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::01 KREBUL, O. S.

KreBul, o.s. vzniklo dne 27. března 2007, kdy bylo řádně registrováno u Ministerstva vnitra,
a to pod číslem jednacím VS/1-1/67064/07-R. Sdružení bylo přiděleno IČ 285 53 268.
Identifikační a kontaktní údaje:
KreBul, o.s.
Mlýnská 20
384 51 Volary
IČ: 285 53 268
GSM: +420 723 123 093
Tel.: +420 388 424 196
e.mail: oskrebul@centrum.cz
skype:oskrebul, icmpt1
www.oskrebul.cz
číslo účtu: 214333978/0300

Kontakty na projektová praciviště:
Občanská poradna Prachatice
Informační centrum pro mládež Prachatice
Zlatá stezka 145
383 01 Prachatice
e.mail: icmpt@centrum.cz
Tel.: +420 388 424 196

KreBul, o.s. je sdružení lidí, vytvářejících aktivity v těchto oblastech:
Hlavní činnost:
●
vzdělávání dětí, dospělých a seniorů
●
výchova v rámci prevence sociálně-patologických jevů
●
zážitková pedagogika
●
česko-německá spolupráce
●
poskytování všeobecných informací
●
sociálně-právní poradenství
●
pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež
●
nepravidelná práce s neorganizovanými dětmi a mládeží
Vedlejší činnost:
●
bezplatné sociální služby dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
V rámci uvedených činností se v současné době nejvíce zaměřujeme na pořádání
vzdělávacích seminářů a kurzů. Jedná se o přednášky na téma pochodů smrti, počítačové kurzy,
akademie 3. věku či kurzy trénování paměti.
Velká část aktivit je pak směřována do nově vybudovaných projektových pracovišť, která
vznikla v roce 2009. Jedná se o Informační centrum pro mládež Prachatice a Občanskou poradnu
Prachatice.

::02 ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA
Předseda sdružení, statutární zástupce o.s.
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.
Místopředsedkyně sdružení:
Jaroslava Krejsová
Jednatel sdružení:
Bc. Martin Záhořík
Výkonný výbor sdružení:
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.
Jaroslava Krejsová
Bc. Martin Záhořík
Členové občanského sdružení:
Dipl. Ing. Harry Farkas
Ing. Pavel Štěpánek
Mgr. Leona Tomanová
Bc. Pavlína Havlová
Mgr. Jiří Kučera
Luise Gutmann
Martina Kisslerová
Ivana Krátká
Vladimíra Laschová
Martin Lasch
Ivana Michálková
Zuzana Řežábková
Andrea Prokešová

::03 PŘEDNÁŠKOVÁ
ČINNOST
Cílem přednášek je seznámit posluchače s událostmi konce druhé světové války,
zejména pak s pochodem smrti, který se bezprostředně dotýká našeho regionu. Právě Volary
se staly místem průchodu vězeňkyň z koncentračních táborů, které byly nesmyslně hnány na
cestě bez smyslu a cíle. Mnoho žen útrapy při pochodech smrti nepřežilo. 95 z nich pak
našlo místo svého posledního odpočinku na hřbitově obětí pochodu smrti ve Volarech.
Během přednášek představujeme též publikaci s názvem „Přes Volary přešla smrt –
pochod smrti očima pamětníků“. Tato kniha mapuje zmíněné události a dokládá jejich
hrůznost na dobových svědeckých výpovědí přeživších účastníků a pamětníků a je doplněna
řadou fotografií.
Přednášky jsou doplněny prezentací DVD s názvem „Vzpomínka na číslo 47772 –
Příběh Renaty Dindové“. Jedná se o skutečný příběh přeživší účastnice, jedné z posledních,
která žila v České republice.
Přednášky jsou doplněny čtenými ukázkami z výpovědí přímých účastníků, řadou
fotografií a dobových materiálů, které mapují jak pochod smrti, tak též výstavbu a proměny
hřbitova obětí pochodu smrti ve Volarech.
Celkem jsme během roku 2010 realizovali 18 přednášek, při kterých jsme oslovili na
760 posluchačů. Přednášky se uskutečnily například:
Vyšší odborná škola sociální Prachatice
Základní škola Prachatice
Město Prachatice
Základní škola Praha 6
Synagoga Hartmanice
ZŠ Dukelská Strakonice
Gymnázium Prachatice
ZŠ Smetanova Vimperk
Přednášky lektoruje Jaroslava Krejsová, autorka publikace „Přes Volary přešla smrt –
pochod smrti očima pamětníků“ a Zdeněk Krejsa, spoluautor knihy.

::04 POČÍTAČOVÉ
KURZY
V roce 2010 jsme pokračovali ve vzdělávání spoluobčanů. V nabídce a realizaci
dalšího vzdělávání nechyběla série kurzů zaměřených na zlepšování IT gramotnosti v našem
regionu. Jako reakci na stále rostoucí zájem o vzdělanost v práci na počítači jsme se rozhodli
opětovně nabídnout kurzy s názvem „Základy práce s počítačem a internetem“.
Kurzy byly určeny zájemcům od 35 let věku, kteří si během deseti lekcí jeden a půl
hodinových přednášek seznamovali s tím, jak počítač funguje, naučili se napsat dopis,
vytvořit pozvánku, pracovat s tabulkovým editorem a v neposlední řadě pronikli do tajů
internetové komunikace (e-mailová pošta, skype). Každý z kurzů byl zakončen prověřením
znalostí posluchačů při závěrečném testu, po jehož absolvování obdrželi účastníci z rukou
lektorů zasloužené certifikáty.
Kurzy se uskutečnily v počítačové učebně, která byla pro tyto účely vybudována
v prostorách firmy Sesazovna dýh, s.r.o. Počítačové vybavení činí 10 počítačových jednotek
s připojením na internet, které jsme získali jako dar od České spořitelny.
Počítačové kurzy lektoroval: Zdeněk Krejsa

Kurz

Počet přihlášených

Počet absolventů

Kurz I.

9

8

Kurz II.

13

13

::05 TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
V KAŽDÉM VĚKU
Novinkou ve vzdělávání občanů, kterou připravilo občanské sdružení KreBul byl kurz s
názvem „Trénování paměti v každém věku“. Kurz se skládal ze 12 lekcí, ve kterých se
účastníci seznámili s efektivními technikami, které vedou ke zlepšení paměti. Řadu z technik
si osvojilo též 21 účastníků kurzu, který probíhal v přednáškovém sále penzionu Horus ve
Volarech.
„Trénink paměti boří věkové rozdíly. Když lidé zjistí, jak neuvěřitelně moc si toho
pomocí speciálních technik dokáží zapamatovat, zažijí tzv. pozitivní šok. Zejména pro starší
lidi to může znamenat zvýšení sebevědomí. Zároveň může být užitečnou prevencí proti
přirozenému zhoršování paměti, které přichází s věkem, a proti demenci, tedy Alzheimerově
chorobě,“ říká Dana Steinová, předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a
mozkový jogging
Technik na trénování paměti je hodně. Příkladem je akrostikum, věta, v níž každé
slovo začíná stejným písmenem jako informace, kterou si chceme zapamatovat. Díky této
technice jsou účastníci schopni se naučit např. 99 českých panovníků, 44 amerických
prezidentů apod. Pomocí jiné techniky jsou účastníci schopni zapamatovat si Ludolfovo číslo
(3,14) a dalších sto číslic, které následují za desetinou čárkou.
Během realizace tréninku paměti je důležité vytvořit ve skupině přátelskou, hravou a
uvolněnou atmosféru. Účastníci pak přestanou mít strach, že se před ostatními znemožní,
protože nedosáhli požadovaného výsledku, který se však stává až druhořadým.
Nejdůležitější je trénink mozku a zlepšování našich schopností.
A takto se za kurzem ohlédli účastníci trénování paměti:
Prospěli jsme ???
Dvanáctkrát jsme se sešli, dvanáctkrát jsme pracovali – co jsme zameškali, zase jsme
dohonili. Na poslední, závěrečné lekci jsme převzali z rukou našeho šikovného lektora
(certifikovaného trenéra paměti) certifikát o dobré paměti, o smyslu pro legraci a dokázali
jsme si, že jsme dobrá parta… Že se chceme dál setkávat, vídat, vzdělávat… i tančit a
zpívat. Po třinácté vyrazíme na společný pochod, abychom si kromě paměti potrénovali i
fyzičku.

::06 KONFERENCE VOLARY A POCHOD SMRTI
Na dny 3. – 4. května byla ve Volarech připravena v pořadí třetí odborná konference
na téma Volary a pochod smrti. V letošním roce se odborníci i veřejnost sešla nad tématem
multikulturní výchovy v praxi. Konference, kterou připravilo občanské sdružení KreBul se
konala u příležitosti 65. let od ukončení druhé světové války a také jako vzpomínka na oběti
války, které zahynuly v koncentračních táborech, či při nelidských pochodech smrti.
V průběhu konference byl pokřtěn nový propagační materiál o hřbitově obětí pochodu smrti
ve Volarech.
Zahájení konference se ujal hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, který nad
akcí převzal záštitu. Ve svém příspěvku poukázal na důležitou roli netradičních a
interaktivních vzdělávacích programů pro školáky a studenty. „Právě práce s dobovými
dokumenty a svědectvím pamětníků totiž přibližují fenomény jako je holocaust, rasismus,
xenofobie a diskriminace takřka tváří v tvář. Myslím, že právě dnes v každodenním setkávání
se s projevy lidské nesnášenlivosti a rasismu ve společnosti, musíme mladým události z
minulosti připomínat. Jedině tak pak nebudou mít extremistické názory a z nich vycházející
zrůdné ideologie ve společnosti šanci na přežití," uvedl hejtman.
V letošním roce se ve Volarech mluvilo o multikulturní výchově. Byla představena řada
projektů, představující dobrou praxi. „Tyto materiály a projekty jsou úžasné v tom, že
napomáhají mladým lidem ukázat, co se před 65. lety stalo. Mladí lidé totiž potřebují znát
konkrétní příběhy, poznávat konkrétní místa a pokud to ještě jde, mluvit s přeživšími
účastníky“, shrnul přínos setkání Stanislav Motl, který se věnuje pátrání po nacistických
zločincích.
Pondělní podvečer patřil křtu nového propagačního materiálu, který by měl sloužit
k připomínce pochodu smrti a zejména hřbitova obětí pochodu smrti ve Volarech. „Jedná se
o složku, kde je celkem 16 fotografií. Na nich je zachycena exhumace, pohřeb obětí pochodu
smrti a následně pak minulá i současná podoba hřbitova ve Volarech“, přiblížila podobu
nového materiálu Jaroslava Krejsová z pořádající organizace.

::06 KONFERENCE VOLARY A POCHOD SMRTI
Dvoudenní setkání přineslo celou řadu nových nápadů a možností, jak dále
pokračovat v šíření povědomí o tématu šoa, případně, jak téma zapracovat do školní výuky.
„Přínosem pro mě je řada informací o materiálech, které jsou k tomuto tématu k dispozici,
výměna zkušeností a také získání informací, kde se dají na podobné aktivity získat finanční
prostředky tak, aby se například pro výlet do Terezína nestal překážkou právě vysoký
poplatek za cestové“, zhodnotila účast na konferenci Alena Nachlingerová, ředitelka ZŠ
Vodňanská v Prachaticích.
Hosté z Německa pak představili několik projektů, které byly realizovány na druhé
straně hranice. Hanne Müller představila Cestu k životu. „Skupina mladých lidí z Čech a
Německa prošla část trasy, kudy před 65. lety procházel skutečný pochod smrti. V sedmi
dnech jsme prošli zhruba 320 kilometrů. Pěšky šlo denně alespoň 7 lidí, další jeli vlakem či
autem. Zakončení pak proběhlo právě ve Volarech na místním hřbitově, kde jsme se setkali
se Zdeňkem Krejsou a někdejším starostou Vokurkou.“
Konference byla zakončena položením kytice na hřbitově obětí pochodu smrti ve
Volarech, kde bylo minutou ticha vzpomenuto na oběti pochodů smrti i všech, kteří položili
své životy za to, aby dnešní generace mohli žít v relativním klidu a míru.
Za pořadatele lze říci, že letošní ročník konference byl velmi vydařený. Setkání
s novými odborníky na téma holocaustu bylo velmi přínosné a již nyní lze říci, že například
spolupráce s Židovským muzeem v Praze či kolegy z Německa může přinést nejednu
zajímavou akci. Bližší spolupráce byla navázána s panem Motlem, se kterým budou
připraveny pro Jihočeské školy výukové programy. Příspěvky ze tří ročníků konference
budou prezentovány ve sborníku, jehož vydání je plánováno na červenec letošního roku.
Letošní ročník přijela podpořit celá řada osobností z odborného i politického světa.
Nechyběl hejtman Jihočeského kraje, senátor Tomáš Jirsa, krajská radní Jana Krejsová, či
několik starostů obcí Prachaticka. Škoda jen, že pro radnici ve Volarech se téma, které se
bezprostředně týká právě Volar, nestalo zajímavým a nikdo z radnice se na konferenci
nedostavil.

::07 SOCIÁLNÍ PORADNA
Projekt Sociální poradny realizuje KreBul, o.s. ve spolupráci s Centrem pro zdravotně
postižené Jihočeského kraje, o. s. pracoviště Prachatice.
Sociální poradna byla zkušebně provozována v roce 2008. Na základě zájmu občanů
města jsme v provozování této poradny pokračovali též v roce 2010, a to celkem v osmi
poradenských dnech. Za tuto dobu využilo poradenských služeb celkem 17 klientů. Stejně,
jako v předcházejícím roce bylo více žen (12) než mužů (5).
Dotazy klientů byly nejčastěji směřovány do oblasti peněžitých sociálních dávek pro
osoby se zdravotním postižením a seniory. Jednalo se zejména o příspěvek na péči,
příspěvek na provoz vozidla či mimořádné výhody. Velké množství klientů pak přišlo za
účelem získání informací o možnosti získání kompenzační pomůcky, její vyzkoušení či
zapůjčení. Někteří klienti se zajímali o zapůjčení některé z konkrétně nabízených
kompenzačních pomůcek, které vlastní Centrum zdravotně postižených.
Věříme, že i následující rok Sociální poradny ve Volarech se setká se zájmem
občanů. Již nyní se těšíme na vaše dotazy přímo v jednotlivých poradenských dnech nebo
na telefonních číslech: 723 123 093, 721 001 422 či na e-mailu: oskrebul@centrum.cz,
czpjkpt@tiscali.cz. Sociální poradnu můžete navštívit v zasedací místnosti Městského úřadu
ve Volarech, a to v přízemí naproti hlavnímu vchodu.

Počet
početu uživatelů celkem

17

počet mužů

5

počet žen

12

počet kontaktů celkem

32

příspěvek na péči

7

dávky pro zdravotně postižené (příspěvek na provoz
vozidla, příspěvek na zakoupení vozidla, příspěvek na
bezbariérovou úpravu bytu)

6

informace o aktivizačních činnostech

6

mimořádné výhody

4

kontakty na poskytovatele sociálních služeb

2

informace o jak získat kompenzační pomůcku

2

prodloužení zapůjčení kompenzační pomůcky

2

důchodové pojištění

1

informace o možnosti zapůjčení kompenzační pomůcky

2

::08 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 teamové 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.
Zážitky a poznání získané během jediného kurzu se několikanásobně odrazí
v následujících letech, kdy bude kolektiv společně sdílet jednu třídu.
Nabízíme však také adaptační kurzy zaměřené jak na seznámení kolektivu, tak
tématicky zaměřené (např. sociálně-patologická témata, bezpečný sex, rozvoj spolupráce,
rozvoj komunikačních dovedností apod.)
Také v roce 2010 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 se uskutečnilo 10 adaptačních kurzů:

Škola

Třída

Počet
žáků

Termín kurzu

Místo konání

ZŠ Prachatice Vodňanská

6. A

18

14.12.2010

Prachatice

ZŠ Prachatice Vodňanská

6.B

20

15.12.2010

Prachatice

VOŠ sociální
Prachatice

1. ročníky

35

2.9.2010

Prachatice

SPgŠ Prachatice

1. ročníky
(3 kurzy)

76

11. - 14. 10.
2010

Prachatice

Střední škola
Vimperk

1. ročníky

22

18. - 19. 10.
2010

Kubova Huť

ZŠ Prachatice Národní

6. A

26

14. - 15. 10.
2010

Prachatice

ZŠ Karlovy Vary
- Truhlářská

9. A

20

26. 9. - 1. 10.
2010

Nové město u
Jáchymova

ZŠ a MŠ
Náměstí
Svobody, Praha
6

6. A, B

26

20. - 23. 10.
2010

Lhotka u
Mělníka

::08 ADAPTAČNÍ KURZY
Program jednotlivých adaptačních kurzů byl sestavován přímo na míru jednotlivým
kolektivům a zahrnoval následující okruhy aktivit: sportovní, tvořivé, diskusní, psychosociální,
přemýšlivé, zábavné.
Jsme velmi rádi, že se nám podařilo v této oblasti proniknout i mimo region
Jihočeského kraje, konkrétně realizací 6 denního pobytového kurzu základní školy
z Karlových Varů. Kurz se odehrál v krásném prostředí Nového Města u Jáchymova a pevně
věříme, že se na toto místo ještě alespoň jednou vrátíme.
Kurzy lektorsky zajistili: Zdeněk Krejsa, Jiří Kučera, Martin Záhořík, Iva Sonnbergerová
a Andrea Prokešová.

::09 DOBROVOLNICKÉ
SEMINÁŘE
Rok 2011 byl vyhlášen „Evropským rokem dobrovolnictví“. Z tohoto důvodu se rozhodli
zástupci KreBul, o.s. připravit projekt, který by měl mladým lidem představit, co to
dobrovolnictví je, kde se dobrovolníci mohou uplatnit, jaký je zákon o dobrovolné službě.
Proto se za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které tento projekt
podpořilo v mimořádném dotačním řízení, v měsících listopadu a prosinci uskutečnili 3
zážitkové kurzy pro mladé lidi z našeho regionu.
Víkendové semináře se uskutečnily v prostorách penzionu Horus ve Volarech, kde
vzniklo velmi dobré zázemí pro tento typ vzdělávacích aktivit. Lektoři z KreBul, o.s. pracovníci Informačního centra pro mládež Prachatice pak účastníkům představili
dobrovolnictví z mnoha úhlů pohledu. Úkolem účastníků bylo například definovat, kdo je
dobrovolník, co je dobrovolnická služba. Lektoři se věnovali též vymezení práv a povinností
dobrovolníka, možnostem uplatnění či zákonem o dobrovolné službě. V neposlední řadě byl
představen program Evropské unie Mládež v akci, kde je též možnost účastnit se programu
Evropské dobrovolné služby. Tato možnost znamená pro mladé lidi do 30 let věku vyjet až na
dobu jednoho roku do zahraničí, kde vykonává svou dobrovolnou činnost v konkrétní
organizaci, zároveň však poznává nový kraj, kulturu, získává jazykové dovednosti.
Každé setkání probíhalo zážitkovou formou, účastníci se tak lépe poznali, plnili úkoly
zaměřené na spolupráci, věnovali se diskusním tématům, či výtvarně ztvárnili plakát, který by
měl přilákat co nejvíce mladých lidí k dobrovolnictví.
Během jednotlivých seminářů docházelo také k výměně bohatých zkušeností z
dobrovolnické činnosti v různých oblastech. Zkušenosti účastníků byly pestré a tak i ti, kteří
neměli zkušenosti žádné mohli přemýšlet o tom, která oblast dobrovolného působení je pro
ně ta nejvhodnější.
Protože rok 2011 je vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a jelikož v Prachaticích
tak trochu schází organizace pracující s dobrovolníky, připravili jsme žádost o akreditaci
dobrovolnického centra, které by mělo nabídnout nejen možnost registrace dobrovolníků a
jejich vyslání do potřebných organizací, ale také možnost získat bezplatné vzdělání v
různých oblastech zájmu zájemců o dobrovolnickou činnost. V tomto smyslu patří zcela jistě
též Městu Prachatice za podporu myšlenky dobrovolnictví na území města.
Věříme, že setkání ve Volarech nebylo posledním setkáním, kde by se o
dobrovolnictví mluvilo. V současné době mimo akreditaci a vzdělávání dobrovolníků
připravujeme nabídku přednášek o dobrovolnictví v ČR i zahraničí a další zážitkové semináře
pro ty, kteří by se o této činnosti chtěli dozvědět více.

::10 INFORMAČNÍ
CENTRUM PRO MLÁDEŽ
Informační centrum pro mládež Prachatice bylo otevřeno v červnu roku 2009. Je
jedním z projektových pracovišť KreBul, o.s. Volary. Hlavní činností ICM je zabezpečení
informačního a poradenského servisu pro cílovou skupinu, tedy děti a mládež ve věku 6 - 26
let. Nabízené informace jsou v souladu s Jednotnou klasifikací informací pro ICM v ČR a to
vše v příjemném prostředí.
Mladí lidé ve věku 6 – 26 let zde mohou 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 jsme zřídili
předprodej vstupenek na představení z našeho regionu i z celé České republiky.
Poskytované služby v ICM Prachatice:
Služby poskytované zdarma
Poradenský servis v těchto oblastech:
* Vzdělávání
* Práce
* Volný čas
* Cestování
* Sociálně patologické jevy
* Mládež v Evropské unii, EU
* Informace z regionu
* Občan a stát
Služby poskytované za úplatu:
* Internet
* Kopírování (barevné i černobílé)
* Laminování dokumentů (do formátu A3)
* Kroužková vazba (do formátu A4)
* Tisk (barevný, černobílý - do formátu A4)
* Skenování dokumentů
* Předprodej vstupenek na kulturní a společenské akce – CB systém, Ticket - Art

::10 INFORMAČNÍ
CENTRUM PRO MLÁDEŽ
Akce realizované ICM Prachatice:
• workshop „Tancujeme pro potěšení“
• „První pomoc pro všechny“
• „Do přírody i do města s kamerou“
• „Výtvarné dílny“
• Prázdninová soutěž o nejhezčí fotku a příběh
• Přednášková činnost a besedy
• Prázdninový pas (soutěž o Evropské unii, tvořivé dílny)
• Uzavření dohody o spolupráci mezi ICM a Základní školou Zlatá stezka 387
Prachatice
Akce, na kterých se ICM podílelo, případně prezentovalo:
• Den s VZP
• Den bez aut
• Educa Liberec
• Týden pro neziskový sektor
• Týden sociálních služeb (den otevřených dveří v sociálních a přidružených
službách)
• Trh studijních příležitostí ve městě Prachatice (prezentace škol z regionu)
• Spolupráce s ICM Tábor a ICM Český Krumlov na realizaci dvou elektronických
katalogů – Jižní Čechy v létě a Jižní Čechy v zimě
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Návštěvnost ICM Prachatice v roce 2010
poradenské služby
Leden

Vzdělání

1

Práce

2

Březen

Duben

3

3

1

Volný čas
Cestování

Únor

Květen

2

1

6

1

Červenec

Srpen

1

5

4

Červen

2

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

3

2

2

3

3

4

5

6

1

2

2

1

2

7

7

5

1

3

4

3

2

Zdraví

2

4

Soc.pat.jevy

1

Ekologie
Soc.skupiny

1
1

3

7

6

Mládež v EU

2

doplňkové služby
Internet

98

107

129

Kopírování

3

6

3

Tisk

1
1

1

Kr. vazba

1

2

Ostatní
(přednášky,
besedy)

147

175

113

50

57

54

5

2

1

2

2

1

2

4

8

3

1
5

1

1

8

13

22

18

49

41

35

174

108

21

Workshop
kamera

3

3

4

3

2

2

4

4

3

2

První pomoc

5

6

5

7

5

4

7

6

7

4

Výtvarné dílny

26

18

13

18

20

19

17

16

16

6

Tancování

7

6

7

7

8

9

8

6

7

192

239

227

198

247

262

193

267

234

celkem

111

16

136

1

2
3

161

5

Laminace

Práce na pc

176

135

Návštěvnost v roce 2010 celkem

2422

Celkem přístupů na webové stránky

1824

117

::11 OBČANSKÁ
PORADNA
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. V červenci roku 2010 pak došlo ke změně
stávající registrace, a to zejména z důvodu změny pracovní doby, cílových skupin a
pracovního obsazení poradny – změna v kvalifikaci pracovníků.
Občanská poradna Prachatice realizovala služby po celý rok 2010. V uplynulém
období zajišťoval provoz jeden sociální pracovník na HPP a druhý sociální pracovník na
DPČ, případně na DPP. Tím je zabezpečena zastupitelnost v případě výpadku jednoho
z pracovníků.
V uplynulém období, tj. od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010, bylo v poradně
odbaveno celkem 223 klientů při 496 kontaktech. Nejčastěji se konzultace týkaly
problematiky zadlužení a hledání východiska z této situace (splátkové kalendáře, osobní
bankrot…). Další dotazy byly směřovány k právnímu poradenství (výživné, vydědění,
odhlášení z místa trvalého pobytu, vypovězení smlouvy). Z administrativních úkonů to bylo
sepsání různých žádostí a vyplnění potřebných formulářů (připojení se k trestnímu stíhání,
návrh vydědění). V uplynulém období měla poradna otevřeno celkem 236 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 496 kontaktů se jednalo o 140 konzultací a 356 intervencí.
Klienti k nám přicházejí jak z města Prachatic, tak i ze spádové oblasti Vimperska,
Volarska. Intervence byla poskytnuta též klientovi z Českého Krumlova.

Okruh poradenství

Počet klientů

Počet kontaktů

Dluhová problematika

149

379

Právní poradenství

40

63

Pracovně právní vztahy

9

13

Obrana spotřebitele - reklamace

16

29

Majetkoprávní vztahy

7

9

Bytová problematika

2

3

223

496

Ženy

Muži

105

118

CELKEM
Klineti dle pohlaví
Počet klientů
CELKEM

223

::11 OBČANSKÁ
PORADNA
Občanská poradna provozuje sociální služby na adrese:
Občanská poradna Prachatice
Zlatá stezka 145
383 01 Prachatice
Tel/fax: 388 424 196
GSM: 723 123 093
e.mail: oskrebul@centrum.cz
www.oskrebul.cz
Poslání občanské poradny:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem lidem, kteří jsou v nepříznivé
sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné
služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Je nezávislým
místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci.
Cílová skupina:
●Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy – od 15 let
●Oběti domácího násilí
●Oběti trestné činnosti
●Osoby do 26 let věku, opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
●Osoby v krizi
●Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
●Rodiny s dítětem/dětmi
●Senioři
Konzultační hodiny občanské poradny:
10:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hodin
Pondělí
Úterý
administrativa, objednaní klienti
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
Mimo konzultačního hodiny si lze předem domluvit schůzku s pracovníkem poradny.
Okruhy poradenské činnosti:
Hlavní okruhy:
●
Finanční, dluhová a rozpočtová problematika
●
Pracovně právní vztahy a zaměstnanost
●
Bydlení
●
Majetkoprávní vztahy a náhrada škody
●
Školství a vzdělávání
●
Ochrana spotřebitele
●
Základy práva ČR
●
Občanské soudní řízení
●
Veřejná správa

Vedlejší okruhy:
Sociální dávky
Sociální pomoc
Pojištění
Rodina a mezilidské vztahy
Zdravotnictví
Ekologie, právo životního prostředí
Právní systém EU
Trestní právo
Ústavní právo

::12 PROJEKT
„VZDĚLÁVEJTE SE“
V rámci projektu s názvem „Vzdělávejte se“ jsme byli osloveni jednatelkou společnosti
Sesazovna dýh, s.r.o. Volary, jako realizátoři vzdělávacích aktivit pro zaměstnance.
Zprostředkovatelem projektu se stal Úřad práce v Prachaticích, který díky finančním
prostředkům pomáhá vybraným firmám překonat finanční krizi. V rámci projektu je bylo
možné žádat na mzdové prostředky pro zaměstnance i na finance určené k zajištění
vzdělávání zaměstnanců.
Na základě jednání byl sestaven harmonogram a náplň jednotlivých školení, které
jsme zajišťovali. Celkem bylo uspořádáno pět samostatných kurzů, zaměřených na
nejrůznější oblasti. Ty byly vybírány s ohledem na zvýšení konkurenceschopnosti na trhu
práce pro případ, že by byl kterýkoliv ze zaměstnanců nucen hledat si nové zaměstnání. Na
základě domluvy se zadavatelem, realizátorem a úřadem práce byly realizovány tyto
vzdělávací aktivity:
Vzdělávání v informační technologii
Konverzace v německém jazyce
Informační technika pro mírně pokročilé
Komunikační dovednosti
Psychohygiena, psychosociální aktivity a asertivita
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Náklady

Výnosy

Spotřeba drobného
materiálu

93 446

Tržby za vlastní
výkony

DHIM do 10 tis. Kč

90 900

Tržby - vstupenky

Spotřeba energie

23 680

Tržby prodej služeb

Spotřebované
nákupy

208 026

Úroky

254 203
16 442
237 761
219

Cestovné

1 717

Jiné ostatní výnosydotace od Úřadu
práce

20 000

Náklady na
reprezentaci

3 427

Ostatní výnosy

20 219

Poštovné

1 276

Přijaté příspěvky
(dary)

Nájemné kanceláře
Účetní služby

14 235
6 700

Ostatní služby

216 904

Služby

244 259

Mzdové náklady

412 832

Zákonné soc. poj.

86 936

Zákonné zdrav. poj.

31 294

Osobní náklady

4 585

Přijaté příspěvky

742 750

Výnosy celkem

1 017 171,71

531 062

Jiné ostatní náklady

1 264

Bankovní poplatky

2 697

Přeplatky

1 082

Ostatní náklady

5 043

Odpisy, prodaný
majetek

5 441,50

Náklady celkem

993 831

Hospodářský zisk (zaokrouhleno)

Přijaté členské
příspěvky

738 165

23 339 Kč
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SPOLUPRÁCE
Rok 2010 byl ve znamení spolupráce s řadou institucí, organizací, firem i s jednotlivci.
Jen díky jejich materiální a finanční podpoře jsme mohli realizovat všechny naše aktivity,
které přilákaly řadu účastníků.
V duchu přesvědčení, že „spolu s druhými dokážu víc než sám“ uvádíme všechny, kdo
nás v průběhu celého roku 2010 podpořili ať už finančně či svou spoluprací:

Jihočeský kraj
MŠMT ČR
MPSV ČR
Město Prachatice
Ing. Tomáš Jirsa - senátor
Česká spořitelna
Vyšší odborná škola sociální Prachatice
SPAR Choboda Volary
Jaroslava Krejsová
Regionální rozvojová agentura Šumava
Fotografia Prachatice
Lanový park Libín
Plavecký bazén Prachatice
Penzion Horus Volary

Mediální partneři:
PrachatickoNews
Český rozhlas České Budějovice
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PODĚKOVÁNÍ
Čtvrtý rok života občanského sdružení KreBul je za námi a můžeme říci, že úspěšně.
Podařilo se nám pokračovat v provozu dvou nových projektových pracovišť ve městě
Prachatice, čímž jsme vytvořili pomyslnou základnu pro naše další aktivity, rozšířili jsme
nabídku poskytovaných služeb a získali řadu nových příznivců.
Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám všem, kteří jste o naše aktivity projevili zájem,
vyjádřil velké díky. Bez příjemců našeho snažení by aktivity sdružení brzy zanikly a přišly
vniveč. Protože se nám ale daří Vás oslovovat, o čemž svědčí stále větší zájem o nabízené
aktivity, můžeme pro Vás i v dalších letech připravovat řadu zajímavých projektů.
Poděkování patří zcela jistě také všem těm, kteří chod našeho sdružení podporují
finančně. Bez jejich štědrosti a přízně bychom jen stěží obstáli na dnešním nelehkém trhu.
Věříme, že i nadále budeme moci spolupracovat a získávat tak Vaší důvěru, projevenou také
finančními příspěvky a dary.
Všem Vám velice děkuji a těším se na přízeň v roce 2011, v roce, na který
připravujeme nejednu zajímavou akci.
Za KreBul, o.s.
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.
předseda sdružení
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