĚLÉ
Při vánočním koncertu byla předána dvě ocenění pro dvě ženy - formou světla - Zlatého anděla z rukou ředitele společnosti Zdeňka Krejsy a vedoucího pracoviště SeniorPoint Prachatice Jiřího
Gabriela Kučery. Ocenění pro nejaktivnější podporovatele a dobrovolníky KreBul, o.p.s. získaly:

Mgr. Bc. Radka Paulová, podporovatelka, dobrovolnice, poradce.
Hanka Rabenhauptová, dobrovolnice, podporovatelka,
spoluorganizátorka celé řady akcí nejen SeniorPointu.

DOTAČNÍ POLITIKA
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 2018 jsme podali nebo se partnersky zapojili celkem do 33 projektů. Z tohoto
počtu jich bylo 25 finančně podpořeno.

Přehled získaných dotací v roce 2018
Název projektu
Poskytovatel dotace
100 let 100x jinak
Jihočeský kraj
freeTIMELINE v KreBulu - Volnočas 2018
MŠMT ČR
Občanská poradna, pracoviště Vimperk
Město Vimperk
Rozvoj dobrovolnické služby
Ministerstvo vnitra ČR
Provoz občanské poradny
Město Prachatice
Lidská práva v nás
Město Prachatice
Vzpomínka pro lidskost 2018 (záštita hejtmanky) Jihočeský kraj
Občanská poradna Prachatice 2018
Jihočeský kraj
Umění s postižením
Jihočeský kraj
Zdravě a hravě po celý rok
Jihočeský kraj
Vzpomínka pro lidskost
Jihočeský kraj
FreeTIMELINE v KreBulu
Jihočeský kraj
ICM Prachatice v roce 2018
Jihočeský kraj
Počítáme s Vámi 2018
Jihočeský kraj
SeniorPoint Prachatice 2018
Jihočeský kraj
Cílená pomoc rodinám v evudenci OSPOD
Jihočeský kraj
Občanská poradna
Jihočeský kraj
Rozvoj dobrovolnické služby
Ministerstvo vnitra ČR
Kopírujeme a tiskneme barevně
MŠMT ČR
TESCO – převod z 2017
Nadační fond TESCO

Dotace
40 000,00 Kč
160 000,00 Kč
15 000,00 Kč
23 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
805 000,00 Kč
20 000,00 Kč
50 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
130 000,00 Kč
20 000,00 Kč
130 000,00 Kč
116 000,00 Kč
78 000,00 Kč
98 000,00 Kč
48 000,00 Kč
7 000,00 Kč

Název DOTACE

Občanská poradna blíže klientům

Celková výše dotace
(2018 -2020)

Vyplacená
záloha v roce
2018

Vyúčtovaná
dotace 2018

Čerpání dotace v
2018 - k 31.12.
nevyúčtovano

Zbývá k
čerpání

783 487,55

235 046,27

101 500,00

73 700,00

Aktivity Komu?NITního centra

1 055 462,50

316 638,75

0,00

236 451,57

819 010,93

Šance pro tebe

2 374 363,13

712 308,94

0,00

119 106,96

2 255 256,17

Celkem

4 213 313,18

1 263 993,96

101 500,00

429 258,53

3 682 554,65

608 287,55

Lidské zdroje
V roce 2018 zajišťovalo provoz KreBul, o.p.s. celkem 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr,
dobrovolníci, externí spolupracovníci na DPP. Přehled vyplacených mzdových prostředků:
Mzdy
Dohody o provedení práce
Odvody - soc.pojištění
Odvody - zdrav.poj.
Celkem

1 045 436,00 Kč
305 800,00 Kč
256 174,00 Kč
92 255,00 Kč
1 699 665,00 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.

Fondy ve výši 3.570.000 Kč (v roce 2017 ve výši 3.683.000 Kč) jsou tvořeny zejména dotací na technické
zhodnocení prostor pro sociální účely v zůstatkové výši 3.512.000 Kč (3.663.000 Kč) a dotací na
kopírku v zůstatkové výši 44.000 Kč (kopírka pořízena v roce 2018).

PODPORUJÍ NÁS/SPOLUPRÁCE
V duchu přesvědčení, že „spolu s druhými dokážu víc než sám“ uvádíme abecedně
všechny, kdo nás v průběhu celého roku 2018 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…

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI V ROCE 2018
V uplynulém roce se nám podařilo získat individuální dárce, kteří přispěli na činnost KreBul, o.p.s.
finančně. Jejich seznam je uveden abecedně, ne podle výše daru. Za každý dar velmi děkujeme.
Každé koruny od vás si ceníme a vkládáme ji do aktivit, směřujících k rozvoji naší organizace, pomoci
druhým, zajištění chodu akcí realizovaných KreBul, o.p.s.
DĚKUJEME!
Bauer Jan, Ing.
Dobiaš Michal
Jahelka František
Jahelková Lucie
Jirsa Tomáš, Ing.
Krejsa Petr

Krejsa Zdeněk, Mgr. DiS.
Kučera Jiří Gabriel, Mgr. DiS.
Paulová Radka, Mgr. Bc.
Rabenhauptová Hanka RH+
Šantorová Jarmila, Mgr.
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