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Úvodní slovo ředitele společnosti 
 

Milé uživatelky a uživatelé služeb Temperi, vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé, 

 

již po šesté usedám a píši úvodní slovo do výroční zprávy naší nevládní neziskové organizace 

Temperi. Kdybyste mi před šesti lety řekli, že v roce 2017 bude Temperi úspěšně poskytovat 

dvě registrované sociální služby ve třech zařízeních, doprovázet pěstounské rodiny realizovat 

dobrovolnický program a bude mít 9 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, tak bych tomu 

určitě nevěřil. Vždyť záměrem zakladatelů Temperi bylo „pouze“ poskytovat smysluplnou 

sociální službu pro rodiny s dětmi v Českých Budějovicích. Bylo to bezesporu šest obtížných 

let, naplněných užitečnou a nesobeckou prací pro druhé, pro naše uživatele služeb. Velký dík 

patří mé spolupracovnici Haně Francové a „podněcovatelkám dobrých nápadů“ Šárce 

Kovárnové a Daně Kopecké. 

Rok 2017, obdobně jako ten minulý, byl pro Temperi rokem intenzivního rozvoje a do 

historie společnosti se zapíše tučným písmem. Doposud lokálně poskytované služby dostaly 

regionální význam. Námi provozované sociální služby jsou poskytovány nejenom v Českých 

Budějovicích, ale též v Českých Velenicích. Od března, respektive od května, je v provozu 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Brána a Centrum pomoci pro rodiny s dětmi. Dále se též 

úspěšně rozvíjel program podpory pěstounských rodin – profesionální podporu v současnosti 

poskytujeme již 29 pěstounským rodinám. 

 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří se na rozvoji Temperi podíleli a podílejí, 

zejména však mým spolupracovnicím – jak těm, které jsou s námi od začátku, tak též těm, 

které se k nám v průběhu šesti let připojily.  

 

Uživatelům našich služeb přeji hodně životního optimismu a pevné vůle. 

 

Aleš Novotný 
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Základní údaje o společnosti 

1.1 Kontaktní údaje 

 

Adresa sídla:  Jaroslava Haška 1818/1, České Budějovice 370 01 

Datová schránka: 8kf6dw 

E-mail:   tempericb@tempericb.cz  

Bankovní spojení: 2500315518/2010 

IČ:   281 59 179 

DIČ:   CZ281 59 179 

 

1.2 Orgány obecně prospěšné společnosti 
 
Ředitel /statutární orgán:  
Mgr. Aleš Novotný, ředitel společnosti od 13. 9. 2012 
 
Správní rada: 
Mgr. Dana Kopecká, předsedkyně správní rady od 14. 9. 2015 
Mgr. Hana Francová, Ph.D., člen správní rady od 14. 9. 2015  
Pavel Kovárna člen správní rady od 29. 12. 2014 
 
Dozorčí rada: 
Ing. Jitka Behenská, předseda dozorčí rady od 14. 9. 2015 
Bc. Vladislav Nadberežný, člen dozorčí rady od 14. 9. 2015 
PhDr. Lenka Maťhová, člen dozorčí rady od 1. 10. 2015 
 
Zakladatelé společnosti:  
Mgr. Hana Francová, Ph.D. 
Mgr. Aleš Novotný 
Ing. Jitka Behenská 
 

1.2  Činnost a služby 

 

Temperi o.p.s. byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským 

soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 235. 

Temperi o.p.s. poskytuje obecně prospěšné služby v následujících oblastech: 

 poskytování sociálně právní ochrany dítěte ve správním obvodu Jihočeského kraje; 

 poskytování vybraných sociálních služeb ve správním obvodu Jihočeského kraje; 

 realizace dobrovolnické služby v sociální oblasti ve správním obvodu Jihočeského 

kraje 
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Temperi o.p.s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, pověřenou osobou k výkonu sociálně právní ochrany dětí dle 

zákona č. 359/1999 Sb. a akreditovanou vysílající organizací v rámci dlouhodobé 

dobrovolnické služby dle zákona č. 198/2002 Sb. 

Temperi o.p.s. je držitelem živnostenského oprávnění v těchto oborech: 

 poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; 

 mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

Temperi o.p.s. spolupracuje se širokým spektrem partnerů z neziskového sektoru, orgány 

státní správy a samosprávy. Své aktivity zaměřuje na tyto cílové skupiny: 

 osoby v sociální nouzi a životní krizi; 

 rodiny s dětmi nacházející se v dlouhodobé krizi; 

 osoby pečující a osoby v evidenci; 

 děti v pěstounských rodinách; 

 děti a mládež. 

 

1.4 Pracovní tým společnosti 

Pracovníci na hlavní pracovní poměr: 
 
Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D. 
Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D. 
Mgr. Ludmila Cimlová 
Mgr. Hana Francová, Ph.D. 
PhDr. Martina Hrušková, Ph.D. 
Mgr. Aleš Novotný 
Veronika Opletalová, Dis. 
Bc. Marie Sedláčková 
Mgr. Iveta Švecová 
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 Aktivity společnosti 

2.1 Projektová činnost v roce 2017 

V roce 2017 jsme úspěšně žádali v rámci dotačních programů. Podporu pro realizaci  

sociálních služeb jsme získali ze strany Jihočeského kraje, Statutárního města České 

Budějovice a Města České Velenice. Na základě pověření k výkonu SPOD byla získána také 

podpora z programů Ministerstva práce a sociálních věci ČR. Podpora byla též získána na 

realizaci dlouhodobé dobrovolnické služby, a to prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR, 

Statutárního města České Budějovice, Nadačního fondu Albert, Nadace J&T a Nadace 

Agrofert. 

 

Název projektu Donátor 
Termín 

realizace 

Získané 
finanční 

prostředky 

Jednoleté projekty 

Rozvoj sociálně aktivizační služby 
pro rodiny 

Statutární město České 
Budějovice 

2017 70 000 Kč 

Dobrovolnictví Temperi 
Statutární město České 
Budějovice 

2017 40 000 Kč 

§ 62 Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež 

Město České Velenice 2017 560 000 Kč 

§ 65 Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny dětmi 

Jihočeský kraj 2017 37 000 Kč 

Psychologická a 
psychoterapeutická práce s 
rodinami při rozchodu a rozvodu 
rodičů 

MPSV ČR 2017 114 329 Kč 

Dobrovolnictví Temperi pokračuje MV ČR 2017 119 000 Kč 

Program Pět P v roce 2017 Nadace J&T 2017 50 000 Kč 

Kamarádství jako prevence Nadační fond Albert 2017 25 000 Kč 

Dobrovolnictví Temperi Nadace Agrofert 
5/2016 – 
4/2017 

104 000 Kč 

Dlouhodobé projekty 

Zajištění sociální služby Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Jihočeský kraj (IP) 
4/2016 – 
12/2018 

1 573 000 Kč 

Centrum pomoci pro rodiny s dětmi OPZ 
5/2017 – 
4/2020 

2 623 728,75 Kč 
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2.2. Program TEMPERI – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY 

S DĚTMI 
 

Posláním sociálně aktivizačních služeb je pomoci rodinám s dětmi, které se nacházejí v 

obtížné životní situaci. Pomoc je zaměřená na porozumění potřeb dětí, obnovu a podporu 

zdravého vztahu mezi rodičem a dítětem a minimalizaci negativních dopadů na dítě 

související s konflikty v rodinném či širším sociálním prostředí. Uživatelům je nabídnut 

bezpečný prostor a podpora při řešení obtížných situací formou poskytování potřebných 

informací a vhodných aktivizačních činností. 

 

Cílem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je:  

 Prohloubit kompetence rodičů, kteří nezvládají výchovu svých dětí 

 Zmírnit nevhodné (nefunkční) návyky jednotlivých členů rodinného systému 

 Eliminovat významné vztahové problémy včetně mezigeneračních konfliktů 

 Naučit rodiny zvládat zátěžové/krizové situace 

 Posílit osobnostní a sociální dovednosti na straně rodičů a jejich dětí 

 Zlepšit socioekonomickou situaci u rodin, které jsou dlouhodobě zatížené 

nedostatečným příjmem nebo nevhodným hospodařením 

 Eliminovat problémy dětí a mladistvých, se kterými se potýkají v domácím, 

školním příp. mimoškolním prostředí 

Program Temperi – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je realizován dle § 65 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o registrovanou sociální službu 

poskytovanou v ambulantní a terénní formě na území SO ORP České Budějovice. 

 
V rámci programu jsou realizovány zejména tyto činnosti: 

 pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů ve styku s úřady či jinými 

institucemi (pomoc s orientací v systému sociálních dávek, podpora při vyplňování 

formulářů potřebných k řešení životní situace, pomoc při obnovení nebo upevnění 

kontaktu s rodinou – např. prostřednictvím podporovaného setkávání) 

 sociálně terapeutické činnosti (např. motivace k plnění školních povinností, trénování 

efektivnějších způsobů učení, řešení výchovných záležitostí s důrazem na prevenci 

rozvoje agresivního chování, vedení k dodržování domluvených pravidel a termínů, 

posilování sebevědomí a sebehodnocení) 

 vzdělávací a aktivizační činnosti (např. pomoc s nastavením vyrovnaného rozpočtu, 

posilování dovedností dítěte, pomoc s výběrem vhodných volnočasových aktivit, 

hledání bydlení, zajištění podmínek a podpory pro přiměřené vzdělávání) 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím včetně příležitostných 

doprovodů na úřady či jiné instituce (zejm. doprovod na úřad práce, do 

zdravotnických zařízení ke specializovaným lékařům, do školských zařízení). 
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V rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí je též realizováno podporované 

setkávání dítěte s rodičem, který nemá dítě v péči, a dále asistovaného předávání dětí. 

Rodiče získávají informace z oblasti potřeb a práv dětí a potřeb a práv rodičů zejm. v duchu 

„Cochemské praxe“. Rodiče si osvojují dovednosti potřebné k vyjednávání v konfliktních 

situacích, trénují dodržování závazků, učí se respektovat přání dítěte a získávají i informace o 

upevňování citové vazby s dítětem.  

 

Na financování programu Temperi – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se podílel 

zejména Jihočeský kraj, a to na základě individuálního projektu „Podpora sociálních služeb 

v Jihočeském kraji IV“ (číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001897), dále MPSV ČR a 

Statutární město České Budějovice.  

 
 

TEMPERI – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

počet uživatelů CELKEM    80 

počet uživatelů NOVĚ PŘÍCHOZÍCH V ROCE 2017    49 

Setkání Počet 

do 15 min. 168 

do 30 min. 117 

do 60 min. 344 

do 90 min. 189 

do 120 min.   77 

nad 120 min.   87 

Vyhotovené zprávy Počet 

zprávy pro OSPOD a soudy   22 

Setkávání dítěte s rodičem 

počet nerezidenčních rodičů     9 

počet dětí   13 

počet setkání dítěte s rodičem CELKEN   61 

 

 
2.3. Program CENTRUM POMOCI PRO RODINY S DĚTMI 
 
Program Centrum pomoci pro rodiny s dětmi je složen ze dvou propojených částí: 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 Rodičovský klub 

 

2.3.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 

Posláním sociálně aktivizačních služeb je pomoci rodinám s dětmi, které se nacházejí v 

obtížné životní situaci. Pomoc je zaměřená na porozumění potřeb dětí, obnovu a podporu 

zdravého vztahu mezi rodičem a dítětem a minimalizaci negativních dopadů na dítě 

související s konflikty v rodinném či širším sociálním prostředí. Uživatelům je nabídnut 
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bezpečný prostor a podpora při řešení obtížných situací formou poskytování potřebných 

informací a vhodných aktivizačních činností. 

 

Cílem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je:  

 Prohloubit kompetence rodičů, kteří nezvládají výchovu svých dětí 

 Zmírnit nevhodné (nefunkční) návyky jednotlivých členů rodinného systému 

 Eliminovat významné vztahové problémy včetně mezigeneračních konfliktů  

 Naučit rodiny zvládat zátěžové/krizové situace 

 Posílit osobnostní a sociální dovednosti na straně rodičů a jejich dětí 

 Zlepšit socioekonomickou situaci u rodin, které jsou dlouhodobě zatížené 

nedostatečným příjmem nebo nevhodným hospodařením 

 Eliminovat problémy dětí a mladistvých, se kterými se potýkají v domácím, 

školním příp. mimoškolním prostředí 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou realizovány dle § 65 zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách. Jedná se o registrovanou sociální službu poskytovanou 

v ambulantní a terénní formě na území obce České Velenice. 

 

V rámci programu jsou realizovány zejména tyto činnosti: 

 pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů ve styku s úřady či jinými 

institucemi (pomoc s orientací v systému sociálních dávek, podpora při vyplňování 

formulářů potřebných k řešení životní situace) 

 sociálně terapeutické činnosti (např. motivace k plnění školních povinností, trénování 

efektivnějších způsobů učení, řešení výchovných záležitostí s důrazem na prevenci 

rozvoje agresivního chování, vedení k dodržování domluvených pravidel a termínů, 

posilování sebevědomí a sebehodnocení) 

 vzdělávací a aktivizační činnosti (např. pomoc s nastavením vyrovnaného rozpočtu, 

posilování dovedností dítěte, pomoc s výběrem vhodných volnočasových aktivit, 

hledání bydlení, zajištění podmínek a podpory pro přiměřené vzdělávání) 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím včetně příležitostných 

doprovodů na úřady či jiné instituce (zejm. doprovod na úřad práce, do 

zdravotnických zařízení ke specializovaným lékařům, do školských zařízení). 

 
 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

počet uživatelů CELKEM 21 

Setkání Počet 

do 15 min. 132 

do 30 min. 63 

do 60 min. 96 

do 90 min. 22 

do 120 min. 2 
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nad 120 min. 2 

Vyhotovené zprávy Počet 

zprávy pro OSPOD a soudy 2 

 
 
2.3.2 Rodičovský klub 
 
Rodičovský klub nabízí pravidelné setkávání rodičů z Českých Velenic za účelem výměny 

informací a sdílení zkušeností. Rodičovská setkávání současně slouží k rozvoji rodičovských 

kompetencí a podpoře zodpovědného rodičovství. Součástí rodičovského klubu jsou též 

přednášky a workshopy vedené odborníky z praxe. 

 

Cílem rodičovského klubu je: 

 nácvik rodičovských dovedností v oblasti péče a rozvoje dítěte, předávání informací k 

různým oblastem a fázím rodičovství 

 rozebírání modelových situací zaměřených na zvýšení motivace najít zaměstnání a 

získat legální příjem, na zvýšení efektivity a motivace učení dětí, na problémy s 

adaptací dítěte, zdravého životního způsobu včetně zásad zdravé výživy, řešení 

výchovných a rodičovských problémů, dále na potřebu plánování budoucnosti a 

orientace ve finanční gramotnosti, apod. 

 předání informací z oblasti plánování těhotenství, příprava matky a otce na jednotlivé 

kroky rodičovství, vedení a zvládání domácnosti 

 podpora při zvládání výchovných problémů dítěte 

 
 

Rodičovský klub 

počet uživatelů CELKEM 16 

počet setkání 20 

 
 
Základní informace o projektu 
Název programu: Operační program zaměstnanost 
Číslo výzvy: 03_15_042 
Název výzvy: Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 
Název projektu: Centrum pomoci pro rodiny s dětmi 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006152 
Datum zahájení: 1. 5. 2017 
Datum ukončení: 30. 4. 2020 
 

 
Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006152 „Centrum pomoci pro rodiny s dětmi“ je 

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 
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2.4 Program TEMPERI – NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PRO DĚTI A MLÁDEŽ BRÁNA 
 

Posláním Nízkoprahového klubu pro děti a mládež BRÁNA je prostřednictvím nízkoprahových 

služeb, aktivního využití volného času a edukačních aktivit usilovat o pozitivní změnu a 

sociální začlenění dětí a mládeže, která se ocitla v nepříznivé či jinak náročné životní situaci, 

a hrozí, že se bude chovat společensky nežádoucích způsobem. Nízkoprahový klub nabízí 

dětem a mládeži bezpečný prostor, pomoc a podporu při řešení obtížných osobních situací 

formou poskytování potřebných informací a vhodných aktivizačních činností, které přispívají 

ke zlepšení kvality života uživatelů. Poskytuje prostor pro řešení problémů a smysluplné 

trávení volného času jako alternativu k pobývání na ulici. 

 

Cílem nízkoprahového klubu pro děti a mládež BRÁNA je:  

 podporovat rozvoj aktivit a umožnit smysluplné trávení volného času 

 podpořit uživatele služby při vzdělávání s ohledem na individuální potřeby uživatele 

 podpořit a motivovat uživatele k řešení obtížných životních situací  

 depistáž a spolupráce s obdobnými a návaznými službami  

 realizace primárně preventivních aktivit  

 pomoc uživateli s řešením problémů souvisejících se zaměstnáním 

 posilovat sociální dovednosti ve vztahu s vrstevníky, rodinou a společenským okolím 

(pomoc s přijímáním společenského chování, poradenství, zvládání komunikace) 

Program Temperi – Nízkoprahová klub pro děti a mládež BRÁNA je realizován dle § 62 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o registrovanou sociální službou 

poskytovanou v ambulantní a terénní formě na území obce České Velenice. 

V rámci programu jsou realizovány zejména tyto činnosti: 

 volnočasové aktivity  

 pracovně výchovná činnost s dětmi a mládeží 

 nácvik kognitivních schopností se zaměřením na žádoucí vývoj uživatelů 

 motivace uživatelů k plnění školních povinností, dodržování hygienických návyků, ke 

čtení, k přiměřenému zacházení s finančními prostředky, aj. 

 podpora uživatelů v optimálním rozvoji dovedností 

 podpora psychických a sociálních schopností uživatelů 

 podpora sourozeneckých vztahů či vztahů k rodině a širšímu okolí 

 podpora vzdělávání 

 motivace uživatelů k řádné školní docházce a k pravidelné přípravě 

 pomoc uživateli při aktivní spolupráci se školou 

 pomoc a podpora při zajištění vhodných školních pomůcek 

 aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském 

prostředí 
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 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních 

a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 

dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 

 

Temperi - Nízkoprahový klubu pro děti a mládež BRÁNA 

počet uživatelů CELKEM      65 

Setkání Počet 

do 60 min. 1230 

nad 60 min. 3169 

Fakultativní činnosti Počet 

Mimoškolní příprava   686 

 

2.5 Program TEMPERI – SOCIÁLNÍ REHABILITACE PRO RODINY S DĚTMI 

Program Temperi – Sociální rehabilitace služby pro rodiny s dětmi je realizován dle § 70 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o registrovanou sociální službu 

poskytovanou v ambulantní formě v SO ORP České Budějovice. 

Program byl ukončen k 30. 6. 2017. 

 

2.6 Program TEMPERI - PODPORA PĚSTOUNSKÝCH RODIN ANEB POMOC 
V PRAVÝ ČAS 

 

Posláním programu „Podpora pěstounských rodin aneb pomoc v pravý čas“ je podílet se na 

vytváření podmínek pro zdárný vývoj dětí v náhradních rodinách a to doprovázením a 

podporou jejich pěstounů.  

 

Cílem programu je, aby pěstouni: 

 rozuměli potřebám dětí  

 upevňovali a dále si zvyšovali vlastní schopnosti v oblastech výchovy 

 udržovali stabilní zázemí dítěte 

 aktivně trávili volný čas s dítětem  

 byli informováni o dalších návazných službách a měli podporu při získávání dalších 

potřebných služeb 

 dále se vzdělávali 

 dokázali zajišťovat bezpečný kontakt dítěte s jeho biologickými rodiči 
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Cílová skupina 

Program je určen osobám pečujícím, osobám v evidenci a dětem svěřeným do jejich péče v 

rámci Jihočeského kraje. 

 

Program Podpora pěstounských rodin aneb pomoc v pravý čas je realizován dle zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Temperi, o.p.s.  je pověřena vykonávat tyto 

činnosti: 

- vyhledávat děti, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje (§ 6 odst. 1 zákona o 

SPOD); 

- pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o 

dítě (§ 11 písm. a) zákona o SPOD); 

- pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení 

výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 

(§ 11 odst. 1 písm. c) zákona o SPOD); 

- uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona o SPOD; poskytovat 

výchovnou a poradenskou péči osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu 

o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona o sociálně-právní ochraně dětí), sledovat 

výkon pěstounské péče. 

V roce 2017 bylo v programu Podpory pěstounských rodin 29 uživatelů, přičemž největší 

podíl tvořila příbuzenská pěstounská péče. Jedna pěstounka vykonávala pěstounskou péči na 

přechodnou dobu. V průběhu roku 2017 byla v jednom případě dohoda o výkonu pěstounské 

péče ukončena z důvodu svěření dětí do péče biologického rodiče.   

 

Podpora pěstounských rodin aneb pomoc v pravý čas 

počet uživatelů 29 

příbuzenská pěstounská péče 24 

nepříbuzenská pěstounská péče   3 

pěstounská péče na přechodnou dobu   1 

Vyhotovené zprávy Počet 

Pravidelné zprávy pro OSPOD 56 

Mimořádné zprávy pro OSPOD    5 

Vzdělávání pěstounů 

Počet organizovaných vzdělávacích akcí   8 

Počet pěstounů na vzdělávacích akcích celkem 87 

 

2.7 Program DOBROVOLNICTVÍ TEMPERI 
 
Dobrovolnictví Temperi je realizováno v rámci tří programů: program Pět P, doučování dětí a 

hlídání dětí při vzdělávání pěstounů. 

 Program Pět P 

Pět P poskytuje přátelství, péči, pomoc, prevenci a podporu zejména dětem nacházejícím se 

v obtížné životní situaci (nejčastěji z důvodů obtížné rodinné situace, reálného či hrozícího 
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sociálního vyloučení, mentálního nebo fyzického postižení). Hlavními cíli programu je 

předejít či zmírnit sociální vyloučení, obohatit sociální zázemí dítěte a zvýšit kvalitu života 

ohrožených dětí nalezením vhodné aktivity. Nezastupitelným přínosem je zdravé 

kamarádství s dospělým dobrovolníkem, pozitivní emoční zkušenost a posílení sebedůvěry a 

samostatnosti dítěte.  

 Doučování dětí 

Pro děti uživatelů služeb je prostřednictvím dobrovolníků zajišťováno pravidelné doučování. 

Doučování je vedeno interaktivní formou s využitím didaktických pomůcek, které jsou pro 

děti zajímavé. Cílem je především podpora dítěte v počátečních etapách školního 

vzdělávacího procesu, aby získalo návyky k pravidelné přípravě do školy a bylo motivováno k 

dalšímu vzdělávání již bez další podpory. Dobrovolník také působí jako pozitivní vzor pro 

rodiče, kteří svému dítěti s přípravou do školy neumí pomoci. 

 Hlídání dětí při vzdělávání pěstounů 

Cílem programu je zajištění péče o děti v době, kdy pečující osoby absolvují vzdělávací kurs v 

naší organizaci. Dětem je takto krátkodobě poskytnuta možnost strávit smysluplně volný čas 

při zábavných, sportovních i naučných aktivitách. Vedlejším efektem je pak zvyšování 

komunikačních dovedností a jejich sebedůvěry, možnost seznámit se s vrstevníky a navázat 

nová přátelství.  

 

Program Dobrovolnictví Temperi je dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě 

akreditován v oblasti dobrovolnické služby. 

 

Dobrovolnictví Temperi 

počet dobrovolníků CELKEM      70 

počet dobrovolnických hodin celkem 1 933 

počet dobrovolnických hodin – Pět P 1 810 

počet dobrovolnických hodin – Doučování    114 

počet dobrovolnických hodin – Hlídání        9 

celkový počet dvojic dítě – dobrovolník v Pět P      52 

celkový počet dvojic v Doučování        8 

celkový počet hlídaných dětí        3 

počet realizovaných výcviků dobrovolníků        2 

počet proškolených dobrovolníků ve 2017      33 

počet společných akcí        9 

 
 

Na financování programu Dobrovolnictví Temperi se podíleli: Ministerstvo vnitra ČR, a to na 

základě poskytnuté dotace za státního rozpočtu (Rozhodnutí č. 209), Statutární město České 

Budějovice, Nadace Agrofert, Nadace J&T, Nadační fond Albert, Robert Boch, spol. s r. o. a 

další drobní dárci. 
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Dotační program: Dobrovolnická služba (Ministerstvo vnitra ČR) 

Název projektu: Dobrovolnictví Temperi pokračuje 
Datum realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 

 

Celkem zapojeno dobrovolníků: 70 

Realizované aktivity: sociálně preventivní program Pět P, doučování dětí a hlídání dětí při 

vzdělávání jejich zákonných zástupců/pěstounů.  

Všechny tři části se v roce 2017 realizovaly v souladu s podaným projektem i platnou 

akreditací udělenou MV ČR dne 5.4.2016 (č.j. MV-40440-5/OBP-2016). 

 

2.8 Další projekty 

 

Dotační program: Rodina a ochrana práv dětí (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) 

Název projektu: Psychologická a psychoterapeutická práce s rodinami při rozchodu a rozvodu 

rodičů 

Datum realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 

 

Celkem podpořeno osob: 64 

Realizované aktivity: psychologické a rodinné poradenství; psychodiagnostika; 

psychoterapie; sandplay; arteterapeutická skupina pro děti; arteterapeutická skupina pro 

rodiče 

 

Realizace projektu umožnila co nejdříve poskytnout klientům psychologickou i 

psychoterapeutickou péči v návaznosti na poskytované sociální služby v naší organizaci. 

Benefitem pro klienty bylo poskytování komplexní sociální, psychologické a 

psychoterapeutické péče přímo v jedné instituci. 
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Hospodaření společnosti 
 

NÁKLADY (v Kč) 2017 2016 2015 

Položky Rozpočet Skutečnost Skutečnost Skutečnost 

spotřeba materiálu 80 000,00 74 863,00 19 882,00 21 132,00 

spotřeba materiálu - kancelářské potřeby 20 000,00 24 604,00 10 800,00 0,00 

spotřeba materiálu - DHM do 3 tis. 30 000,00 26 337,00 17 792,00 8 624,00 

spotřeba materiálu - DHM nad 3 tis. 130 000,00 142 027,20 18 777,00 10 259,00 

spotřeba materiálu - potraviny 15 000,00 22 597,00 20 272,00 4 060,00 

spotřeba energie - elektřina, voda, plyn 50 000,00 65 981,00 8 370,00 16 332,00 

opravy a udržování  2 000,00 3 300,00 0,00 0,00 

náklady cestovné 20 000,00 25 799,00 12 189,00 0,00 

náklady cestovné daňově neuznatelné 0,00 0,00 632,00 0,00 

ostatní služby 100 000,00 98 560,19 38 417,00 3 395,00 

ostatní služby - respitní pobyty, hlídání 50 000,00 57 802,00 65 680,00 24 191,00 

ostatní služby - internet, telefon, poštovné 15 000,00 23 306,12 14 094,00 5 294,00 

ostatní služby - poštovné – výpisy RT 0,00 0,00 2 300,00 0,00 

ostatní služby - nájemné 150 000,00  155 315,00 96 000,00 48 000,00 

ostatní služby - poradenská a konzultační činnost 10 000,00 4 000,00 8 700,00 1 500,00 

ostatní služby - právní a ekonomické služby 50 000,00 52 030,00 30 048,00 11 445,00 

ostatní služby - školení a kurzy 15 000,00 13 150,00 5 940,00 0,00 

ostatní služby - nehmotný 20 000,00 20 574,03 0,00 0,00 

mzdové náklady 1 700 000,00 1 700 595,00 721 931,00 235 816,00 

mzdové náklady - DPP 200 000,00 199 176,00 55 000,00 32 680,00 

mzdové náklady – náhrady nemoc 0,00 2 003,00 0,00 0,00 

zákonné sociální pojištění 425 000,00 425 154,00 180 487,00 58 955,00 

zákonné zdravotní pojištění 153 000,00 153 049,00 64 998,00 21 224,00 

zákonné sociální náklady 5 000,00 4 761,00 0,00 0,00 

ostatní daně a poplatky 2 000,00 3 300,00 0,00 2 280,00 

jiné ostatní náklady 0,00 376,00 3 088,00 758,15 

jiné ostatní náklady - pojištění 9 000,00 8 859,00 8 939,00 6 178,00 

poskytnuté členské příspěvky 9 000,00 4 490,00 2 500,00 0,00 

Náklady celkem 3 260 000,00 3 312 010,34 1 407 706,00 512 123,15 

VÝNOSY (v Kč) 
tržby z prodeje služeb 50 000,00 65 100,00 22 400,00 5 050,00 

tržby z prodeje služeb – individuální projekt 580 000,00 567 370,55 356 246,87 0,00 

jiné ostatní výnosy 0,00 0,00 15 947,00 9 990,00 

přijaté příspěvky (dary) 70 000,00 72 100,00 159 000,00 38 500,00 

přijaté příspěvky (dary) - nadace 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 

provozní dotace – Město České Budějovice 80 000,00 110 000,00 156 000,00 140 000,00 

provozní dotace –  České Velenice 1 100 000,00 1 122 264,03 0,00 0,00 

provozní dotace - ÚP ČR 1 000 000,00 1 003 787,26 645 522,15 234 706,00 

provozní dotace - MPSV 120 000,00 114 329,00 66 900,00 132 696,00  

provozní dotace – JčK 35 000,00 37 000,00 0,00 0,00 

provozní dotace - MV 120 000,00 119 000,00 0,00 0,00 

provozní dotace - nadace 30 000,00 34 652,00 4 675,00 0,00 

Výnosy celkem 3 260 000,00 3 320 602,84 1 426691,02 560 942,00 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (v Kč) 0,00 8 592,50 18 985,02 48 819,85 
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Objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb a na 

správu o.p.s. v tis. Kč. za rok 2017 a 2016 

Položky 
2017 2016 

Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost 

Celkem 
Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost 

Celkem 

Spotřebované nákupy a nakupované 
služby 

810 0 810 370 0 370 

Osobní náklady 2 485 0 2 485 1 023 0 1 023 

z toho osobní náklady 1 902 0 1 902 778 0 778 

z toho zákonné sociální a zdravotní 
pojištění 

578 0 578  245 0 245 

z toho ostatní os. náklady - zák. 
úrazové poj. 

5 0 5 0 0 0 

Daně a poplatky 3 0 3 0 0 0 

Ostatní náklady 9 0 9 12 0 12 

Poskytnuté příspěvky 5 0 5 3 0 3 

Náklady celkem 3 312 0 3 312 1 408 0 1 408 

 

Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje nebyly v roce 2017 čerpány. 

Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 

Nenastaly žádné skutečnosti o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních 

vztazích. 
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Rozpočet na rok 2018 

 

NÁKLADY (v Kč) 

Položky Rozpočet 
spotřeba materiálu 110 000,00 

spotřeba materiálu - kancelářské potřeby 25 000,00 

spotřeba materiálu - DHM do 3 tis. 50 000,00 

spotřeba materiálu - DHM nad 3 tis. 150 000,00 

spotřeba materiálu - potraviny 25 000,00 

spotřeba energie - elektřina, voda, plyn 75 000,00 

opravy a udržování  5 000,00 

náklady cestovné 35 000,00 

ostatní služby 100 000,00 

ostatní služby - respitní pobyty, hlídání 60 000,00 

ostatní služby - internet, telefon, poštovné 25 000,00 

ostatní služby – poštovné – výpisy RT 3 000,00 

ostatní služby - nájemné 150 000,00 

ostatní služby - poradenská a konzultační činnost 10 000,00 

ostatní služby - právní a ekonomické služby 65 000,00 

ostatní služby - školení a kurzy 20 000,00 

ostatní služby - nehmotný 20 000,00 

mzdové náklady 2 800 000,00 

mzdové náklady - DPP 250 000,00 

zákonné sociální pojištění 700 000,00 

zákonné zdravotní pojištění 252 000,00 

zákonné sociální náklady 7 000,00 

ostatní daně a poplatky 3 000,00 

jiné ostatní náklady 0,00 

jiné ostatní náklady - pojištění 9 000,00 

poskytnuté členské příspěvky 9 000,00 

Náklady celkem 4 958 000,00 

VÝNOSY (v Kč) 

tržby z prodeje služeb 70 000,00 

tržby z prodeje služeb – individuální projekt 940 000,00 

jiné ostatní výnosy 10 000,00 

přijaté příspěvky (dary) 70 000,00 

přijaté příspěvky (dary) - nadace 100 000,00 

provozní dotace – Město České Budějovice 160 000,00 

provozní dotace –  České Velenice 1 090 000,00 

provozní dotace - ÚP ČR 1 440 000,00 

provozní dotace - MPSV 882 000,00 

provozní dotace – JčK 40 000,00 

provozní dotace - MV 126 000,00 

provozní dotace - nadace 30 000,00 

Výnosy celkem 4 958 000,00 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (v Kč) 0,00 
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Zpráva auditora
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Podpořili nás 

Evropský sociální fond, Operační program 

zaměstnanost 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České 

republiky 

 

Ministerstvo vnitra České republiky 

 
Úřad práce České republiky 

 
 

Statutární Město České Budějovice 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Město České Velenice 

 
Jihočeský kraj 

 
Inpress a.s. 

 

 
 

Nadace J&T 

 
Nadace Agrofert 

 
Nadační fond Albert 

 
Robert Bosch spol. s r.o. 

 

 



 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Temperi, o.p.s. 

Jaroslava Haška 1818/1 

370 04 České Budějovice 

E: tempericb@tempericb.cz 

 

Zpracoval: Mgr. Aleš Novotný 

dne 7. 6. 2018 

T: +420 702 642 537 

E: ales.novotny@empericb.cz 

 

www.tempericb.cz 


