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POMOC V PRAVÝ ČAS
Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.
Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší
uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat a zda okolní svět jeho
příchod a další život bude vnímat stejně nadšeně jako jeho stvořitelé. Počátek Temperi, tak
jako život čerstvě narozeného dítěte, byl v duchu radosti ze zrození. Radost byla ale záhy
vystřídána potřebou každodenní rodičovské péče a odpovědnosti. Rodičovská odpovědnost
sebou nesla také polemiku nad vlastními rozhodnutími. S jistým časovým odstupem mohu
říci, že záměr věnovat naši pozornost rodinám s dětmi v nepříznivé životní situaci bylo
rozhodnutím nejenom správným, ale v dnešní době také nadmíru potřebným.
Uživatelům služeb Temperi přeji, aby pomoc, které se jim v tomto a dalších letech dostane,
byla pomocí včasnou, efektivní, profesionální, nestrannou a vždy ku prospěchu jich
samotných.
Všem, kteří jsou s Temperi spjati, přeji, aby v dalším roce prokázali nejenom své
„rodičovské“ kompetence, dovednosti a odpovědnost, ale zejména dostatek neutuchající
„rodičovské“ lásky.

Aleš Novotný
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O NÁS
Obecně prospěšná společnost Temperi byla založena zakládací smlouvou dne 2. 8. 2012
v Českých Budějovicích a je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u
Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu O, vložce číslo 235, IČ 28159179. Temperi,
o.p.s. sídlí v ul. F. A. Gerstnera 21/3 v Českých Budějovicích.
Temperi, o.p.s. je nově vzniklou společností v sociální sféře, její zakladatelé včetně členů
správní a dozorčí rady se problematikou rodiny a naplňování základních životních potřeb
dětí zabývají již dlouhodobě a mají tak pro realizaci sanace rodiny nezbytné zkušenosti.

POSLÁNÍ A CÍLE
Posláním obecně prospěšné společnosti Temperi je na území Jihočeského kraje poskytovat
sociální služby pro rodiny s dětmi a sociálně právní ochranu dítěte. Poskytováním obecně
prospěšných služeb chce Temperi, o.p.s. přispívat ke zlepšení kvality života dětí,
mladistvých a rodin nacházejících se v sociální krizi s cílem podpořit je ve schopnosti řešit
jejich obtížné životní situace.
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ČINNOST V ROCE 2012
Pro zdárnou realizaci činnosti Temperi, o.p.s. bylo důležité načerpat informace a zkušenosti
od organizací, které se též zabývají rodinou s dítětem v ohrožení. V této souvislosti jsme
navázali spolupráci s profilově blízkými organizacemi – občanským sdružením Dům tří přání
se sídlem v Praze a společností Spondea, o.p.s. sídlící v Brně. Na základě proběhlých
konzultací jsme nastavili základní parametry poskytování služeb s výhledem dalšího
rozvoje.
Původním záměrem Temperi, o.p.s. bylo zajistit komplexní péči o rodinu a ohrožené dítě,
jenž by spočívala v dostupnosti pobytové formy pomoci realizované prostřednictvím
sociálních služeb a též služeb sociálně právní ochrany dítěte. Toto se jevilo jako příležitost,
jak pokrýt elementární potřeby dětí a rodin s dětmi nacházejících se v akutní sociální krizi.
Z objektivních důvodů (zejména finančních) společnost přistoupila k naplňování dílčích cílů
spočívající v rozvoji ambulantní a terénní formy pomoci.
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Temperi, o.p.s. hledala vhodné prostory a zajistila materiální zázemí pro realizaci služby.
Připravila koncepční materiály a základní nástroje pro mapování a vyhodnocování práce
s uživateli služeb.
Členové týmu se též aktivně zapojili do procesu plánování sociálních služeb pro SO ORP
České Budějovice.

PRIORITY A CÍLE PRO ROK 2013
Primárním cílem pro rok 2013 je registrovat služby sociální prevence – sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitaci pro rodiny s dětmi. Obě sociální služby
budou registrovány a následně poskytovány v ambulantní případně i terénní formě, a
doplní tak základní nabídku sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu ve správním obvodu
Jihočeského kraje. Nedílnou součástí registrace je tvorba a zavádění standardů kvality
sociálních služeb.
V návaznosti na uvedený cíl bude též důležité získat pověření o sociálně právní ochraně
zejména v oblasti vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje, v oblasti
pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
dále v oblasti pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a
jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
Jedním z dalších záměrů společnosti bude realizace vzdělávacích aktivit pro laickou i
odbornou veřejnost.
Nezbytným předpokladem pro naplnění uvedených cílů je zajištění dostatečných
personálních a finančních zdrojů a navázání spolupráce s dalšími poskytovateli, institucemi
veřejné správy a dalšími odborníky.

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2012
• Společnost neměla kromě vkladu zakladatelů příjmy ani výdaje.
• Vklad zakladatelů společnosti činil 60. 000,00 Kč.
• Společnost nebyla příjemcem dotací, činnost společnosti nebyla podpořena žádnými
dary.
• Nebylo vytvořeno žádné pracovní místo. Činnost společnosti byla zajišťována členy
společnosti bezúplatně.
• Společnost nemá podíl na jiných společnostech, nemá akcie nebo podíly, majetkové
cenné papíry, dluhopisy ani podobné cenné papíry nebo práva.
• Společnost v roce 2012 nepořizovala dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.
• Odměny členům správní a dozorčí rady nebyly vypláceny.
V roce 2012 nedošlo k závažným událostem, které by ovlivnily stav a výsledek
hospodaření společnosti.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří v roce 2012 poskytli pomoc a cenné rady, a podpořili tak činnost
Temperi, o.p.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Temperi, o.p.s
F. A. Gerstnera 21/3
370 67 České Budějovice
IČ: 281 59 179
DIČ: CZ281 59 179
tel: 722 901 632
e-mail: tempericb@tempericb.cz
web: www.tempericb.cz
číslo účtu: 2500315518/2010
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