
VVÝÝRROOČČNNÍÍ  ZZPPRRÁÁVVAA  22001111  
  
OOBBČČAANNSSKKÉÉ  SSDDRRUUŽŽEENNÍÍ  KKRREEBBUULL  

  
  
  
  
  

 
 



 2 

OOBBSSAAHH  
 

KKRREEBBUULL,,  OO..  SS..       0011 
OORRGGAANNIIZZAAČČNNÍÍ SSTTRRUUKKTTUURRAA     0022  
AAKKTTIIVVIITTYY:: 
 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST        03 
POČÍTAČOVÉ KURZY         04 
AKADEMIE 3. VĚKU         05 

KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI        06 
KONFERENCE VOLARY A POCHOD SMRTI      07 
ADAPTAČNÍ KURZY         08 
VÍKENDOVÉ AKCE          09 
INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ PRACHATICE    10 
OBČANSKÁ PORADNA PRACHATICE       11 

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PRACHATICE     12 

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY       13 

DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY        14 

TEAMBUILDING          15 

MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR       16 

PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011     17 

 

FFIINNAANNČČNNÍÍ  ZZPPRRÁÁVVAA         1188   
SSPPOOLLUUPPRRÁÁCCEE       1199 
PPOODDĚĚKKOOVVÁÁNNÍÍ       2200 
 



 3 

PPÁÁRR  SSLLOOVV  NNAA  ÚÚVVOODD  
 
„Nemám čas!“ Také jste to už slyšeli? Mnozí lidé to používají, jelikož jim čas diktuje, co 
kdy mají dělat. Kdy mají ráno vstávat jim oznámí budík. Kdy se mají naobědvat jim 
poručí čas polední pauzy. Také se říká, že „čas jsou peníze“. Takže lidé, co mají málo 
času, mají málo peněz? Lidé vědí, co čas je, ale je těžké to vysvětlit… 

Lidé mají stále potřebu sledovat čas. Sledují jej od dávnověku. Myslím, že dříve 
lidé používali čas. Nyní čas používá lid. Dříve lidé sledovali čas, aby věděli, kdy mají 
zasít, kdy mají sklidit, kdy přijdou záplavy… Používali čas ke svému užitku. Nyní lidé 
sledují čas, aby věděli kdy je čas oběda, kdy mají jít spát. Vlastně, čas řídí lidstvo, 
diktuje jim, co mají dělat, řídí je. Lidem určuje, kdy mají slavit narozeniny, kdy se mají 
věnovat ostatním… Líbí se mi myšlenka Opravdových lidí, kmene z Austrálie, kteří místo 
narozenin, pravidelných ročních, slaví svůj vlastní pokrok, svůj duševní růst a třeba i 
s tím si změní jméno. 

Jak se vlastně změnila hodnota času? Lidé začali čas nadhodnocovat. Myslím si, 
že někdy je fajn zastavit se a vnímat, jak plyne kolem nás a nenechat se vtáhnout do 
toho chaosu. Třeba pak zjistíte, že je mnoho nedůležitých věcí, které vám bránily mít 
svůj život ve vlastních rukou. Pak třeba budete mít 2-3 hodiny týdně navíc a řeknete si, 
že byste je mohli využít jinak. Pomoci ostatním. Můžete tento čas darovat rozhovoru 
s jinými, naslouchat, předčítat knihu, časopis či pomoci vyluštit s někým křížovku. Dělat 
s někým ruční práce, malovat, hrát hry… Je spousta lidí, kteří svůj volný čas musejí 
trávit „nuceně“ – v nemocnicích, v domovech důchodců, v různých střediscích či jenom 
doma, jelikož už nemohou ven. Pro někoho by to byl relax, ale pro jiné zatěžující stav. 
Chcete investovat svůj čas do banky svých prožitků, zážitků, vnitřního života, rozvoje 
sociálního cítění? Zastavte se u nás pro informaci o aktivitách či akcích občanského 
sdružení KreBul. Jsme zde pro vás. 

-jk- 
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0011  KKRREEBBUULL,,  OO..  SS.. 
 
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.  
 
Identifika ční a kontaktní údaje:  Kontakty na projektová praco višt ě: 
 
KreBul, o.s.      Informa ční centrum pro mládež Prachatice  
Mlýnská 20      Občanská poradna Prachatice 
384 51 Volary     Dobrovolnické centrum Prachatice 

Zlatá stezka 145 
IČ: 285 53 268     383 01 Prachatice 

e.mail: icmpt@centrum.cz 
GSM: +420 723 123 093    e.mail: oskrebul@centrum.cz 
Tel.: +420 388 424 196    www.oskrebul.cz 

skype: oskrebul, icmpt1 
číslo účtu: 214333978/0300  facebook: facebook.com/icm.prachatice 
 
 
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 poskytování 
poradenství, pořádání vzdělávacích seminářů a kurzů. Jedná se o přednášky na téma 
pochodů smrti, počítačové kurzy, akademie 3. věku či kurzy trénování paměti a 
adaptační kurzy. Velká část aktivit je pak směřována do nově vybudovaných 
projektových pracovišť, která vznikla v letech 2009 - 2011. Jedná se o Informační 
centrum pro mládež Prachatice, Občanskou poradnu Prachatice a nově pak o 
Dobrovolnické centrum Prachatice. 
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0022  OORRGGAANNIIZZAAČČNNÍÍ  SSTTRRUUKKTTUURRAA 
 
  
PPřřeeddsseeddaa  ssddrruužžeenníí,,  ssttaattuuttáárrnníí  zzáássttuuppccee  oo..ss.. 
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS. 
 
MMííssttooppřřeeddsseeddkkyynněě  ssddrruužžeenníí:: 
Jaroslava Krejsová 
 
JJeeddnnaatteell   ssddrruužžeenníí:: 
Bc. Martin Záhořík 
 
VVýýkkoonnnnýý  vvýýbboorr  ssddrruužžeenníí:: 
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS. 
Jaroslava Krejsová 
Bc. Martin Záhořík 
 
ČČlleennoovvéé  oobbččaannsskkééhhoo  ssddrruužžeenníí:: 
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 
Jindřiška Koutná 
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0033  PPŘŘEEDDNNÁÁŠŠKKOOVVÁÁ  ČČIINNNNOOSSTT 
 
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 a dále 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 2011 realizovali 13 přednášek, při kterých jsme oslovili na 520 
posluchačů. Přednášky se uskutečnily například: 

 
Vyšší odborná škola sociální Prachatice 

Základní škola Prachatice 
Město Prachatice 

ZŠ Dukelská Strakonice 
Gymnázium Prachatice 
ZŠ Smetanova Vimperk 

Gymnázium Vimperk 
 
Přednášky lektoruje Jaroslava Krejsová , autorka publikace „Přes Volary přešla smrt – 
pochod smrti očima pamětníků“ a Zdeněk Krejsa, spoluautor knihy. 
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0044  PPOOČČÍÍTTAAČČOOVVÉÉ  KKUURRZZYY  
 
V roce 2011 jsme pokračovali ve vzdělávání dospělých. V nabídce a realizaci dalšího 
vzdělávání nechyběly kurzy zaměřené 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 se 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). 
 
Z důvodu menších prostor byly realizovány individuální kurzy práce s počítačem, a to 
pro celkem 6 lidí v průběhu roku. 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 prostorách Informačního centra pro 
mládež Prachatice, kde k těmto účelům využíváme počítačovou techniku, věnovanou 
společností Vodafone Česká Republika. 
 
Počítačové kurzy lektoroval: Mgr. Zdeněk Krejsa 
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0055  KKUURRZZYY  TTRRÉÉNNOOVVÁÁNNÍÍ  PPAAMMĚĚTTII   
 
Další ze série pravidelných kurzů 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 19 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. barvy duhy či 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.  
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0066  AAKKAADDEEMMIIEE  33..  VVĚĚKKUU  
 
Ve Volarech proběhl v pořadí čtvrtý ročník akademie 3. věku. Vzdělávací cyklus pro 
seniory byl zastřešen tématem „Přidat léta k životu, přidat život k létům“ a zahrnoval 
celkem deset lekcí a závěrečné slavnostní zakončení, spojené s předáváním certifikátů. 
Přednášky se konaly v penzionu Horus ve Volarech. 
 
Šestadvacet seniorů se během letošního ročníku zabývalo tématem zdraví z různých 
úhlů pohledu. V teoretické rovině se seznámili s významem zdraví pro kvalitu našeho 
života, o souvislostech psychologie, psychické pohody a zdraví či nemoci, o tom, jaké 
možnosti existují v podobě sociálních a dalších doplňkových služeb v době nemoci a 
mnoho dalších zajímavých témat. V praktické rovině se účastníci věnovali první pomoci 
při některých civilizačních chorobách, naučili se základní sestavu uvolňujícího a 
posilňujícího cvičení Či-kung nebo se učili vybrané techniky z tréninku paměti. 
 
V rámci akademie třetího věku se snažíme spojovat teoretické bloky s praktickou 
ukázkou, aby se jednotlivá témata stala pro posluchače lépe uchopitelná a příjemná. 
Proto tradičně do vzdělávacího cyklu zahrnujeme společný výlet. V letošním roce jsme 
se pod vedením pana Svobody vypravili vlakem do Horní Vltavice, odtud jsme pěšky 
pokračovali na Kubovu Huť. Po přestávce na občerstvení jsme se vraceli naučnou 
stezkou zpět na vlak do Horní Vltavice. 
 
Vzácným hostem letošního ročníku akademie byl pan Stanislav Motl, který se společně 
s účastníky kurzu zamýšlel nad tématem hodnoty života v dějinách lidstva. K tématu 
pustil film ze své dílny, který pojednává o příběhu posledního člena Sonderkommanda 
z Osvětimi. Krutý příběh, který bez přetvářky popisuje, co vše musel člověk vytrpět pro 
záchranu vlastního života, seniory zaujal. Jak zaznělo po besedě s panem Motlem, 
právě takové filmy by měli vidět mladí lidé, aby si uvědomili, co všechno válka způsobila 
a jak je důležité žít v klidu a míru, aby se nic podobného neopakovalo. 
 
Závěrečná lekce, spojená s předáváním certifikátů, se jako tradičně uskutečnila 
v slavnostním duchu. Každý z účastníků obdržel vytoužený certifikát a spolu s ním 
drobné dárky. Mezi nimi například Rožmberský pas, či pamětní minci. Příjemné 
odpoledne bylo doplněno též hudbou a tancem a velmi příjemnou atmosférou, o kterou 
se postarali všichni zúčastnění. 
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Program akademie v roce 2011: 

 

1. 3. 2011 Zahájení Akademie 3. věku 

Zdraví a jeho význam pro kvalitu našeho života  

(lektor Marie Šafránková) 

8. 3. 2011  Hrátky s pam ětí v každém v ěku I.   (lektor Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS) 

15. 3. 2011 Civiliza ční nemoci a jejich d ůsledky (Marie Jandová) 

22. 3. 2011  Či-kung (ukázky uvolňujícího, posilujícího cvičení) 

(lektor PhDr. Radek Thér, Ph.D.) 

29. 3. 2011 Co je duševní zdraví a jak chápat duševní nemoc 

(lektor Mgr. Leona Tomanová)  

5. 4. 2011 Pohybem zlepšit den (tradiční výlet) (vede Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.) 

12. 4. 2011 Aktivity prospívající lidskému zdraví a neb Jak je d ůležité trénovat 

nejen své t ělo,  ale i mysl (lektor Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.) 

19. 4. 2011 Jak nebýt na nemoc sám (lektor Ivana Voráčková) 

26. 4. 2011 Hrátky s pam ětí v každém v ěku II.  (lektor Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.) 

3. 5. 2011 Hodnota života v d ějinách lidstva (lektor Stanislav Motl) 

10. 5. 2011 Slavnostní zakon čení Akademie 3. v ěku 

16. 6. 2011 Zájezd na muzikál Carmen s Lucií Bílou v hlavní roli 
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0077  OODDBBOORRNNÁÁ  KKOONNFFEERREENNCCEE  --  
VVOOLLAARRYY  AA  PPOOCCHHOODD  SSMMRRTTII 
 
Na dny 2. – 3. května byla ve Volarech připravena v pořadí čtvrtá odborná konference na téma Volary a 
pochod smrti. V letošním roce se odborníci i veřejnost sešla podruhé nad tématem multikulturní výchovy 
v praxi. Konference, kterou připravilo občanské sdružení KreBul se konala u příležitosti 66. 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 se účastníci setkali s pamětnicí 
holocaustu, shlédli výstavu Zmizelé osudy, či se seznámili s novým sborníkem, metodickou příručkou pro 
učitele. 
 
Zahájení konference se ujal senátor Tomáš Jirsa, který ve 
svém příspěvku poukázal na důležitou roli netradičních a 
interaktivních vzdělávacích programů pro školáky a 
studenty. „Konkrétní příběhy jsou pro mladé lidi v dnešní 
době to nejdůležitější. Hlavně v době internetu je pak 
zapotřebí více pracovat i s tímto médiem, které je pro 
cílovou skupinu nejvíce dostupné. Je třeba zaměřit se na 
mladé lidi, protože na události spojené s holocaustem se 
nesmí a nemůže zapomenout“, řekl ve své řeči senátor. 
 
Letošní čtvrtý ročník konference, nad nímž převzal záštitu 
hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola,  byl druhým 
ročníkem, při kterém se mluvilo o multikulturní výchově v 
praxi. Představena pak byla řada projektů, představujících 
dobrou praxi. „Překvapilo mě, jak rozmanitá je nabídka a 
kolik se děje aktivit, které připomínají události, kterými 
jsme prošli. Dnešní doba je taková, že už se málo lidí dívá 
zpět. Ovšem je moc důležité, aby nadále vznikaly projekty, 
které se zaměřují na téma holocaustu. Sama o tomto 
tématu vím hodně“, zhodnotila přínos akce Dagmar 
Lieblová, pamětnice holocaustu. 
 
V letošním roce se ve Volarech představila celá řada nových projektů. Mezi nimi byly například aktivity 
Památníku Terezín, kde se pracovníci dlouhodobě věnují vzdělávání jak dětí, tak učitelů. „Navíc díky 
Terezínské iniciativě mohou školy získat i finanční příspěvek na cestu či některé výukové programy. To by 
mělo školám umožnit navštívit místo, které je pro všechny naše školy dostupné“, zdůraznila Naďa 
Seifertová z Terezínského památníku. Antonín Sekyrka pak představil studentský projekt s názvem 
„Zmizelé a nalezené osudy“. Tento česko-polský projekt zahrnuje mimo jiné výstavu, zpracovanou na 
dvaceti panelech, které mapují hned několik zajímavých příběhů. Výstava získala první místo 
v evropském finále soutěže v moderním vzdělávání v Moskvě.  Z dalších zajímavých projektů lze 

například jmenovat projekt „Expedice ION, Schloss 
Schwarzenberg“. „Jedná se o projekt, při kterém se 
setkávají studenti z Čech a Německa, kteří společně 
budou vytvářet divadelní představení, v letošním roce 
mimo jiné zaměřené na téma pochodu smrti, který prošel 
přes Volary“, přiblížil koordinátor projektu Karel Hájek. 
 
Pondělní podvečer pak patřil představení nového sborníku, 
který mapuje předchozí tři ročníky konference. „Sborník je 
rozdělen na dvě části - v první části jsou zařazeny 
příspěvky historické, zejména ty, jež se týkají nacistické 
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genocidy Židů, a dominantní jsou zde vzpomínky Renaty Dindové, přeživší účastnice pochodu smrti. 
Druhá část sborníku zahrnuje příspěvky povahy pedagogické. Celý sborník by tak mohl sloužit jako 
metodická příručka pro učitele všech typů skol“, uvedla Jaroslava Krejsová, zástupkyně pořadatele 
konference. „Sborník není určen pouze odborníkům, ale obrací se i k širší veřejnosti, zejména ke školám 
všech stupňů, s přáním, aby pravdivé poznání nacistického rasismu a nacistických a fašistických zločinů 
pomáhalo čelit šíření neonacistických a neofašistických tendencí v současné společnosti, zvláště mezi 
mládeží“, doplnil jihočeský historik Jan Podlešák. 
 
Velmi zajímavým bodem konference pak bylo setkání 
s paní Dagmar Lieblovou, ženou která prošla peklem 
koncentračního tábora v Osvětimi. Ve svém příspěvku 
nejprve představila Terezínskou iniciativu, druhý den 
pak besedovala se stovkou žáků místní základní školy. 
„Celá konference na mě udělala hluboký dojem a byla 
jsem nesmírně překvapena, co všechno se ve Volarech 
děje. Beseda se žáky pak byla pro mě velmi zajímavá, a 
to pro rozmanitost posluchačů – od dětí až po seniory. 
Jsem velice ráda, že jsem zde mohla být a věřím, že 
toto nebyla má poslední návštěva Volar“, shrnula 
Dagmar Lieblová. 
  
Stálým hostem konference ve Volarech je pak novinář Stanislav Motl, který se od svého dětství zajímá o 
osudy lidí, kteří měli co do činění s tématem holocaustu a nejen jím. „V letošním roce jsem představil 
několik snímků, které mapují životní příběhy dětí za druhé světové války. Snímky vyprávějí například o 
tom, jak voják SS zachránil židovského chlapce nebo o brutálních pokusech na dětech. V odpoledním 

bloku pak byl představený snímek „Živý mrtvý“. Jde o zpověď 
Henryka Mandelbauma, posledního člena Sonderkommanda 
z Osvětimi. Velmi drsná výpověď má na mladé lidi velký vliv a 
bez obalu jim ukazuje, co všechno byla válka a život 
v koncentračních táborech. Do Volar se každoročně vracím velmi 
rád, protože organizátoři pomáhají udržet paměť doby, na kterou 
nesmíme zapomenout“, shrnul Stanislav Motl své vystoupení. 

  
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 Terezínským 
památníkem či přímou účastnicí z koncentračních táborů může přinést nejednu zajímavou akci.  Bližší 
spolupráce byla navázána s panem Motlem, se kterým budou připraveny pro Jihočeské školy výukové 
programy.  

 
Za organizační tým bych velmi rád poděkoval 
všem, kteří se na zdárném průběhu 
konference podíleli. Děkuji také majitelům 
penzionu Horus za vynikající přípravu a péči o 
hosty. Poděkování patří také našemu 
finančnímu partnerovi kterým se stal 
Jihočeský kraj. Mediálními partnery se pak 
stal Český rozhlas České Budějovice a 
internetový deník PrachatickoNews. 
Poděkování patří také městu Volary za 
zapůjčení kinosálu a vedení ZŠ Volary za 
uvolnění žáků na besedu s paní Lieblovou. 
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0088  AADDAAPPTTAAČČNNÍÍ  KKUURRZZYY 
 
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 2011 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 19 adaptačních kurzů: 
 

Škola Třída Počet žáků Místo konání 

ZŠ Prachatice, 
Národní 6. A 23 Volary 

ZŠ Prachatice, 
Národní 

6. B 26 Volary 

Střední odborné 
učiliště, Lišov 1 AT 13 Lišov 

Střední odborné 
učiliště, Lišov 

1 KA 10 Lišov 

Střední odborné 
učiliště, Lišov 

1 KP 12 Lišov 

Střední odborné 
učiliště, Lišov 1 PČ 14 Lišov 

Střední odborné 
učiliště, Lišov 

1 ŘA 8 Lišov 

Střední odborné 
učiliště, Lišov 1 TA 14 Lišov 
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Střední odborné 
učiliště, Lišov 

1 ZA 10 Lišov 

ZŠ a MŠ Praha 6 6. A 25 
Hořovická chata, 

Borovice – Cholín 

ZŠ a MŠ Praha 6 6. B 20 Hořovická chata, 
Borovice – Cholín 

SPgŠ Prachatice 1. A 24 Prachatice 

SPgŠ Prachatice 1. B 26 Prachatice 

Střední škola 
Vimperk 

1.  ročník 20 Nové Hutě 

ZŠ Truhlářská 
Karlovy Vary 9. A 20 Nové Město u 

Jáchymova 
ZŠ Truhlářská 
Karlovy Vary 

6. B 27 Nové Město u 
Jáchymova 

ZŠ Prachatice, 
Vodňanská 6. A 20 Prachatice 

ZŠ Prachatice, 
Vodňanská 6. B 20 Prachatice 

VOŠ sociální 
Prachatice 

1. ročníky 36 Prachatice 

 
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 dvou 6 denních pobytových kurzů základní školy z Karlových 
Varů, kurz se odehrál v krásném prostředí Nového Města u Jáchymova a ZŠ a MŠ 
Praha 6, kdy se kurz uskutečnil v příjemném prostředí Hořovické chaty v Borovicích. 

 
Kurzy lektorsky zajistili: Zdeněk Krejsa, Jiří Kučera, Iva Sonnbergerová a Andrea 
Prokešová. 
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0099  VVÍÍKKEENNDDOOVVÉÉ  AAKKCCEE 
 
V roce 2011 se nám podařilo zrealizovat dvě víkendové akce pro různorodé cílové 
skupiny neorganizovaných dětí a mládeže. Během těchto akcí měli účastníci možnost 
zapojit se do nejrůznějších aktivit – sportovně-pohybové, výtvarné, diskusní, tvořivé, 
relaxační, psychologické… Během pobytových akcí se nám podařilo pracovat 
s jednotlivci i s celou skupinou, které se během aktivit utvořily. V těchto skupinách jsme 
se snažili poukázat na skupinovou práci, ale také ukázat, že každý z členů má ve 
skupině své nezastupitelné místo. 
 
V průběhu celé akce jsme využívali prvky pedagogiky zážitku, psychosociálních her 
vedoucích k poznání sebe sama, směřujících k vytváření určitých společensky 
uznávaných hodnot (tolerance, umět prosadit svůj názor, naučit se používat 
argumentaci). 
 
Víkendové akce se staly velmi žádanou aktivitou, proto v jejich realizaci budeme 
pokračovat i nadále. Budeme se zaměřovat na další důležitá témata (klíčové 
kompetence) a také na zlepšování schopnosti spolupráce, komunikace, zapojení do 
diskuse apod. 
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1100  IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍ  CCEENNTTRRUUMM  PPRROO  
MMLLÁÁDDEEŽŽ  PPRRAACCHHAATTIICCEE 
 
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. V roce 2011 získalo ICM certifikaci MŠMT ČR. 
 
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 
 
 
 

www.facebook.com/ICM.Prachatice 
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Přístup na webové stránky za rok 2011   2389 unikátních p řístup ů*  

* v roce 2011 nebyl v provozu systém, který statistická data vyhodnocuje měsíčně a dle kategorií 

Poskytnuté služby v ICM PRACHATICE v roce 2011 

poradenské služby 
  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Vzdělání  24 12 9 1   5 4 3 5 9 2 7 

Práce 5 9 7 14 11 23 13 19 9 2 1 7 

Volný čas 9 5 13 7 23 11 9 8 16 4 2 9 

Cestování  1   3     13 17 5 2     5 

Zdraví    2   1   1   1   2     

Soc.pat.jevy     5   15       11   4 21 

Ekologie       1       1   3     

Soc.skupiny 1   3     2     2     1 

Občan a stát   1         1           

Nadac.grant.   7 3                   

Mládež v EU 2     5   7       42   4 

celkem  42 36 43 29 49 62 44 37 45 62 9 54 

dopl ňkové služby  

  Leden Únor Březen Duben Květe
n 

Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosin
ec 

Internet 98 89 73 102 63 76 24 27 31 29 19 33 

Kopírování 2 5 1 7 2 2 29 1 13 18 12 7 

Tisk 2     2   1 9 1   3   7 

Skener         1           1   

Laminace   3   1   2     1     1 

Kr. vazba 2     4   2       3   1 

Práce na pc 21 7 3   1     2     1 1 

Ostatní 
(přednášky, 
besedy) 

93 104 27 14 211 17 57 162 118 32 148 36 

předprodej 
vstupenek 

23 19 31 27 24 43 65 34 27 22 23 43 

celkem 241 227 135 157 302 143 184 227 190 107 204 129 

                          

CELKEM 283 263 178 186 351 205 228 264 235 169 213 183 

             

Celkem za 
rok 2011 

2758            
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Akce realizované ICM Prachatice: 
 

• Přednášková činnost – holocaust (532 žáků, studentů, učitelů) 
• Výstava ANNE FRANK (cca 300 návštěvníků) 
• Přednášková činnost – ZŠ Zlatá stezka 387 (vztahy ve třídě, spolupráce, šikana)  
• Beseda s PhDr. Dagmar Lieblovou – přeživší Osvětim (cca 330 návštěvníků) 
• Velikonoční tvořivé dílny (19 účastníků) 
• Beseda se Stanislavem Motlem a Dagmar Lieblovou (cca 220 posluchačů) 
• Výstavy – Holocaust (ZŠ Volary, Komunitní centrum Prachatice) (cca 650 návštěvníků) 
• Výlet do divadla – muzikál Carmen (45 účastníků) 
• Prázdninový pas 

• zazoomováno na Prachatice 
• prázdninové tvoření 
• truhličky ze špachtlí 
• soutěž o nej fotku obrázek, příběh… z prázdnin 

• Přednášky o dobrovolnictví (5 přednášek, cca 150) 
• Den s handicapem (prožitková přednáška – využití kompenzačních pomůcek) 
• Výstava fotografií (Čajovna u Hrušky Prachatice) 
• Zážitkový víkend pro zájemce o dobrovolnictví 
• Výtvarný workshop 

Akce, na kterých se ICM podílelo, p řípadně prezentovalo: 
• Den s VZP (DDM, město, ZŠ) 
• Evropský den bez aut (Město Prachatice, NNO) 
• Měsíc pro neziskový sektor (NNO, město Prachatice) 
• Fórum Zdravé město Prachatice (Město Prachatice) 
• Mobil salon – spolupráce s Jihočeským krajem 
• Den dětí (NNO) 
• Dětský karneval (ve spolupráci s DDM Prachatice – pracoviště Volary) 
• Den matek (s DDM Prachatice – pracoviště Volary) 
• Soutěž o nej časopis (spolupráce Jihočeských ICM) 
• Školení Eurodesk 
• Letní tábory – ve spolupráci s DDM Prachatice – pracoviště Volary 

• Baby tábor (maminky s dětmi) 
• S tebou mě baví svět 
• Pohoďák 

• Psychorehabilitační pobyt rodičů s dětmi (ve spolupráci s ARPIDA České Budějovice) 
• Expedition Schloss Schwarzenberg  
• Hračkobraní (zájezd pro děti a mládež – Kamenice nad Lipou) (CZPJK pracoviště Prachatice, 

Město Prachatice) 
• Pracovní návštěva ICM Prievidza (AICM) 
• Země živitelka (veletrh, ve spolupráci s Jihočeským krajem) 
• Komunitní plánování ORP Prachatice (Rodiny s dětmi, Osoby ohrožené sociálním vyloučením, 

Osoby s postižením) 
• Prodejní a neprodejní výstava výrobků (dětí, seniorů, postižených) 
• Plaveme k MA 21 (výtvarná dílna ve spolupráci s městem Prachatice) 
• Školení YINTRO 
• Veletrh dobrovolnictví (dvoudenní akce, ve spolupráci s Europ Direct České Budějovice a ANNO 

JČK, AICM) 
• Výstava týden pro neziskový sektor (Jihočeský kraj, ANNO JČK, AICM) 
• Vzdělání a řemeslo (veletrh studijních příležitostí, České Budějovice, AICM ČR) 
• Výstava „Za 5 minut 12“ (komunitní centrum na Krumlovské, město Prachatice) 
• Katalog středních škol Jihočeského kraje (spolupráce Jihočeských ICM) 
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1111  OOBBČČAANNSSKKÁÁ  PPOORRAADDNNAA 
 
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 2011. V uplynulém období 
zajišťoval provoz jeden sociální pracovník na HPP a druhý sociální pracovník na DPP a 
jeden administrativní pracovník na DPP. Tím je zabezpečena zastupitelnost v případě 
výpadku jednoho z pracovníků. Zároveň jsme v roce 2011 využili služeb supervizora – 
tou se na základě uzavřené DPP stala Mgr. Květa Kadlecová. 
 
V uplynulém období, tj. od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011, bylo v poradně 
odbaveno celkem 531 klient ů při 1647 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 240 
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 1647 kontaktů se jednalo o 210 konzultací a 
1437 intervencí. 
 
Klienti k nám přicházejí jak z města Prachatic, tak i ze spádové oblasti Vimperska, 
Volarska. Intervence jsou stále častěji poskytovány též klientům ze širší spádové oblasti, 
v uplynulém roce též z Českobudějovicka. 
 

OOkkrruuhh  ppoorraaddeennssttvvíí  PPooččeett  kkll iieennttůů  PPooččeett  kkoonnttaakkttůů  
DDlluuhhoovváá  pprroobblleemmaattiikkaa  339977  11332211  
PPrráávvnníí  ppoorraaddeennssttvvíí  7755  119911  
PPrraaccoovvnněě  pprráávvnníí  vvzzttaahhyy  99  1199  
OObbrraannaa  ssppoottřřeebbiitteellee  --  rreekkllaammaaccee  3311  6655  
MMaajjeettkkoopprráávvnníí  vvzzttaahhyy  77  3333  
BByyttoovváá  pprroobblleemmaattiikkaa  1122  1188  
CCEELLKKEEMM::  553311  11664477  
  

KKll iieenntt ii   ddllee  ppoohhllaavvíí  ŽŽeennyy  MMuužžii   
PPooččeett  kklliieennttůů  225522  227799  
CCEELLKKEEMM  553311  
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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 ob čanské 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  6 - 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 
 
Konzulta ční hodiny ob čanské poradny: 
Pondělí 10:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hodin 
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:       Vedlejší okruhy: 
● Finanční, dluhová a rozpočtová problematika  Sociální dávky 
● Pracovně právní vztahy a zaměstnanost   Sociální pomoc 
● Bydlení        Pojištění 
● Majetkoprávní vztahy a náhrada škody   Rodina a mezilidské vztahy 
● Školství a vzdělávání      Zdravotnictví 
● Ochrana spotřebitele      Ekologie, právo životního prostředí 
● Základy práva ČR      Právní systém EU 
● Občanské soudní řízení      Trestní právo 
● Veřejná správa       Ústavní právo  
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1122  DDOOBBRROOVVOOLLNNIICCKKÉÉ  CCEENNTTRRUUMM  
PPRRAACCHHAATTIICCEE 
 
Na základě rozhodnutí akreditační komise Ministerstva vnitra ze dne 25. listopadu 2011 
získalo KreBul, o.s. akreditaci pro Dobrovolnické centrum Prachatice. 
 
Smyslem Dobrovolnického centra Prachatice  je profesionální spolupráce mezi 
přijímajícími organizacemi a vysílající organizací a zajištění systému nabídky a poptávky 
po dobrovolnické službě na Prachaticku. Potřeba dobrovolnického centra vychází ze 
situace v regionu, kde je dobrovolnických programů nedostatek (vznik a rozvoj 
dobrovolnického centra vychází také z  Komunitního plánu sociálních a souvisejících 
služeb ve městě Prachatice na léta 2007 - 2010 Rozvoj dobrovolnictví, Příprava, vznik a 
rozvoj dobrovolnického centra a Vznik a rozvoj dobrovolnických programů).   
 
Program je zaměřen na vyškolení dobrovolníků, celkovou přípravu a vysílání 
dobrovolníků do přijímajících organizací, ve kterých dobrovolníci pomáhají při různých 
činnostech. Konkrétně je činnost zaměřena na:  

� získávání, výb ěr, evidence dobrovolník ů pro konkrétní dobrovolnické 
programy v regionu, v četně zjiš ťování pot řeb přijímajících organizací 

� školení dobrovolník ů  
� smluvní zajišt ění dobrovolnické činnosti v č. pojišt ění 
� zajišt ění supervize  
� komunikace a spolupráce s p řijímajícími organizacemi i fyzickými osobami 

v oblasti dobrovolnictví 
� propagace dobrovolnictví na Prachaticku a podpora r ozvoje dobrovolnictví 

 
KreBul, o.s. je v rámci programu připraveno vysílat dobrovolníky do širokého spektra 
oblastí dobrovolnické služby. V sociálně – zdravotní oblasti je to zejména pomoc při péči 
o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, pomoc seniorům, osobám sociálně slabým, 
zdravotně postiženým, pomoc nezaměstnaným, příslušníkům národnostních menšin, 
osobám drogově závislým. Konkrétní činnosti se domlouvají v součinnosti s přijímající 
organizací. V roce 2011 je smluveno zapojení 3 přijímajících organizací do 
dobrovolnických aktivit, do budoucna předpokládáme nárůst těchto organizací. 
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1133  IINNTTEEGGRRAACCEE  RROOMMSSKKÉÉ  
KKOOMMUUNNIITTYY  
 
Záměrem projektu bylo nabídnout cílové skupině aktivity, které jim pomohou zvládnout 
sžít se v novém prostředím, do kterého se skupina dostala, a připravovat je a motivovat 
k dalšímu vzdělávání. Záměrem bylo přímým působením na klienty pracovat na 
posilování jejich sociálních dovedností, vedoucích k lepšímu uplatnění ve společnosti i 
na trhu práce, vést je k lepšímu hospodaření s financemi (např. udržení stálého bydlení), 
motivovat je k větší spolupráci s institucemi. Úkolem bylo též vést rodiče a jejich děti k 
řádné výchově. Ve vztahu k dětem pak zaměření se na využívání volného času 
smysluplným způsobem, vedoucím k posilování osobnosti jedince. 
 
Aktivity a akce připravené v rámci projektu Integrace romské komunity ve m ěstě 
Prachatice nabídly cílovým skupinám celou řadu nových informací, zkušeností i 
poznání. Přes besedy s rodinami, jak zvládnout výchovu dítěte, volnočasové aktivity až 
po témata z finanční gramotnosti.  
 
Hlavním smyslem celého projektu bylo vytvořit aktivity,  které napomohou ke snížení 
rizikového chování a snížení problémů se soužitím v domě na Krumlovské, kam byli 
Rómové sestěhovány do zcela nově zrekonstruovaných bytů. Naším cílem bylo 
pracovat nejen s dětmi, nabídnout jim volnočasové aktivity, ze kterých se s největším 
zájmem shledalo všemožné tvoření a rukodělné činnosti, ale věnovat se též práci 
s rodinou i jednotlivci z dospělé populace. Zde jsme nabídli několik přednášek, 
věnujících se zejména hospodaření s financemi, jak pracovat s dluhy. K tomuto účelu 
výborně posloužil též občasník nazvaný Klima, kde jsme nabízeli volná pracovní místa, 
informace z občanské poradny i aktivity pro děti a mládež. 
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1144  EEVVRROOPPSSKKÝÝ  RROOKK  
DDOOBBRROOVVOOLLNNIICCTTVVÍÍ  
  
Projekt vycházel ze situace, kdy se do popředí dostával význam dobrovolnické služby. 
Podle vlastních zjištění ze středních škol našeho regionu (Prachaticko), mají mladí lidé 
nízké povědomí o dobrovolnictví v ČR i zahraničí. Zároveň je v našem regionu 
nedostatek dobrovolníků, který je způsoben poměrně vysokou poptávkou ze strany 
organizací a institucí. 

 
Cílem našeho projektu bylo a nadále je se dlouhodobě věnovat problematice 
dobrovolnictví a dobrovolnické činnosti. Usilovali jsme zejména o zlepšení povědomí o 
hodnotě a významu dobrovolnictví, podchycení mladých lidí a jejich seznámení 
s dobrovolnictvím v ČR i zahraničí a následně i vychování dobrovolníků pro potřeby naší 
i dalších organizací a institucí v regionu. S tím souviselo vzdělávání dobrovolníků, 
následně pokračovalo podáním žádosti o akreditaci dobrovolnického centra a jejím 
získání a nabídkou třístupňového vzdělávání a vlastním získání akreditace. 
 
Projekt navazoval na aktivity projektu s názvem „Dobrovolník je náš pomocník“, 
realizovaného v závěru roku 2010. Zde jsme si připravili živnou půdu pro práci 
s mladými lidmi. 
 
Přínos projektu:  
 

• zvýšení informovanosti mladých lidí o dobrovolnické činnosti v ČR i zahraničí, 
• připravenost mladých lidí k výkonu dobrovolnické praxe, 
• zprostředkování mladým lidem setkání s dobrovolníkem při pobytových akcích, 
• realizace pobytových akcí,  
• zahájení a realizace třístupňového vzdělávání, 
• získání statutu dobrovolnického centra – Dobrovolnické centrum Prachatice, 
• získání dobrovolníků do projektů KreBul, o.s. (ICM Prachatice, počítačové kurzy, 

adaptační kurzy), 
• zapojení dobrovolníků do práce organizací v našem regionu, též zapojení do 

dobrovolnictví v zemích EU ( Ples zdravotně postižených), 
• naplnění požadavků Komunitního plánu města Prachatice, 
• vytvoření sítě organizací, kde se mohou dobrovolníci uplatnit, 
• vydání informačního bulletinu – informační kampaň, 
• motivace mladých lidí k dobrovolnickým činnostem, 
• zvýšení ocenění dobrovolnické služby a dobrovolníků, 
• zavedení dobrovolnictví v regionu Prachaticko, 
• zvýšení povědomí o dobrovolnictví a jeho významu pro společnost, 
• pozvednout dobrovolnickou činnost v kontextu veřejné služby, práce 

s nezaměstnanou mládeží, dlouhodobě nezaměstnanými. 



 26 

1155  TTEEAAMMBBUUIILLDDIINNGG 
 
Teambuilding je výraz pocházejícíí z anglických slov „team“ = tým a „building“ = 
budování. Dohromady tedy něco jako tvorba či rozvoj týmu, stmelování týmu nebo 
budování týmové spolupráce apod. Teambuilding je formou zážitkového vzdělávání pro 
pracovní kolektiv, tedy učení z důsledků vlastního jednání, hledání netradičních řešení a 
společné překonávání úkolů a výzev. Teambuilding je ideální nástroj k zlepšení vztahů 
na pracovišti, uvědomění si rolí v týmu a zefektivnění komunikace a celého pracovního 
procesu. 
 
V letošním roce jsme jeden takový také realizovali na Křemešníku. Tento kurz byl 
souborem různých aktivit často probíhajících v přírodě. Aktivity byly koncipovány tak, 
aby se účastníci seznámili, utvořili pevné vztahy mezi sebou, zlepšily týmový výkon a 
spolupráci mezi zaměstnanci firmy. Pracovalo se se skupinovou dynamikou, emocemi a 
učením se vlastním prožitkem, účastníky jsme vystavili novým situacím, na které museli 
reagovat pomocí spolupráce s ostatními. Tyto zážitky byly následně reflektovány ve 
společné diskusi, která umožňuje transfer zážitků do zkušeností přenositelných do 
pracovního prostředí. Teambuilding také napomáhá zlepšení vztahů a atmosféry na 
pracovišti.  
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1166  MMĚĚSSÍÍCC  PPRROO  NNEEZZIISSKKOOVVÝÝ  SSEEKKTTOORR  
  
Měsíc říjen patří již tradičně představení neziskových organizací z regionu. Nejinak tomu 
bylo také v roce 2011, kdy se konal již sedmý ročník akce s názvem „Měsíc pro 
neziskový sektor v Prachaticích“. Hlavními organizátory se stalo KreBul, o.s. a Centrum 
pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o.s., pracoviště Prachatice. Ve spolupráci 
s městem Prachatice připravili organizátoři 31 akcí (např. výstava neziskových 
organizací, prodejní výstava, setkání, soutěže, konference, závody, pracovní skupiny, 
výtvarné dílny, slavnostní otevření hřiště, divadelní vystoupení, semináře, ocenění, 
komunitní projednávání, dny otevřených dveří, besedy, ples...). Všech připravených akcí 
se zúčastnilo více jak 2790 účastníků a do zdárného průběhu Měsíce pro neziskový 
sektor se zapojilo na 149 organizátorů. 
 
Měsíc pro neziskový sektor v Prachaticích je pokračováním akce Pět dní pro neziskový 
sektor v Prachaticích. V letošním roce jsme se neziskovému sektoru věnovali po celý 
měsíc říjen. Akce se shledala s velkým zájmem ze strany odborné i široké veřejnosti. 
Neziskové organizace a další spolky, které působí na území města Prachatice tak 
dostaly prostor pro prezentaci své činnosti či aktivit, které jsou určeny široké veřejnosti. 
Organizace dostaly prostor k prezentaci formou informační nástěnky, které byly 
umístěny na společné výstavě (ta se v letošním roce uskutečnila v Zimní zahradě 
Městského úřadu v Prachaticích) a dále mohly využít možnost zapojit se do 
doprovodných akcí. Tak byla otevřena další možnost, jak prezentovat své činnosti a 
aktivity směrem k cílovým skupinám. 
 
Projekt přispívá k lepší informovanosti občanů o aktivitách neziskových organizací a 
spolků, jeho realizace usnadňuje orientaci v nabízených aktivitách ve městě Prachatice i 
mimo něj. Návštěvníci výstavy i doprovodných akcí se pak mohou dozvědět o tom, kam 
se mohou obrátit s případnými dotazy, využít různé aktivity apod. Projekt dává důstojný 
prostor k prezentaci činnosti organizací, které vykonávají mnoho činností a přispívají tak 
k lepšímu životu na území města i v jeho okolí. 
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1177  PPŘŘEEHHLLEEDD  ZZÍÍSSKKAANNÝÝCCHH  DDOOTTAACCÍÍ 
 
 

Poskytovatel dotace Název projektu Přidělená částka 

MPSV ČR Občanská poradna 
Prachatice 

320.000,-- Kč 

MŠMT ČR 

Rozvoj dobrovolnictví a 
vzdělávání dobrovolníků na 

Prachaticku 
 

218.500,-- Kč 

MŠMT ČR Integrace romské komunity 
ve městě Prachatice 

200.000,-- Kč 

Jihočeský kraj ICM Prachatice v roce 2011 140.000,-- Kč 

Jihočeský kraj Vzdělávání o holocaustu 
v roce 2011 20.000,-- Kč 

Jihočeský kraj 

Podpora sociálního 
začleňování ohrožených 

sociálním vyloučením              
v Prachaticích 

45.000,-- Kč 

Město Prachatice Měsíc pro NNO v 
Prachaticích 

15.000,-- Kč 

Nadace Vodafone ČR Dobrovolnictví na 
Prachaticku 100.000,-- Kč 

Dispoziční fond (Evropský 
fond pro regionální rozvoj) 

Volary a pochod smrti – 
přiblížení turistům 

54.924,-- Kč 

RNDr. Jana Krejsová – 
radní Jihočeský kraj 

Sborník z konferencí Volary 
a pochod smrti 3.000,-- Kč 
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1188  FFIINNAANNČČNNÍÍ  ZZPPRRÁÁVVAA  RROOKK  22001111 
 
 
Náklady  Výnosy  

Spotřeba dlouhodobého 
materiálu 95.800,-- Tržby z prodeje služeb 143.611,-- 

Spotřeba energie 23.816, 98 Tržby z prodeje služeb 
– vstupenky 20.038,60 

Spot řebované nákupy 119.616,98 Kč Tržby za vlastní 
výkony a za zboží 163.649,60 Kč 

Cestovné 4.532,-- Úroky 527,18 

Náklady na reprezentaci 5.831,-- Zaokr. rozdíly 1,45 

Poštovné 2.775,-- Jiné ostatní výnosy – 
přeplatky 

7.728,-- 

Telefony, internet 8.925,61 Ostatní výnosy 8.256, 63 Kč 

Účetní služby 12.000,-- Přijaté členské 
příspěvky 3.000,-- 

Nájemné kanceláře 11.765,-- Přijaté p říspěvky 3.000,-- Kč 

Ostatní služby 633.986,77 Provozní dotace 1.527.424,-- 

Služby 679.815,38 Kč Provozní dotace 1.527.424,-- Kč 

Mzdové náklady 590.451,--   

Zákonné sociální 
pojištění 

128.596,--   

Zákonné zdravotní 
pojištění 

46.291,--   

Osobní náklady 765.338,-- Kč   

Haléřové vyrovnání -1,86   

Jiné ostatní náklady 1.975,--   

Bankovní poplatky 2.859,--   

Zaokr. rozdíly -0,03   

Jiné ostatní náklady – 
přeplatky 

40.065,--   

Ostatní náklady 44.897,11 Kč   

    
Náklady celkem 1.609.667,47 Kč Výnosy celkem 1.702.330,23 Kč 

    
Hospodá řský zisk celkem 92.662,76 Kč 
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1199  SSPPOOLLUUPPRRÁÁCCEE 
 
 Rok 2011 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 2011 podpořili ať už finančně či svou 
spoluprací: 
 
 

 
 
 

Jihočeský kraj  
MŠMT ČR 
MPSV ČR 

Město Prachatice 
Nadace Vodafone Česká republika 

Vyšší odborná škola sociální Prachatice 
Regionální rozvojová agentura Šumava 

Ticket-Art 
CB systém 

Fotografia Prachatice 
Lanový park Libín 

Plavecký bazén Prachatice 
Čajovna u Hrušky Prachatice 

Ateliér Petra Čepková Prachatice 
Penzin Horus Volary 

Mgr. Květa Kadlecová 

 
 

 
 

 
 

Mediální partne ři: 
PrachatickoNews 
Prachatický deník 

Český rozhlas České Budějovice 
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2200  PPOODDĚĚKKOOVVÁÁNNÍÍ 
 
Čtvrtý rok života občanského sdružení KreBul je za námi. Lze konstatovat, že to byl rok 
nových začátků a rozšíření našich aktivit a služeb. Od roku 2009 realizujeme ve městě 
Prachatice dvě projektová pracoviště – Informační centrum pro mládež Prachatice a 
Občanskou poradnu Prachatice. V závěru roku 2011 se naše pomyslná rodina rozrostla 
o dalšího člena, a to v podobě akreditace pro Dobrovolnické centrum Prachatice. Tímto 
krokem jsme rozšířili naší základnu a mohli tak rozšířit služby a aktivity, určené široké 
veřejnosti. 
 
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 2012 - v roce, kdy oslavíme páté 
narozeniny. K těmto „narozeninám“ bychom si přáli mnohé, nejdůležitější však je, 
abychom měli nadále pro koho investovat svůj čas a energii a abychom se stále 
setkávali s příjemci všech našich služeb a aktivit. Věříme, že se s vámi budeme moci 
potkávat ve zcela nových prostorech, které nabídnou celou řadu inovací a novinek. 
 
 

Za KreBul, o.s. 
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS. 

předseda sdružení 
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