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PÁR SLOV NA ÚVOD

Když jedeme na dovolenou či na krásné místo, zasíláme
často přátelům, známým i rodičům pohlednici. A i my jsme
na krásném místě, kde se často dějí zázraky, a proto jsme se
rozhodli, že s končícím rokem 2013 pošleme právě Vám
zprávu o naší činnosti. Děkujeme, že známe Vaší adresu, že
můžeme být v kontaktu, spolupracovat a zažívat krásné
chvíle. Děkujeme za podporu a možnost být často na
krásných místech právě s Vámi.
pracovníci KreBul, o.p. s.

O KREBUL
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.
Identifikační a kontaktní údaje:
KreBul, o.s.
Mlýnská 20
384 51 Volary
IČ: 285 53 268
e.mail: oskrebul@centrum.cz
www.oskrebul.cz
GSM: +420 723 123 093
číslo účtu: 214333978/0300

Informační centrum pro mládež Prachatice
Občanská poradna Prachatice
Dobrovolnické centrum Prachatice
Zlatá stezka 145
383 01 Prachatice
e.mail: icmpt@centrum.cz
Tel.: +420 388 424 196
GSM: +420 723 123 093
skype: oskrebul, icmpt1
facebook: facebook.com/icm.prachatice

Provozní doba:
Pondělí – Pátek
10:00 – 17:00 hodin

K 6. lednu 2014 došlo ke změně právní subjektivity
z KreBul, o.s. na KreBul, o.p.s. a zároveň ke změně sídla.
Aktuálně tedy:
KreBul, o.p.s.
Zlatá stezka 145
383 01 Prachatice
IČ: 285 53 268
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u
Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 329
bankovní spojení: 214333978/0300
telefon: 388 424 196
mobil: 723 123 093
e:mail: krebul@centrum.cz
skype: oskrebul
Zakladatelé
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.
Mgr. Jiří Gabriel Kučera
Jaroslava Krejsová
Správní rada
Mgr. Jiří Gabriel Kučera – předseda správní rady
Mgr. Květoslava Kadlecová
Mgr. Klaudia Pospíšilová
Dozorčí rada
Vladimíra Laschová – předsedkyně dozorčí rady
MUDr. Rudolf Baloun
Ing. Radek Thér, Ph.D.
Statutární orgán
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS., ředitel

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.

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 Gabriel Kučera
Luise Gutmann
Martina Kisslerová
Ivana Krátká
Vladimíra Laschová
Martin Lasch
Ivana Michálková
Zuzana Řežábková
Andrea Prokešová
Jindřiška Koutná, DiS.

Čestní členové:
PhDr. Dagmar Lieblová
PhDr. Jana Břendová
PhDr. Alena Šimánková
Stanislav Motl

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ PRACHATICE
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, v roce 2013 pak certifikát kvality od AICM
v 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.

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

Akce realizované ICM Prachatice:





















Den dětí
Den bez aut
Evropský týden mobility
Běh pro zdraví
Měsíc pro neziskový sektor: realizace
Týden sociálních služeb
Prázdninový pas: soutěž
Národní týden trénování paměti
Dny seniorů
Příprava a realizace regionální prezentace dětských a
mládežnických a ve prospěch dětí a mládeže působících
organizací
Dny Evropy – prezentace informací a akční činnosti
Vzdělání a řemeslo – České Budějovice – prezentace
nabídky dalšího studia pro žáky základních škol
Regionální Prezentace středních škol, učilišť a SPV
Prachaticka – spolupráce s úřadem práce
Přednášková činnost – holocaust (354 žáků, studentů,
učitelů)
Přednášková činnost – ZŠ Zlatá stezka 387 (vztahy ve
třídě, spolupráce, šikana)
Přednášky o dobrovolnictví (6 přednášek, cca 113
posluchačů)
Kulatý stůl o dobrovolnictví
Zážitkový víkend pro zájemce o dobrovolnictví
Evropský den mozku – Národní týden trénování paměti
Světový den rozvoje informací – práce s dobrovolníky

Akce, na kterých se ICM podílelo, případně prezentovalo:
LEDEN
 Prezentace ICM pro organizaci v Prachaticích
 Prezentace ICM v místním rádiu
 Poetický podvečer
ÚNOR
 Bezpečný internet
 Fórum zdravého města
 Poetický podvečer
 Prezentace o.s. v zimní zahradě
BŘEZEN
 Příměstský tábor
 Den otevřených dveří
 Poetický podvečer
DUBEN
 Prezentace ICM na školních časopisech
 Jarní očista těla pro seniory
 Poetický podvečer
KVĚTEN
 Konference Volary a pochod smrti – prezentace
spolupráce
 Setkání DDM a ICM – prezentace pro 20 lidí
 Prezentace ICM pro VOŠ sociální
 Týden pro radostné srdce
 Den otevřených dveří
 Happenink v parku
 Tvořivé aktivity pro zdravotně postižené
 Poetický podvečer o lásce
 Písně o lásce
 Workshop čínské medicíny
 Adaptační kurzy
ČERVEN
 Svatojánský večer

ČERVENEC
 Hudební kotel – prezentace ICM
 Poetický podvečer
 Mezinárodní výměna
 Akce prázdninového pasu: Půlení prázdnin
SRPEN
 Tábory pro děti
 Akce prázdninového pasu: Konečná, vystupovat
ZÁŘÍ
 Adaptační kurzy
 Výstava ICM
ŘÍJEN
 Měsíc pro neziskový sektor
 Kulatý stůl s dobrovolníky
 Dny otevřených dveří sociálních a doprovodných
služeb
 Pohybová terapie a terapie hlasu
 Interaktivní rukodělné dílny
 Škola reflexní terapie
 Adaptační kurzy
 Týden mobility
LISTOPAD
 Dobrovolník s kytičkou
 Škola reflexní terapie
 Andělské korálkování-výroba šperků
 Prezentace ICM v nemocnici
 Výstava karet
 Besedy na téma osobního růstu
PROSINEC
 Adventní tance
 Spolupráce ve třídě - beseda
 Den zdravotně postižených

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
letech 2010 a 2013 pak došlo ke změně stávající
registrace, a to zejména z důvodu změny pracovní doby,
cílových skupin a pracovního obsazení poradny.
Občanská poradna Prachatice realizovala služby po celý
rok 2013. V uplynulém období zajišťoval provoz jeden
sociální pracovník na HPP a druhý pracovník v sociálních
službách (úvazek 0,5). Tím je zabezpečena zastupitelnost
v případě výpadku jednoho z pracovníků. Zároveň jsme
v roce 2013 využili služeb supervizora – tou se na
základě uzavřené DPP stala Mgr. Květa Kadlecová.
V uplynulém období, tj. od 1. ledna 2013 do 31. prosince
2013, bylo v poradně odbaveno celkem 787 klientů při
2704 kontaktech. Nejčastěji se konzultace týkaly
problematiky zadlužení a hledání východiska z této
situace (splátkové kalendáře, osobní bankrot…). V
uplynulém období měla poradna otevřeno celkem 252
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 2704
kontaktů se jednalo o 528 konzultací a 2176 intervencí.

Poslání občanské poradny:

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.

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

Okruh poradenství

Počet klientů

Počet kontaktů

Dluhova problematika

514

2219

Pravní poradenství

143

268

Pracovne pravní vztahy

23

32

Obrana spotrebitele - reklamace

89

154

Majetkopravní vztahy

13

18

Bytova problematika

5

13

787

2704

Ženy

Muži

356

431

CELKEM:

Klienti dle pohlaví
Pocet klientu
CELKEM

787

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.

Konzultační hodiny občanské poradny:
Pondělí
10:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hodin
Úterý 10:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hodin
Středa
10:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hodin
Čtvrtek
10:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hodin
Pátek 10:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hodin
Mimo konzultační hodiny si lze předem domluvit schůzku s
pracovníkem poradny.
Okruhy poradenské činnosti:
● Finanční, dluhová a rozpočtová problematika
● Pracovně právní vztahy a zaměstnanost
● Bydlení
● Majetkoprávní vztahy a náhrada škody
● Ochrana spotřebitele
● Školství a vzdělávání
● Základy práva ČR
● Občanské soudní řízení
● Veřejná správa

“Nejste na to sami - proč nepodepsat smlouvu, které
nerozumím…“
V roce 2013 pokračovala spolupráce s ICOS Český Krumlov, o.s.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Cílem projektu bylo zajistit komplexní poradenské i právní
služby v oblasti ochrany spotřebitele a finanční gramotnosti a
zároveň zvýšit právní povědomí o těchto oblastech výchovně
vzdělávacími a info aktivitami. Cílem bylo poskytnout občanům
několika regionů Jihočeského kraje potřebné informace, rady a
účinnou poradenskou i právní pomoc tak, aby byli občané
schopni řešit svou situaci samostatně či za odborné pomoci, a to
prostřednictvím provázaných aktivit.
V rámci projektu měly tři bezplatné poradny (bezplatná právní
poradna při ICOS Český Krumlov, o.s. v Českém Krumlově,
Trhových Svinech a Občanská poradna při o.s. KreBul)
vyčleněnu část provozní doby na spotřebitelskou a dluhovou
problematiku. Zároveň jako doplněk k přímým poradenským
službám fungovala webová poradna.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PRACHATICE

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 dobrovolnického centra zaměřena na:
 získávání, výběr, evidence dobrovolníků pro
konkrétní dobrovolnické programy v regionu, včetně
zjišťování potřeb přijímajících organizací
 školení dobrovolníků
 smluvní zajištění dobrovolnické činnosti vč. pojištění
 zajištění supervize
 komunikace
a
spolupráce
s
přijímajícími
organizacemi i fyzickými osobami v oblasti
dobrovolnictví
 propagace dobrovolnictví na Prachaticku a podpora
rozvoje 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 2013 je smluveno
zapojení 6 přijímajících organizací do dobrovolnických aktivit,
do budoucna předpokládáme nárůst těchto organizací.
Počet dobrovolníků za rok 2013:
13 s podepsanou smlouvou, 18 bez smlouvy

 Realizace přednášek: celkem 6 přednášek, zúčastnilo
se 113 studentů,
 21 mladých lidí se zúčastnilo vzdělávání
dobrovolníků,
 proběhly tři samostatné semináře,
 proběhl kulatý stůl na téma dobrovolnictví,
 tři bloky školení, celkem pro 21 účastníků,
 vlastní
aktivity
dobrovolníků
v jednotlivých
zařízeních.

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
Cílem prednasek je seznamit posluchace s udalostmi
konce druhe svetove valky, zejmena pak s pochodem
smrti, ktery se bezprostredne dotyka naseho regionu.
Prave Volary se staly místem pruchodu vezenkyn
z koncentracních taboru, ktere byly nesmyslne hnany na
ceste bez smyslu a cíle. Mnoho zen utrapy pri pochodech
smrti neprezilo. 95 z nich pak naslo místo sveho
posledního odpocinku na hrbitove obetí pochodu smrti
ve Volarech.
Behem prednasek predstavujeme vydane publikace:
 knihu „Pres Volary presla smrt – pochod smrti
ocima pametníku“
 sborník „Volary a pochod smrti – vzdelavaní o
holocaustu“
 karticky s fotkami a doplnujeme prezentaci DVD
s nazvem „Vzpomínka na císlo 47772 – Príbeh
Renaty Dindove“.
Celkem jsme behem roku 2013 realizovali 13 prednasek,
pri kterych jsme oslovili na 354 posluchacu.
Prednasky lektoruje Jaroslava Krejsová, autorka
publikace „Pres Volary presla smrt – pochod smrti ocima
pametníku“ a Zdenek Krejsa, spoluautor knihy.

POČÍTAČOVÉ KURZY
V roce 2013 jsme pokračovali ve vzdělávání dospělých.
V nabídce a realizaci dalšího vzdělávání nechyběly
kurzy zaměřené na zlepšování IT gramotnosti v našem
regionu. Nabídli jsme individuální kurzy s názvem
„Základy práce s počítačem a internetem“. Účastníci se
seznamovali s tím, jak počítač funguje, naučili se napsat
dopis, pracovat s tabulkovým editorem a v neposlední
řadě pronikli do tajů internetové komunikace (emailová pošta, skype, facebook).
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 Zdeněk Krejsa, zúčastnilo
se 5 účastníků individuálního vzdělávání.

KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Sérii pravidelných kurzů vzdělávání občanů, kterou
připravuje naše sdružení s názvem „Trénování paměti
v každém věku“ jsme letošní rok nerealizovali. Někdy je
fajn si dát volno a trénovat i tělo.

AKADEMIE 3. VĚKU
Šestý ročník akademie 3. věku se nesl v duchu prázdnin
od studií a přednášek. Ale příští rok se chystáme na 2
semestry. Takže se opět těšíme na spolupráci s Vyšší
odbornou školou sociální Prachatice a zaměříme se
opět na témata zdraví a aktivního života ve stáří.

ODBORNÁ KONFERENCE - VOLARY A POCHOD
SMRTI
Na dny 2. – 3. května byla ve Volarech připravena v pořadí šestá
odborná konference na téma Volary a pochod smrti. Konference
se konala u příležitosti 68. 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,
zhlédli několik nových videodokumentů, byla jim představena
řada zajímavých projektů z oblasti multikulturní výchovy.

Zajímavým setkáním pro všechny přítomné byla prezentace a
beseda s paní Hanou Jančíkovou, předsedkyní občanského
sdružení Hasada z Tábora. Paní Jančíková se věnuje tématice
holocaustu a židovství již řadu let. „Beru to jako splátku dluhu
příbuzným mého táty, kteří zahynuli v Osvětimi. Kdybych jejich
památku nepřipomněla já, nepřipomněl by ji už nikdo. Podobně
je to i s ostatními Židy. Málokterý měl štěstí, že se dožil
osvobození a mohl předat svědectví. A tak to v Táboře za místní
židovské společenství dělám já“, popsala paní Jančíková. Při
besedě s volarskými žáky pak ukázala řadu zajímavých
dokumentů, mezi kterými byla židovská hvězda jejího otce,
vězni vytvořená trikolora či listinné dokumenty, mapující
omezování židovských práv za války.

REKONSTRUKCE PAMĚTNÍ DESKY
Díky snaze občanského sdružení KreBul a finanční podpoře
Jihočeského kraje a Města Volary se hřbitov obětí pochodu
smrti dočkal nové vstupní pamětní desky. Ta byla
rekonstruována v rámci grantového programu Úcta k předkům.
V uplynulých dnech došlo k instalaci nové pamětní desky na
hřbitov obětí pochodu smrti ve Volarech. „Jedná se o vstupní
pamětní desku před hřbitov, která nahradila tu původní. Ta
byla ve špatném technickém stavu a navíc musel být
každoročně obnovován nápis“, uvedla Jaroslava Krejsová
z občanského sdružení KreBul.
Vedení KreBul, o.s. spolu se starostkou města Martinou
Pospíšilovou hledali cestu, jak desku opravit, případně nahradit
novou. „Jihočeský kraj vypisuje grantový titul Úcta k předkům,
ve kterém jsme se již v loňském roce snažili finance na výměnu
desky získat. Nepovedlo se to, proto jsme požádali letos znovu a
projekt byl podpořen částkou 40.000 korun, další část
prostředků na rekonstrukci uvolnilo Město Volary“, shrnula
starostka města Volary.
Pamětní deska byla vyměněna za novou, zachovávající ráz té
původní. „Došlo pouze k výměně – přeinstalaci vstupní desky a
navíc k doplnění textace v anglickém jazyce, která na pomníku
scházela“, připomněla Jaroslava Krejsová.
Hřbitov obětí pochodu smrti ve Volarech prošel poslední velkou
rekonstrukcí na přelomu roku 1989/1990, kdy získal
současnou podobu. Každoročně dochází k renovacím textací a
údržbě hřbitova.

ADAPTAČNÍ KURZY
Zahajit skolní rok adaptacním ci seznamovacím kurzem
se stalo samozrejmostí jiz v mnoha skolach (zakladních,
stredních i vysokych). Prechod do noveho prostredí je
pro kazdeho velmi narocny, znamena vstup do noveho
trídního kolektivu, nove ucitele i celkove prostredí je
nove. Cílem nasich kurzu je tuto situaci zakum ulehcit.
Je preci mnohem príjemnejsí poznat sve spoluzaky
v prírode, pri tymove hre, pri resení spolecneho
problemu, na lanovych prekazkach, pri nocní hre, pri
príprave spolecneho jídla ci behem situací, se kterymi
se casto v beznem zivote nesetka.
Take v roce 2013 jsme byli pozadani nekolika skolami o
realizaci adaptacních kurzu pro jejich zaky. Cílem
pobytu bylo blizsí poznaní se ucastníku navzajem, lepsí
seznamení se s trídními uciteli, zamerení se na tymovou
spolupraci,
odstranení
rivality
mezi
trídami,
sebepoznaní, poznaní druhych. Celkem se uskutecnilo
12 adaptacních kurzu.
Okruhy
aktivit:
sportovní,
tvorive,
psychosocialní, premyslive, zabavne.

diskusní,

Škola

Počet
žáků

Třída

Místo konání

ZŠ Prachatice,
Národní 1018

6. A

21

Zadov

ZŠ Prachatice,
Národní 1018

6. B

20

Zadov

ZS Prachatice,
Vodnanska
287

6. A

23

Zadov

ZS Prachatice,
Vodnanska
287

6. B

24

Zadov

ZS Prachatice,
Zlata stezka
240

6. B

27

Zadov

ZS a MS Praha
6

6. A

19

Hořovická chata,
Borovice – Cholín

ZS a MS Praha
6

6. B

26

Hořovická chata,
Borovice – Cholín

SPgS
Prachatice

1. A

31

Prachatice

SPgS
Prachatice

1. B

28

Prachatice

ZS Truhlarska
Karlovy Vary

6. A

21

Marianska

ZS Truhlarska
Karlovy Vary

6. B

24

Marianska

ZS Truhlarska
Karlovy Vary

7. A

22

Marianska

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Projekt se zaměřil na vytváření prostoru pro
volnočasové aktivity, určené neorganizovaným dětem a
mládeži na území města Prachatice. Byly to činnosti,
které měly zlepšit jejich trávení volného času z pohledu
edukačního i psychického vývoje a utváření osobnosti
ve specifických podmínkách rozvoje ve volném čase. Na
projektu spolupracovali dobrovolníci, ať už ti
z Dobrovolnického centra, či jen náhodní, jež získávali
nové zkušenosti v činnostech s dětmi a mládeží.
V činnostech jsme vycházeli z potřeb dětí. Cílovým
skupinám byla poskytnuta co nejširší základna
informací o možnostech trávení volného času,
s ohledem na vytváření dospělé osoby ve volném čase,
kdy se učily se svým časem zacházet. Snahou bylo
dosáhnout prohloubení vědomostí získaných ve škole a
vést ke zdravému rozvíjení osobnosti skrze jejich
nadání, talent a schopnosti. Touto nabídkou jsme mohli
podchytit neorganizované děti a mládež a pomoci jim
vyplnit prázdný prostor mimo školní a domácí
prostředí.

REKONSTRUKCE ICM PRACHATICE
Informační centrum pro mládež Prachatice se dočkalo
dokončení druhé etapy rekonstrukce prostor.
Slavnostní otevření se odehrálo 26. listopadu za účasti
řady významných hostů. Mezi nimi nechyběla paní Eva
Hampejsová z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, vedoucí oddělení mládeže Krajského
úřadu Jihočeského kraje Václav Průcha či místostarosta
města Robert Zeman.
Druhá etapa rekonstrukce přinesla své plody v podobě
velkého multifunkčního sálu, bezbariérového wc a
sprchy, sociálů, skladu, dvou ubytovacích jednotek (a to
včetně veškerého zázemí v podobě sprchy, wc,
kuchyňky). Do nového kabátu se oblékla také fasáda.
Dům na Zlaté stezce 145 se dočkal i svého názvu.
Kmotry Hanka Rabenhauptová a Květa Kadlecová jej
směrovníky pokřtily na Křižovatku u parku. Název
vystihuje to, co zde mohou všichni najít – nový směr,
novou cestu. Ať již směr v podobě odborné rady,
cvičení, terapie…, každý si z nabídky služeb domu
vybere to, co je mu blízké.
Druhou etapu rekonstrukce podpořilo Ministerstvo
školství, mládež a tělovýchovy, Jihočeský kraj a
Město Prachatice.

INFORMACE PRÁVĚ TEĎ A TADY
Ve Štěpánčině parku probíhala interaktivní hra, kde mladí lidé
pátrali po záhadné osobě (Jimmy). 7 stanovišť, 7 úkolů, 7
otázek zaměřených například na:
 propagaci ICM (kde dostane člověk komplexní informace
z oblasti vzdělávání, volného času, cestování, brigády…),
 dobrovolnictví (co je EVS/EDS),
 jazykovou vybavenost (vysvětli pojem volunteer – z
Jimmiho se pak stal „volunteenager“ :-D),
 studia (jaké programy nabízejí možnost dalšího studia v
zahraničí),
 samostatné rozhodování (vybrat si z několika zemí dle
informací tu pravou pro daného člověka)
 uplatnění svých znalostí (vyřešení několika hádanek a
úloh)
 tvořivost (vytvoření svého já)
Takto vytvořil každý jednu osobu (Jimmy), která je vzdělaná, ví
o dobrovolnictví, je jí mezi 18-26 lety, umí dobře anglicky, ale
ráda by se učila i jiné jazyky, zná problematiku sociální péče… a
na účastníkovi zůstalo rozhodnutí, zda Jimmy zůstane v ČR,
nebo pokud jí vyšle na nějakou misi, popřípadě jako
dobrovolníka na stáž, co je k tomu zapotřebí zařídit a kam je
třeba se obrátit.
Cílem této hry bylo seznámit účastníky s filosofií ICM, ale také
poskytnout dostatečné informace o možnostech vzdělávání,
dalšího studia, stáží, výměnných programů, dobrovolnictví, EVS
atd., a dál pomoci, aby každý v sobě našel svého Jimmyho, který
bude jejich vnitřním hlasem a povede je k tomu, aby nabyté
informace využili a třeba se vydali na nějakou stáž či začali
pracovat jako dobrovolníci.

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA MLÁDEŽE
Projekt mezinárodní výměny mládeže s názvem "Putování po
starých řemeslech Šumavy" byl společným setkáním mladých
lidí z České republiky, Slovenska a Běloruska. Celkem 16 dní
účastníci putovali a poznávali tradice a řemesla, která byla
dříve běžná. Většinu z nich si pak vyzkoušeli na vlastní kůži.
Nová přátelství, zábava, poznání zcela nových lidí, poznání jiné
kultury, odbourávání jazykových bariér. To vše byl projekt
mezinárodní výměny mládeže, který byl finančně podpořen z
prostředků Evropské Unie, v rámci programu Mládež v akci a
Městem Prachatice. Organizačně jej zajistilo občanské sdružení
KreBul, partnery se staly organizace Zipcem ze Slovenska a
Běloruský svaz mládeže.
„Na projekt jsem se moc těšila, v Čechách jsem nikdy nebyla,
zajímala mě tato země, její kultura, památky a řemesla k tomu
myslím patří. V projektu jsem poznala mnoho velmi zajímavých
lidí a odjíždím plna splněných snů, očekávání a přání, s mnoha
krásnými vzpomínkami a výrobky, které jsem si během
návštěvy po řemeslech vyrobila. Zlepšila jsem své vyjadřování
v angličtině, navázala mnoho krásných přátelství…“
„Spolupráce…tolerance….respekt…přátelství….otevřenost……….
zážitky…..souhra….řemesla….
Český
Krumlov….kluci
z KreBulu….otevřené srdce…. = výměna Prachatice“.
„Velké díky za ohromný kus práce, který odvedli organizátoři.
Velké díky za poznání řemesel a mnoha báječných lidí, se
kterými jistě budu dál v kontaktu. Velké díky za kopu
nádherných dárků, které jsem sama vyrobila a odvážím si
domů. Těším se s vámi zase brzy ahoj!“

DOTAČNÍ POLITIKA
Každým rokem usilujeme o získání finanční podpory na
realizaci jednotlivých projektů. Neustále přibývají a
otevírají se nové možnosti, kde lze o finanční prostředky
žádat. Naší snahou je tyto nové zdroje neustále
aktualizovat a zapojovat se do širokého spektra
grantových schémat, vyhlašovaných ministerstvy,
Jihočeským krajem, nadacemi, či dalšími subjekty,
vypisující nejrůznější grantová schémata.

V roce 2013 jsme podali nebo se partnersky zapojili
celkem do 23 projektů. Z tohoto počtu jich bylo 16
finančně podpořeno. Jeden projekt byl zpracován a
následně též vybrán k finanční podpoře pro město
Volary, a to na rekonstrukci pamětní desky na hřbitově
obětí pochodu smrti.

Přehled přidělených dotací pro rok 2013
Poskytovate
l dotace

Název projektu

Přidělená
částka

40.000,-- Kč

Jihočeský kraj

Rekonstrukce ICM
Prachatice – II. etapa

80.000,-- Kč

Jihočeský kraj

Záštita hejtmana
Jihočeského kraje

3.000,--

1.500.000,-- Kč

Město Prachatice

Zvyšování finanční
gramotnosti na
Prachaticku

20.000,-- Kč

90.000,-- Kč

Město Prachatice

Rekonstrukce ICM
Prachatice – etapa II.

450.000,-- Kč

110.000,-- Kč

Město Prachatice

Mezinárodní výměna
mládeže

13.000,-- Kč

Dobrovolnické
centrum Prachatice

25.000,-- Kč

Mezinárodní výměna
mládeže – „Putování
po starých
řemeslech“

370.835,-- Kč

400.000,-- Kč

MŠMT ČR

ICM Prachatice v roce 2013

320.000,-- Kč

MŚMT ČR

Rozšíření ICM Prachatice –II.
etapa

MŠMT ČR

Volnočasové aktivity v
Prachaticích

Jihočeský
kraj

ICM Prachatice v roce 2013

Přidělená částka

Jihočeský kraj
Občanská poradna Prachatice

Informace právě teď a tady

Název projektu
Volnočasové aktivity
pro neorganizované
děti a mládež na
Prachaticku

MPSV ČR

MŠMT ČR

Poskytovatel dotace

30.000,-- Kč

Jihočeský
kraj

Vzdělávání o holocaustu v roce
2013

20.000,-- Kč

Jihočeský
kraj

Dobrovolník v každém z nás

50.000,-- Kč

Ministerstvo vnitra
ČR

Česká národní
agentura Mládež

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013
Hospodářský zisk v roce 2013 skončil v číslech
dosahující téměř 2 milionům korun. Tato částka je
způsobena investiční akcí – rozšíření ICM Prachatice,
kdy je investice do majetku postupně odpisována
prostřednictvím odpisů.
V roce 2013 se nám podařilo získat investiční dotace
na rekonstrukci objektu, ve kterém sídlí naše
projektová pracoviště – ICM Prachatice, Občanská
poradna Prachatice a Dobrovolnické centrum
Prachatice (od roku 2014 zde má sídlo celá KreBul,
o.p.s.). Poskytovatelem investičních dotací je MŠMT
ČR (ve výši 1.500.000,-- Kč), Město Prachatice (ve výši
450.000,-- Kč) a Jihočeský kraj (ve výši 80.000,-- Kč).

Náklady

Osobní náklady

Spotřeba drobného
materiálu

188.626,84

Kursové ztráty

49,02

Spotřeba energie

92.152,--

Haléřové vyrovnání

0,11

DHIM do 10 tis. Kč

38.662,5

Jiné ostatní náklady

1.841,--

Bankovní poplatky

3.183,--

Pojištění majetku

9.797,--

Ostatní náklady

14.870,13 Kč

Spotřebované
nákupy

319.441,34 Kč

Cestovné

55.489,05

Náklady na
reprezentaci

28.962,10

Poštovné

3.629,--

Telefony, internet

7.286,51

Účetní služby

17.590,--

Nájemné kanceláře

10.520,--

Ostatní služby
Služby

Odpisy dlouhodobého
nehmotného majetku
Odpisy celkem

Náklady celkem

Výnosy

720.859,-- Kč

Tržby z prodeje
služeb

212.785,--

Tržby z prodeje
služeb – vstupenky

62.429,2

Tržby za vlastní
výkony a za zboží

275.214,2 Kč

Úroky

3.853,35

142.457,--

Ostatní výnosy

3.853,35 Kč

142.457,-- Kč

Provozní dotace

3.522.435,46

1.880.024,29 Kč

Provozní dotace

3.522.435,46 Kč

Výnosy celkem

3.801.503,01 Kč

558.920,16
682.396,82 Kč

Náklady celkem

1.880.024,29 Kč Výnosy celkem

Hospodářský zisk celkem

1.921.478,72 Kč

3.801.503,01 Kč

SPOLUPRÁCE
Rok 2013 byl ve znamení spoluprace s radou
institucí, organizací, firem i s jednotlivci. Jen díky
jejich materialní a financní i osobní podpore jsme
mohli realizovat vsechny nase aktivity, ktere prilakaly
radu ucastníku.
Velke podekovaní patrí take vsem
dobrovolníkum, kterí se pravidelne a ochotne zapojují
nejen do aktivit Dobrovolnickeho centra. Bez
dobrovolníku a jejich pomocnych rukou bychom casto
nemohli jít dal a neustale pracovat na vylepsení nasich
stavajících sluzeb, i príprave zcela novych projektu a
aktivit.
V duchu presvedcení, ze „spolu s druhymi dokazu víc
nez sam“ uvadíme abecedne vsechny, kdo nas
v prubehu celeho roku 2013 podporili ať uz financne
ci svou spoluprací.

Atelier Petra Cepkova Prachatice

Palma Aperta

Belorusky svaz mladeze

Penzion Horus Volary

CB system

Plavecky bazen Prachatice

Cajovna u Hrusky Prachatice

Regionalní rozvojova agentura Sumava

Ceska narodní agentura Mladez

Sdruzení Joga v denním zivote Prachatice

Dobrovolníci

Ticket-Art Praha

Eurodesk

T-Mobile

Fotografia Prachatice

Vyssí odborna skola socialní Prachatice

ICOS Cesky Krumlov

ZIPCEM

Indicka restaurace Prachatice
Jihoceska ICM

Mediální partneři:

Jihocesky kraj

PrachatickoNews

Lanovy park Libín

Prachaticky deník

Mesto Prachatice

Cesky rozhlas Ceske Budejovice

Mgr. Kveta Kadlecova
Ministerstvo prace a socialních vecí CR
Ministerstvo skolství, mladeze a telovychovy CR
Ministerstvo vnitra CR
Nadace Vodafone Ceska republika

PODĚKOVÁNÍ

Šestý rok života občanského sdružení KreBul je za námi. Příští
rok pomyslně vstoupíme do 1. třídy základní školy, ale už jako
obecně prospěšná společnost. Lze konstatovat, že z plenek a
prvních hraček jsme už vyrostli, první nesmělé krůčky máme za
sebou, prošli jsme zkušenosti „ve školce“ a teď to bude už jen na
nás. Ve škole je to tak, že se člověk učí a pak přijde zkouška. U
nás je to často tak, že přijde zkouška a pak se učíme, hledáme
možnosti k řešení a ukazujeme nejlepší cestu. Snažíme se rozšířit
své aktivity, pracovat na projektech, které i nám pomáhají v rozvoji
sebe samých i poskytovaných služeb na území Prachatic.
Vážení přátelé, spolupracovníci, blízcí i naši příznivci, dovolte mi,
abych Vám poděkoval za projevení zájmu o naše aktivity a
vyjádřil i vřelé díky za účast, podporu a příležitosti. Bez Vás by
naše sdružení neexistovalo a naše snažení by se rozplynulo vniveč.
A jelikož z Vaší strany je stále zájem o aktivity a služby,
připravujeme pro Vás další zajímavé projekty. Proto bychom moc
rádi projevili osobní poděkování těm, kteří nás podporují finančně.
Bez Vás bychom těžko mohli fungovat a nabízet stále kvalitnější
služby a aktivity. Věříme, že i do budoucna bude naše spolupráce
ve znamení vzájemného harmonického partnerství a spoluúčasti.
Za KreBul, o.p.s.

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS., ředitel
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