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Milí uživatelé služeb, drahé kolegyně a kolegové,  
vážení podporovatelé a sponzoři,

nacházíme se v roce, kdy oslavíme 10. výročí vzniku naší společnosti. Je bez 
diskuze pravdou, že to byly roky naplněné nesobeckou prací pro druhé, pro 
rodiny a děti, které žijí obtížnější životy než většina z nás. Pro rodiny, které 
prožívají své individuální krize, pro děti, které s obtížemi poznávají rodičov- 
skou lásku. Již od počátku organizace Temperi zaměstnávala sociální pra-
covnice, které k rodinám s dětmi a jejich problémům přistupovaly citlivě, ale 
přitom s potřebnou mírou aktivity. Do dnešních dnů v Temperi na pozicích 
sociálních pracovnic v Centru pomoci pro rodiny a dětmi, Nízkoprahovém 
klubu pro děti a mládež BRÁNA, Programu podpory pěstounských rodin a Do-
provázení rodin po rozchodu rodičů pracovalo celkem 20 pracovnic. Všem 
tímto za jejich práci děkuji. Za desetiletí své existence se organizace zvětši-
la nejenom co do množství zaměstnanců (v současné době 15 pracovníků 
na HPP), ale též co do množství získaných prostředků (celkové výnosy činí  
35 mil. Kč). Rozšiřovali jsme též služby, které poskytujeme. V roce 2013 jsme 
registrovali dvě sociální služby (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
a Sociální rehabilitaci), v roce 2014 jsme své služby rozšířili o služby posky-
tované pěstounským rodinám. V roce 2016 jsme od organizace Adra převza-
li dobrovolnický program Pět P. V roce 2017 se služby Centra pomoci pro 
rodiny s dětmi rozšířily z Českých Budějovic do Českých Velenic. V Českých 
Velenicích jsme založili také novou sociální službu pro děti a mládež z vy-
loučených lokalit -  Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA. V roce 2019 
jsme rozšířili naše služby o program Doprovázení rodin po rozchodu rodičů, 

Úvodní slovo
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jehož součástí je nejenom podporované setkávání rodiče s dítětem, ale též 
psychologická pomoc a mediace. Naše terénní služby bychom nebyli schop-
ni realizovat bez zázemí služebních automobilů. V roce 2020 a 2021 jsme 
získali dva nové automobily v celkové hodnotě 1 292 800 Kč.

Jsme velice rádi, že i po deseti letech v Temperi zůstávají, nebo jsou nám 
na blízku lidé, kteří byli u našeho vzniku. Jmenovitě Hana Francová, Šárka 
Kovárnová, Vladimír Nadberežný, Dana Kopecká, Martina Hrušková. Nebo se 
po delší odmlce navracejí – Jitka Behenská. Všem jim děkujeme za nezměrnou 
podporu a plně věřím, že s touto organizací vytrvají i do dalšího desetiletí.

Výročí vzniku Temperi, o.p.s., si připomínáme v době, kdy je po více než 
70 letech na evropském kontinentě znovu válečný konflikt mající ambice 
globálně změnit náš život i principy, na nichž je sám život postaven. Proto  
i Temperi jako zástupce občanské společnosti nemůže stát stranou, ale 
musí dle svých sil dále pracovat na udržování principů demokracie, sprav-
edlnosti a solidarity.

Do dalších let přejeme Temperi, všem spolupracovníkům a našim dobrovol-
níkům hodně sil a pevnou vůli.

Aleš Novotný, zakladatel, ředitel

Hana Francová, zakladatelka
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1.1  Kontaktní údaje

Adresa sídla:  Jaroslava Haška 1818/1, České Budějovice 370 04
Datová schránka: 8kf6dw
E-mail:   tempericb@tempericb.cz 
Bankovní spojení: 2500315518/2010
IČ:     281 59 179
DIČ:    CZ281 59 179

Organizace je zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
oddíl O, vložka 235

1.2 Vznik organizace a stručná historie
 
Temperi, o.p.s., byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností 
vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 235.

• 2. 8. 2012 – založení společnosti Temperi, o.p.s.
• 13. 9. 2012 – zápis Temperi, o.p.s., do Rejstříku obecně prospěšných 

společností
• Únor–duben 2013 – příprava na registraci sociálních služeb na KÚJK dle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
• 1. 5. 2013 – registrovány: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

Sociální rehabilitace. Zahájeno poskytování sociálních služeb s názvem:
TEMPERI – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
TEMPERI – Sociální rehabilitace pro rodiny s dětmi

• 5. 6. 2013 – získáno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dítěte 
rozhodnutím KÚJK dle zákona č.  359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí.

• 1. 10. 2013 – zahájení provozu v nových prostorách v Českých Budějo-
vicích na Rudolfovské tř. 151

• 13. 6. 2014 – rozšíření pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dítěte 
o pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a poskytování 
výchovné a poradenské péče osobě pečující

• 1. 8. 2014 – zahájen program TEMPERI – Podpora pěstounských rodin
• 1. 1. 2016 – k organizaci byl připojen dobrovolnický programu Pět P 
 a vzniká Dobrovolnický program TEMPERI
• 1. 2. 2016 – sociální služby Centra pomoci pro rodiny s dětmi a služby pro 

pěstouny nově poskytovány v Českých Budějovicích v ulici Jar. Haška 1818/1
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• Březen–květen 2017 – vznik sociálních služeb v Českých Velenicích 
poskytovaný Temperi, o.p.s. Vzniká zařízení sociálních služeb TEMPERI –  
– Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA (NZDM) a TEMPERI – Cen-
trum pomoci pro rodiny s dětmi (SAS)

• 30. 6. 2017 ukončeno poskytování služby TEMPERI – Sociální rehabilitace 
pro rodiny s dětmi

• 1. 1. 2018 – zahájen program TEMPERI – Doprovázení rodin po rozchodu
• 1. 3. 2018 – zahájen program TEMPERI – Potravinová pomoc
• 1. 1. 2019 – přejmenováno zařízení TEMPERI – Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi v Českých Budějovicích na TEMPERI – Centrum pomoci 
pro rodiny s dětmi

• 1. 5. 2019 – zahájen program Šatník TEMPERI
• 1. 2. 2020 – zahájeno poskytování Psychologické pomoci pro jednotlivce 
 a rodiny s dětmi
• 1. 5. 2020 – rozšířeno poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 

s dětmi v rámci zařízení TEMPERI – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi na 
celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností Třeboň

• 1. 12. 2020  – zahájeno poskytování služeb v programu Mediace
• 2021  – rozšíření působnosti služby TEMPERI – Centrum pomoci pro rodiny 

s dětmi na celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Trhové Sviny

1.3 Zakladatelé organizace

•  Mgr. Hana Francová, Ph.D.
•  Mgr. Aleš Novotný
•  Ing. Jitka Behenská

1.4 Činnost organizace

Temperi, o.p.s., poskytuje obecně prospěšné služby v následujících oblastech:
• sociálně právní ochrana dítěte ve správním obvodu Jihočeského kraje;
• vybrané sociální služby ve správním obvodu Jihočeského kraje;
• dobrovolnické služby v sociální oblasti ve správním obvodu Jihočeského 

kraje, realizace vlastních dobrovolnických programů v rámci prevence, 
řešení a zmírňování negativních dopadů na vývoj dětí a mládeže; zapo-
jování a podpora dobrovolníků v kulturních, sportovních, společenských, 
komunitních i mezinárodních aktivitách přispívajících ke zlepšování život-
ních podmínek.

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. o sociálně právní ochraně dětí;
• akreditovanou vysílající organizací v rámci dlouhodobé dobrovolnické 

služby dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.

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 lek-

torské činnosti.

1.5 Regionální působnost organizace

Organizace vznikla v Českých Budějovicích a má působnost 
v Jihočeském kraji.
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1.6 Členství v asociacích, spolupracující instituce

Temperi, o.p.s., je členem těchto organizací:
• Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z. s. 
• Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z. s.
• Asociace Dítě a Rodina, z. s.
• DialogCB, z. s.
• Národní asociace dobrovolnictví, z. s

Temperi, o.p.s., spolupracuje se širokým spektrem partnerů z neziskového sek- 
toru, orgány státní správy a samosprávy. Své aktivity zaměřuje na tyto cílové 
skupiny:
• rodiny s dětmi nacházející se v obtížné životní situaci;
• pěstounské rodiny;
• děti a mládež.

Spolupracující partneři z neziskového sektoru:
•  Bílý kruh bezpečí, z. s.
•  Housing first
•  JCI South Bohemia, z. s.
•  Klub svobodných matek, z. s.
•  ICOS, o. p. s.
•  Mezi proudy, o. p. s.
•  Nadace J&T
•  Nadace rozvoje občanské společnosti
•  Nadační fond Albert
•  Oblastní charita Třeboň
•  Patron dětí, z. ú.
•  Potravinová banka Jihočeského kraje, z. ú.
•  Prevent 99, z. ú.
•  Společnost pro ranou péči, z. s.
•  Theia – krizové centrum, o. p. s.

Spolupracující organizace veřejné správy:
•  Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice
•  OSPOD České Budějovice
•  OSPOD Trhové Sviny
•  OSPOD Třeboň
•  Středisko výchovné péče České Budějovice
•  Středisko výchovné péče Jindřichův Hradec
•  Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Českých Budějovicích

1  OBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 
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2  ORGÁNY SPOLEČNOSTI A ZAMĚSTNANCI

2.1 Orgány společnosti a jejich působnost

Orgány Temperi, o.p.s.:
• správní rada
• dozorčí rada
• ředitel

2.1.1 Správní rada

• Správní rada společnosti má 3 členy.
• Správní rada je jmenována zakladateli.
• Funkční období člena správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní 

radě je možné.
• Správní rada vydává souhlas k právním úkonům, kterým společnost:

– nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc; 
– nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo před-

kupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné 
zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky;

– nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva;
– zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý 

majetek do této právnické osoby.
• Správní rada schvaluje

– rozpočet společnosti;
– řádnou a mimořádnou účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti.

• Správní rada rozhoduje o zrušení společnosti, případně o určení společ- 
nosti, na kterou se převede likvidační zůstatek.

• Do působnosti správní rady dále náleží:
– schvalování změn zakládací smlouvy včetně změn určeného druhu 

obecně prospěšných služeb;
– dbát na zachování účelu, pro který byla společnost založena;
– jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlížet na jeho činnost  

a stanovit mu odměnu;
– stanovit odměnu členům správní rady a dozorčí rady a stanovit mzdu 

členům správní a dozorčí rady, kteří jsou v pracovněprávním vztahu 
ke společnosti.

• Správní rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně.

2.1.2 Dozorčí rada

• Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a má 3 členy.
• Dozorčí rada je jmenována zakladateli.
• Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí 

radě je možné.
• Dozorčí rada:

– přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní uzávěrku 
 a výroční zprávu společnosti;
– nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě 
 o výsledcích své kontrolní činnosti;
– dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony 
 a zakládací smlouvou.
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• Dozorčí rada je oprávněna:
– nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené 

údaje;
– svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy 

obecně prospěšné společnosti.
• Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady. Musí jim 

být uděleno slovo, pokud o ně požádají.
• Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení 

zákonů, ustanovení zakládací smlouvy nebo statutu, na nehospodárné 
postupy, popřípadě další nedostatky v činnosti společnosti. Dozorčí rada 
je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu zjednání nápravy. 
Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných 
nedostatcích zakladatele.

2.1.3 Ředitel společnosti

• Ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti 
a jedná jejím jménem. Ředitel má podpisové právo za společnost.

• Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. 
• Ředitel nakládá s finančními prostředky společnosti v rámci schváleného 

rozpočtu a předkládá správní radě návrh na činnost a návrh rozpočtu 
společnosti na další rok.

• Ředitel předkládá správní radě řádnou a mimořádnou účetní uzávěrku  
a výroční zprávu.

2.2 Personální složení orgánů společnosti

Ředitelka / statutární orgán: 
Mgr. Hana Francová, Ph.D. (do 31. 12. 2021)
Mgr. Aleš Novotný (od 1. 1. 2022)

Správní rada:
Mgr. Dana Kopecká, předsedkyně správní rady od 1. 10. 2021
PhDr. Martina Hrušková, Ph.D., členka správní rady od 16. 3. 2021
Bc. Vladislav Nadberežný, člen správní rady od 16. 3. 2021

Dozorčí rada:
Ing. Jitka Behenská, předsedkyně dozorčí rady od 14. 9. 2021
Ing. Karel Franc, člen dozorčí rady od 15. 12. 2021
Ing. Ladislav Arenberger, člen dozorčí rady od 15. 12. 2021

2.3 Managment organizace

Ředitel organizace
Mgr. Hana Francová, Ph.D. (do 31. 12. 2021)
Mgr. Aleš Novotný (od 1. 1. 2022)

Finanční ředitel
Mgr. Aleš Novotný
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2.4 Tým organizace 2.5 Externí spolupracovníci 

Pracovníci na hlavní pracovní poměr v roce 2021  

Jméno Pracovní pozice/úvazek
V organizaci

pracuje 
od roku

Mgr. Lucie Bělochová sociální pracovnice / 1,0 2019

Ing. Jitka Behenská administrativní pracovnice / 0,8 2021

Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D. koordinátorka dobrovolníků / 0,4 2016

Mgr. Ludmila Cimlová vedoucí sociální pracovnice / 1,0 2017

Mgr. Michaela Dušková sociální pracovnice / 1,0 2019

Mgr. Lucie Hájková psycholožka / 0,6 2020

PhDr. Martina Hrušková, Ph.D. sociální pracovnice, mediátorka / 0,85 2016

Bc. Štěpánka Kroupová sociální pracovnice / 0,8 2021

Bc. Štěpánka Lidová sociální pracovnice / 1,0 2021

Petr Lindenthal pracovník v sociálních službách / 0,5 2020

Mgr. Eliška Podlahová sociální pracovnice / 1,0 2019

Monika Roubíčková, Dis. sociální pracovnice / 1,0 2019

Mgr. Marie Sedláčková vedoucí sociální pracovnice / 1,0 2017

Mgr. Lenka Vašíčková sociální pracovnice / RD 2018

Bc. Kristýna Vosiková sociální pracovnice / 0,8 2021

 

Pracovníci na DPP a DPČ v roce 2021  

Jméno Pracovní pozice
Objem 

činnosti 
(v hodinách)

zajištění úklidu zajištění úklidu 234

Mgr. Jana Kliková psycholog dobrovolníků 97

David Mašát asistent koordinátorky
dobrovolníků

145

Mgr. Šárka Pechková supervizorka dobrovolníků 41

 

2.6 Dobrovolníci

Dobrovolníci v roce 2021 

Počet registrovaných dobrovolníků 69

Počet odpracovaných dobrovolnických hodin 3150
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2  ORGÁNY SPOLEČNOSTI A ZAMĚSTNANCI

2.7 Organizační sktruktura společnosti

Dozorčí rada

Podpora 
pěstounských 

rodin

Vedoucí sociální 
pracovník

Vedoucí sociální 
pracovník

Psycholog

Vedoucí sociální 
pracovník

Vedoucí sociální 
pracovník

Administrativní 
pracovnice

Koordinátor 
dobrovolníků

Sociální 
pracovník

Sociální 
pracovník

Mediátor

Sociální 
pracovník Externí účetníExterní 

spolupracovníci

psycholog, 
supervizor dobr., 

asistent 
koordinátora dobr.

Doprovázení 
rodin 

po rozchodu

Centrum 
pomoci pro 

rodiny s dětmi

Nízkoprahový 
klub pro děti 

a mládež Brána

Správní
činnost

Dobrovolnictví 
Temperi

Správní radaŘeditel
Finanční ředitel

Pracovník 
v sociálních 

službách

Sociální 
pracovník

Sociální
pracovník

Sociální
pracovník

Sociální
pracovník

Sociální
pracovník
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3.1 Program TEMPERI – CENTRUM POMOCI PRO RODINY S DĚTMI

Posláním sociálně aktivizačních služeb i nadále zůstává pomoc 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 mini- 
malizaci negativních dopadů na dítě souvisejících s konflikty v rodinném či 
širším sociálním prostředí. 

Sociální pracovnice nabízejí uživatelům bezpečný prostor a podporu při řešení 
obtížných situací formou poskytování odborného poradenství, realizování do-
hodnutých kroků, které si kladou za cíl zlepšování rodinné situace.

Služba je poskytována zejména v terénní formě. Pracovnice navštěvují rodiny 
přímo v domácnostech – přirozeném prostředí nejen rodičů, ale především 
jejich dětí, realizují doprovody a snaží se podporovat samostatnost rodin  
v běžném životě. Dlouhodobě klademe důraz na zvyšování dostupnosti služeb 
Centra pomoci pro rodiny s dětmi (dále jen Centra pomoci) v terénu, aby 
služba mohla být využívána rodinami z okrajových částí větších měst, ale též  
z menších obcí a vesnic, kde jsou omezené nabídky sociálních služeb. 

Během roku 2021 došlo u některých ohrožených rodin k výraznému propadu 
životní úrovně. Pracovnice pomáhaly mimo jiné uživatelům s hledáním nového 
zaměstnání, nalezením vhodného bydlení i s dopady, které na děti mělo uza-
vření škol a následná distanční výuka. Nedílnou součástí této práce je vy- 
tváření důvěrného prostředí pro rodiny, které se nachází v tíživé životní situaci 
a potřebují pomoc a podporu.

V roce 2021 proběhlo v Centru pomoci též několik kontrol. O kvalitě posky-
tované sociální služby svědčí především výsledky inspekce poskytování sociál-
ních služeb prováděné Ministerstvem práce a sociálních věcí. Při této inspekci 
nebyly zjištěny žádné nedostatky a Centrum pomoci pro rodiny s dětmi dosáh-
lo dle inspekční zprávy v rámci hodnocených kritérií maximálního možného 
počtu bodů.

Cílem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny dětmi je:
• pomoc při stabilizaci rodinné situace;
• podpora sociálního začleňování;
• zmírňování nevhodných či nefunkčních návyků jednotlivých členů rodiny;
• zkompetentňování rodičů při výchově vlastních dětí;
• eliminování významných vztahových problémů;
• posilování osobnostních a sociálních dovedností dětí i rodičů;
• zlepšování socioekonomické situace nízkopříjmových rodin;
• eliminování individuálních problémů členů rodiny.

Program Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi je realizován dle §65 zá- 
kona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o registrovanou sociální 
službu poskytovanou v terénní, případně ambulantní formě na území SO ORP 
České Budějovice, SO ORP Třeboň a nově také SO ORP Trhové Sviny.
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V rámci programu jsou poskytovány zejména tyto činnosti: 
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (například nácvik rodičovského 

chování, především vedení hospodaření a udržování domácnosti, ná-
cvik jednání na institucích, pomoc při nastavování hranic a pravidel ve 
výchově dětí, pomoc při školních přípravách a zajišťování vhodných 
volnočasových aktivit);

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (například do-
provázení dětí do školských zařízení, k lékaři a jiným odborníků, či na zá-
jmové aktivity);

• sociálně terapeutické činnosti (například konzultování technik pro zvlá- 
dání stresu, agrese a úzkosti, provázení rodin dlouhodobými zátěžovými 
situacemi, podpora při rozvíjení pozitivních přirozených sociálních sítí uži-
vatelů v rámci rodiny, školy a kamarádů);

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí (pomoc při řešení změny zaměstnání, podpora při 
změnách v oblasti bydlení, poradenství při využívání dostupných zdro-
jů pomoci, pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů ve styku  
s úřady či jinými institucemi). Program Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi je financován z projek-

tu “Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0
/15_005/0010156 realizovaného Jihočeským krajem.

Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi

Rok 2021 2020 2019

Počet rodin 86 68 84

Počet uživatelů 228 108 130

Počet nových uživatelů 39 34 55

Počet kontaktů (setkání) s uživateli 1 551 1 271 1 673

Počet hodin práce s uživateli 

(včetně práce v jejich prospěch)
2 564 1 734 1 889

- z toho počet hodin v terénu 837 280 777

Počet km ujetých za uživateli 

služebním vozem
12 323 6 607 0

Vedoucí programu:  Mgr. Marie Sedláčková

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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V roce 2021 se zároveň podařilo usnadnit dojíždění pracovnic Centra pomo-
ci za našimi uživateli. V rámci projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014569 
„Automobil pro Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi, lokalita MAS 
Třeboňsko“ (spolufinancovaným Evropským fondem pro regionální rozvoj  
a státním rozpočtem ČR) se podařilo organizaci získat nový automobil – Peu-
geot 308 SW. Díky novému automobilu se jednoznačně zvýšila dostupnost 
sociální práce pro rodiny s dětmi, které žijí především v sociálně vyloučených 
lokalitách nebo v odlehlých místech s méně rozvinutou dopravní obslužností. 
Nový automobil zvýšil i časovou dostupnost a efektivitu práce našich sociál-
ních pracovnic. Jelikož se jedná o auto v kombi formě, mohou pracovnice do 
potřebných rodin zavést i nezbytné potraviny a dílčí potřebné materiální vy-
bavení. Rádi bychom touto cestou poděkovali poskytovateli finančních pros-
tředků Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) a Místní 
akční skupině (MAS) Třeboňsko za možnost realizace tohoto projektu a Nadaci 
J&T za spolufinancování našeho nového vozu.
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3.2 Program TEMPERI – NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PRO DĚTI A MLÁDEŽ BRÁNA

Temperi – Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA (dále jen Klub BRÁ-
NA) nabízí dětem a mládeži bezpečný prostor, pomoc a podporu při řešení 
obtížných osobních situací formou poskytování potřebných informací a vhod-
ných 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.

Posláním Klubu BRÁNA je prostřednictvím nízkoprahových služeb, aktivního 
využití volného času a edukačních aktivit usilovat o pozitivní změnu a sociální 
začlenění dětí a mládeže, kteří se ocitli v nepříznivé či jinak náročné životní sit-
uaci, a hrozí, že se budou chovat společensky nežádoucím způsobem.

Cílem Klubu BRÁNA je:  
• podpora rozvoje aktivit a umožnění smysluplného trávení volného času;
• podpora uživatelů služby při vzdělávání s ohledem na individuální potře-

by uživatele;
• podpora a motivace 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;
• posílení sociálních dovedností ve vztahu s vrstevníky, rodinou a společen-

ským okolím (pomoc s přijímáním společenského chování, poradenství, 
zvládání komunikace).

Program Temperi – Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA je realizován 
dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o registrova-
nou sociální službou poskytovanou v ambulantní formě na území obce České 
Velenice.

V rámci programu nabízíme uživatelům služby zejména tyto činnosti:
• volnočasové aktivity hudebně-tanečního, kulturně výchovného a spor-

tovního charakteru;
• pracovně výchovné činnosti 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 psychické odolnosti a sociálních dovedností uživatelů;
• podpora funkčních 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;
• podpora při zajištění vhodných školních pomůcek;
• socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 

udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících so-
ciální začleňování osob;

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osob-
ních záležitostí;

• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a pod-
pora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
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I chod Klubu BRÁNA negativně ovlivnil vládou nařízený systém protiepi-
demických opatření. Nemohli jsme realizovat naší pravidelnou akci „Ukliďme 
svět – Ukliďme Česko“, ani uspořádat taneční vystoupení našich uživatelů  
v Domově pro seniory v Českých Velenicích. Celý podzim jsme se společnými 
silami chystali na naše oblíbené „Obchůdky s Albertem“ – tvořili jsme drobné 
výrobky na vánoční prodej. Na základě vládních opatření nemohl být prodej 
našich výrobků uskutečněn přímo v prodejně Albert v Českých Budějovicích, 
ale byl realizován on-line formou.

Přes všechna omezení jsem se snažili hledat možné cesty. Podařilo se nám us-
pořádat mnoho zajímavých aktivit, které jsme si všichni užili. V roce 2021 se 
nám podařilo uspořádat za finanční podpory Nadačního fondu Albert 4 krásné 
výlety. Společně jsme se vydali do Zoo Tábor (Větrovy), do ZOO Hluboká nad 
Vltavou, do Safari Resortu v Hluboké u Borovan. Díky ochotě ARPIDA, centra pro 
rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú., si uživatelé mohli užít jízdu na 
koni, která byla pro mnoho z nich prvním zážitkem.

Během roku jsme za finančního přispění Města České Velenice dovybavovali 
Klub BRÁNA o další lákavé vybavení, abychom mohli uživatelům nabízet stále 
zajímavé aktivity a příjemné prostředí klubu. Jedná se především o velkou ro-
hovou pohovku, molitanovou stavebnici a žíněnky. Nová pečící trouba nabízí 
uživatelům nové možnosti při oblíbené aktivitě Čarovná vařečka. Při aktivi-
tách tanečního klubu je dětem k dispozici nový karaoke set a mnohé dřevěné 
hudební nástroje.

Temperi – Nízkoprahový klubu pro děti a mládež BRÁNA

Rok 2021 2020 2019

Počet uživatelů (celkem) 84 80 74

- z toho počet nových uživatelů  11 22 12 

Počet kontaktů s uživateli 3218 3382 3126

Vedoucí programu: Mgr. Ludmila Cimlová 
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3.3 Program TEMPERI – PODPORA PĚSTOUNSKÝCH RODIN

Posláním programu Temperi – Podpora pěstounských rodin je podílet se na vy-
tváření podmínek pro zdárný vývoj dětí v náhradních rodinách, a to především 
podporou pěstounů v různých oblastech života rodiny. 

Program je určen osobám pečujícím, osobám v evidenci a dětem svěřeným do 
jejich péče v rámci Jihočeského kraje. V průběhu roku 2021 sociální pracovnice 
doprovázely pěstounské rodiny, které měly trvalé bydliště ve správním obvodu 
obce České Budějovice, Český Krumlov, Kaplice, Trhové Sviny, Třeboň a Týn nad 
Vltavou.

Program Temperi – Podpora pěstounských rodin je realizován dle zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Temperi, o.p.s. je ve vztahu  
k pěstounské péči pověřena uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle 
§ 47b zákona o SPOD; poskytovat výchovnou a poradenskou péči osobě peču-
jící, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí); sledovat výkon pěstounské péče. 

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 jejich 

získávání;
 • dále se vzdělávali;
 • dokázali zajišťovat bezpečný kontakt dítěte s jeho biologickými rodiči.

Ke konci roku 2021 jsme doprovázeli 49 pěstounských rodin, přičemž v prů-
běhu roku jsme uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské péče se 3 novými rodi-
nami. U 2 pěstounských rodin byla naopak dohoda o výkonu pěstounské péče 
ukončena. V celkovém spektru pěstounských rodin, se kterými máme uzav- 
řenou dohodu o výkonu pěstounské péče, i nadále největší podíl tvořily rodiny 
poskytující nezprostředkovanou (zejm. příbuzenskou) pěstounskou péči. Jed-
na pěstounka vykonávala pěstounskou péči na přechodnou dobu. 

Realizace programu a doprovodných aktivit v průběhu roku 2021 byla stej-
ně jako v předešlém roce značně ovlivněna systémem protiepidemických 
opatření. V některých případech měly kontakty klíčových pracovnic s rodinou 
telefonickou nebo on-line formu a to z důvodu karantény nebo izolace dítěte 
příp. pěstouna nebo klíčové pracovnice. Po odeznění dané situace byl pak 
neprodleně obnoven kontakt osobní. Pro pěstounské rodiny i pracovníky do-
provázející služby byl rok 2021 podobně jako rok 2020 náročný. Zejména na 
jaře 2021, kdy děti zůstaly doma kvůli přechodu na distanční výuku a rodiny 
byly nuceny trávit mnoho času doma společně, bylo pro všechny obtížným 
obdobím. Distanční výuka byla pro mnohé děti náročná na pozornost a na po-
chopení učební látky, více se pak v této době projevily i některé, dříve okrajové 
potíže. S pěstounskými rodinami jsme byli v intenzivním telefonickém nebo 
on-line kontaktu. Pěstouni a děti v pěstounské péči se tak mohli podělit o své 
starosti a řešit praktické věci související s plněním školní docházky, prospěchem 
a též v rámci kontaktu s biologickou rodinou dítěte. Omezující opatření se též 
dotkla skupinového vzdělávání, kdy organizace některé kurzy uspořádala v on-
line podobě. I nadále byla část skupinového vzdělávání nahrazena samostudi-
em nebo individuálním vzděláváním. 

18 / Temperi – Výroční zpráva
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Dílčí materiální pomoc pro některé pěstounské rodiny byla realizována v září, 
šlo o zajištění počítačového vybavení v souvislosti s distanční výukou zpros-
tředkované MONETA Money Bank, a.s. Dílčí materiální pomoc byla dále re-
alizována v prosinci 2021, kdy díky JCI South Bohemia dostalo několik dětí 
„Vánoční krabici“, ve které byl dárek podle přání dítěte. 

I v roce 2021 se Temperi, o.p.s.,  zapojilo do kampaně na podporu pěstounství 
organizovanou Krajským úřadem Jihočeského kraje v rámci akce Bambifest. 

V průběhu minulého roku se jedna z klíčových pracovnic zapojila do Kom-
plexního vzdělávacího programu zaměřeného na problematiku práce s dět-
mi vyrůstajícími v náhradní rodinné péči. Výcvik je v rozsahu 192 vyučovacích 
hodin, dokončen bude v roce 2022. Výcvik výrazným způsobem přispěje ke 
zkvalitnění péče o děti v náhradní rodinné péči.

Vedoucí programu: Mgr. Hana Francová, Ph.D.
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Temperi – Podpora pěstounských rodin

Rok 2021 2020 2019

Počet uživatelů (pěstounů) 49 48 46

 z toho nezprostředkovaná pěstounská péče 39 39 34

 z toho zprostředkovaná pěstounská péče 9 8 11

 z toho pěstounská péče na přechodnou dobu 1 1 1

Vyhotovené zprávy

Pravidelné zprávy pro OSPOD 94 89 85

Mimořádné zprávy pro OSPOD 3  6 3

Zprávy o ukončení dohody o výkonu pěst. péče  2  6 6

Vzdělávání pěstounů

Počet organizovaných vzdělávacích akcí 8 4 12

Počet pěstounů na skupinových vzdělávacích akcích 
celkem

151 59 150

Asistované kontakty dětí s biologickou rodinou

Počet asistovaných kontaktů 9 7 8

Počet dětí, kterým byl zprostředkován kontakt s biolo-
gickou rodinou (děti/z rodin)

6/4 7/4 2/3

Podpora dětí v rámci udržení školní prosperity

Počet dětí zapojených do pravidelného doučování v 
organizaci

6 5 2

Další formy podpory pěstounských rodin (dětí) v roce 2021

Opakovaná materiální pomoc rodinám 2

Podpora prostřednictvím projektu „Vánoční krabice“ 9

Podpora dětí prostřednictvím psychologa 3

Respit „dovolená“ – počet dětí, kterým byl poskytnut 
příspěvek na táborový/sportovní pobyt

15

Počet dětí zapojených do programu PětP – v rámci 
činnosti Temperi

3
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3.4 Program TEMPERI – DOPROVÁZENÍ RODIN PO ROZCHODU RODIČŮ

Program Temperi – Doprovázení rodin po rozchodu rodičů nabízí odbornou po-
moc reagující na širokou škálu problémů, které se v rozvodové či rozchodové 
etapě vyskytují. Program odráží vybrané zásady Cochemské praxe a respektuje 
nejlepší zájem dítěte. Realizovány jsou především tyto aktivity:
 • podporované setkávání dítěte s druhým rodičem; 
 • asistované předávání dítěte druhému rodiči;
 • psychologická pomoc;
 • mediace.

Podporované setkávání dítěte s druhým rodičem 
Cílem podporovaného setkávání (dále též PS) je být nablízku dítěti a pomoci mu 
udržet, případně zlepšovat vztah s rodičem, sdílet jejich emoce a obavy a po-
moci rodičům nastavit následný funkční kontakt s dítětem. Před započetím PS 
vždy probíhá psychologem řízené přípravné setkání s rodiči a s dítětem. Po těchto 
přípravných sezeních probíhá samotné setkání nerezidentního rodiče s dítětem. 
Obvykle je naplánováno 6–8 setkání, individuálně je možné dojednat i navýšení 
počtu PS.

Asistované předávání dítěte druhému rodiči
Cílem asistovaného předávání (dále též AP) je zajištění bezproblémového předání 
dítěte mezi rodiči v situaci, kdy toto z různých důvodů nejsou sami schopni 
provádět. Postupně dochází k procesu osamostatňování při předávání dítěte bez 
negativních emocionálních výkyvů. AP probíhá v rámci bydliště jednoho z rodičů, 
může také probíhat přímo v prostorách Temperi k tomu uzpůsobených.

Psychologická pomoc
Služba je určena jednotlivcům, dětem i dospělým, kteří se nacházejí v náročné 
životní situaci, nebo se z jiného důvodu necítí dobře a rozhodli se vyhledat 
psychologickou/terapeutickou pomoc. Psycholog se stává průvodcem, který 
klienta nehodnotí, nekritizuje, ale nabízí mu porozumění a podporu. Cílem je:
 • psychologická pomoc při řešení osobních, vztahových a rodinných 

problémů;
 • terapeutická podpora pro překonání náročné životní etapy;
 • bezpečný prostor pro sdílení emocí a poznání vlastních potřeb;
 • podpora osobnostního rozvoje.

Mediace 
Mediace je neformální proces mimosoudního řešení konfliktů, tedy se při- 
způsobuje potřebám i tempu zúčastněných stran. Prostřednictvím mediáto-
ra strany hledají společné praktické a reálné řešení své momentální situace.  
O výsledku mediace rozhodují samotní účastníci mediačního procesu. Me-
diace řeší spory a konflikty mimosoudně. Mediace je tedy skvělá možnost 
řešení konfliktu. Mediace v Temperi se soustředí především (však nejen) na 
rodinné kauzy, například:
 • předmanželské smlouvy;
 • v průběhu manželství – nastavení budoucích pravidel společného soužití;
 • při rozpadu manželství – úprava majetku, bydlení, styk s dětmi, péče o děti, 

potřeby dětí;
 • po rozpadu manželství – rozdělení majetku, bydlení, úprava styku s dětmi, 

finanční otázky;
 • mezigenerační vztahy, příbuzenské spory, nedorozumění v rodinném soužití;
 • dědictví.
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Pracovnice programu se odborně rozvíjejí v oblastech psychologie, vztahových 
problémů, mediace. V roce 2021 se mediátorka zúčastnila kurzu Vzdělání v ro- 
dinné mediaci v rozsahu 24 hodin. Psycholožka absolvovala kurz Krizové inter-
vence a také Výcvik v internetovém poradenství.

Vedoucí programu: Mgr. Lucie Hájková

TEMPERI – Doprovázení rodin po rozchodu rodičů

Rok 2021 2020

Počet uživatelů celkem 101 57

- z toho počet dětí 20 16

Počet zrealizovaných párových komunikací (mediací) 45 6

Počet uskutečněných podporovaných setkání 90 67

Počet uskutečněných asistovaných předání 27 5

Vyhotovené zprávy pro OSPOD a soudy 12 11

Počet uživatelů využívajících psychologickou podporu 25 22
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3.5 DALŠÍ PROGRAMY

3.5.1 Program DOBROVOLNICTVÍ TEMPERI

Součástí našich služeb je také nabídka dobrovolnictví, kdy naši dobrovolníci 
pomáhají v rámci prevence a řešení či zmírnění negativních dopadů na vývoj 
dětí a mládeže nebo se zapojují do kulturních, společenských, sportovních či 
komunitních aktivit. Program Dobrovolnictví Temperi je realizován dle zákona 
č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a byl akreditován Ministerstvem vnitra 
13.6.2019, č.j. MV-75764-4/OPK-2019.

Programem Dobrovolnictví Temperi jsou zajištěny tyto aktivity:
• Pět P
• doučování dětí 
• společné akce a víkendové pobyty pro děti
• pomoc při dalších činnostech a akcích

Program Pět P
Pět P poskytuje přátelství, péči, pomoc, prevenci a podporu zejména dětem 
nacházejícím se v obtížné životní situaci. Hlavními cíli programu je předejít či 
zmírnit sociální vyloučení dítěte a obohatit jeho osobní rozvoj. Principem pro-
gramu je mentoringový vztah dospělého dobrovolníka s dítětem. Dvojice se 
schází ve svém volném čase jedenkrát týdně na 2–3 hodiny, a to po dobu mini- 
málně jednoho roku. Přínosem je pozitivní emoční zkušenost dítěte, posílení 
autonomie, sebedůvěry a samostatnosti dítěte. I vzhledem k vládním proti- 
epidemickým opatřením roku 2021 se dvojice pravidelně scházely. Pokud ne-
byly schůzky možné kontaktně, probíhaly distančně on-line formou. 

Temperi_Vyrocni zprava2021.indd   22Temperi_Vyrocni zprava2021.indd   22 01.06.2022   8:39:3001.06.2022   8:39:30



Temperi – Výroční zpráva / 23

Doučování dětí
Doučování je realizováno pro děti uživatelů ostatních služeb Temperi. Je vede-
no interaktivní formou s využitím didaktických pomůcek zajímavých pro děti 
a probíhá v prostorách organizace 1x týdně na 1–2 hodiny, a to formou jeden 
na jednoho. Cílem je především podpora dětí v různých etapách školního 
vzdělávacího procesu tak, aby získaly návyky k pravidelné přípravě do školy  
a byly motivovány k dalšímu vzdělávání již bez další podpory.
Doučování bylo v roce 2021 velmi důležité, pro mnoho uživatelských rodin 
byla distanční forma výuky a časté absence dětí kvůli karanténám velmi prob-
lematické. Doučování probíhalo v rámci možností kontaktně, popř. on-line.

Společná odpoledne a víkendové pobyty
Potřebným doplňkem ke schůzkám dvojic programu Pět P nebo Doučování 
jsou rovněž společné akce. Děti i dobrovolníci se mohou seznámit s ostatními 
účastníky programů, začlenit se do kolektivu a poznat svůj protějšek také v jiné 
situaci než je schůzka ve dvojici. Společné odpoledne realizujeme 1x měsíčně, 
víkendový pobyt 2x za rok.
V roce 2021 se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace uskutečnily pou-
ze dvě společné akce a jeden víkendový pobyt.

Pomoc při dalších činnostech a akcích
Naši dobrovolníci v průběhu roku věnují ještě další čas některým akcím, kde 
je jejich pomoc potřeba. V roce 2021 se jednalo o pomoc v rámci Potravinové 
sbírky ČR či zajištění programu pro děti pěstounů. 

Temperi_Vyrocni zprava2021.indd   23Temperi_Vyrocni zprava2021.indd   23 01.06.2022   8:39:3301.06.2022   8:39:33



3  AKTIVITY SPOLEČNOSTI

24 / Temperi – Výroční zpráva

Dobrovolnictví Temperi

Rok 2021 2020 2019

Počet dobrovolníků (celkem) 69 74 69

Počet dobrovolnických hodin (celkem) 3 150 2 328 3 264

  Počet dobrovolnických hodin        
  – Pět P

2 257 1 837 2 641

  Počet dobrovolnických hodin 
  – Doučování

266 144 112

  Počet dobrovolnických hodin 
  – jiné akce

160 0 298

  Počet dobrovolnických hodin 
  – pomoc týmu

422 347 213

Počet dvojic dítě 
  – dobrovolník v Pět P

52 53 49

Počet dvojic v Doučování 12 9 5

Počet realizovaných výcviků 
dobrovolníků

2 2 2

Počet proškolených dobrovolníků 19 25 25

Počet společných akcí 5 4 10

 

Koordinátor programu:  Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.

V roce 2021 se nám podařilo získat v Českých Budějovicích nové prostory pro 
naše dobrovolníky a koordinátorku dobrovolníků. Nová klubovna a kancelář se 
nachází v areálu budov Zelená Ratolest, Husova tř. 1847/5.
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3.6 FAKULTATIVNÍ SLUŽBY TEMPERI

3.6.1 Program TEMPERI – POTRAVINOVÁ POMOC

Prostřednictvím programu Temperi – Potravinová pomoc je poskytována jed-
norázová či opakovaná pomoc ve formě potravin a hygienických prostředků. 
V roce 2021 došlo také k distribuci desinfekcí, respirátorů a roušek. Nejčastěji je 
tato fakultativní služba využívána uživateli Centra pomoci pro rodiny s dětmi. 
Program si klade za cíl zprostředkovat materiální podporu pro rodiny v ne-
příznivé finanční situaci. Darované potraviny mohou pomoci ušetřit rodině fi-
nanční prostředky na další nezbytné výdaje (např. nájemné, stravné pro děti či 
pravidelná splátka insolvence). Prevencí před zneužíváním této formy podpory 
je nutnost uživatele programu vždy spolupracovat se sociální pracovnicí na 
komplexním řešení finanční situace včetně posilování finanční gramotnosti 
jednotlivých členů rodiny.

Potravinovou pomoc v roce 2021 využily i některé pěstounské rodiny. Potravi- 
nová pomoc byla též distribuována uživatelům programu Dobrovolnictví 
Temperi a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež BRÁNA.

Za rok 2021 organizace redistribuovala celkem 11,5 tuny potravin a hygienic- 
kých prostředků v celkové hodnotě 335 029,- Kč. Pro poskytování této fakul-
tativní služby zůstává klíčová spolupráce s Potravinovou bankou Jihočeského 
kraje, z.s. Zaměstnanci a dobrovolníci Temperi se pravidelně zapojují do celore-
publikové potravinové sbírky. 

Koordinátor programu:  Mgr. Marie Sedláčková

Temperi – Potravinová pomoc

Rok 2021 2020 2019

Distribuovaná potravinová pomoc 
prostřednictvím programu Temperi:

Podpořené rodiny 
(pčt) Potraviny (kg) Podpořené rodiny 

(pčt) Potraviny (kg) Podpořené rodiny 
(pčt) Potraviny (kg)

Centrum pomoci pro rodiny s dětmi 50 10 798 38 6 805 33 5 378

Podpora pěstounských rodin 2 582 2 266 - -

Dobrovolnictví - 87 - - - 746

Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA - 200 - 25 - -

Celkem 52 11 667 38 7 096 33 6 124
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3.6.2 Program TEMPERI – ŠATNÍK

Program Temperi – Šatník je určen především pro uživatele Centra pomoci pro 
rodiny s dětmi. Jeho prostřednictvím je realizována jednorázová nebo opakovaná 
materiální pomoc pro získání nezbytného ošacení a ostatního příslušenství sou-
visejícího s péčí o děti a domácnost. V roce 2021 potřebné rodiny obdržely od 
dárců prostřednictvím organizace hračky a knížky, kojenecké potřeby, kočárky, 
autosedačku, pračku a ledničku.

Koordinátor programu:  Mgr. Eliška Podlahová

Temperi – Šatník

Rok 2021 2020 2019

Počet podpořených rodin 33 20 15

  - z toho dospělých uživatelů 52 27 16

  - z toho dětí 94 61 33

Množství poskytnuté pomoci (kg) 1 690 695 470

 

3  AKTIVITY SPOLEČNOSTI

Temperi_Vyrocni zprava2021.indd   26Temperi_Vyrocni zprava2021.indd   26 01.06.2022   8:39:3801.06.2022   8:39:38



Temperi – Výroční zpráva / 27

4  DÁRCOVSTVÍ

4.1 Veřejné sbírky 4.2 Benefiční aktivity

4.3 Dary

Temperi, o.p.s., v roce 2021 realizovala dvě veřejné sbírky.

Sbírka č. 1 se koná od 1. 12. 2019 na dobu neurčitou.  Sbírka má za cíl shro-
mažďovat finanční prostředky na realizaci služeb, které Temperi, o.p.s., poskytu-
je pro rodiny s dětmi a mládež nacházející se dlouhodobě v nepříznivé sociální 
situaci. Finanční prostředky slouží na úhradu provozních nákladů včetně náku-
pu DHM a DNM.

Sbírkové kasičky byly umístěny v provozovnách Donut s Tebou, Hrancle s Te-
bou a dále v provozovnách Bouda Burgers. 

Sbírka č. 2 se koná od 1. 7. 2019 na dobu neurčitou. Sbírka má cíl shromažďo-
vat finanční prostředky na realizaci dobrovolnické služby v organizaci Temperi, 
o.p.s., – preventivní program pět P a doučování dětí.       

Rok 2021 byl vzhledem k vládním protiepidemickým opatřením nelehký. Přes-
to se nám podařilo v předvánočním čase realizovat za přispění Marešovy di-
vadelní společnosti benefiční divadlo pro uživatele a příznivce Temperi, jehož 
výtěžek (7 250,- Kč) byl použit na provoz organizace. V adventním čase byly 
opět naše sbírkové kasičky umístěny na Senovážném náměstí u Donut s Tebou 
a Hrancle s Tebou. Naši zaměstnanci, dobrovolníci a studentky EF JČU (v rámci 
projektu Logistika) zde v letošním roce také nabízeli výrobky dětí z Nízkopra-
hového klubu BRÁNA a případným zájemcům poskytovali informace o našich 
službách. Předvánoční atmosféru zde zpříjemnili žáci SZUŠ Natanael, kteří pro 
naše zaměstnance, uživatele a „kolemjdoucí“ zahráli vánoční koledy. 

Naše aktivity byly v roce 2021 podpořeny rovněž četnými dary od dárců z řad 
firem, nadací a individuálních dárců, kterým bychom tímto rádi poděkovali. 
Věříme, že i přes nelehkou dobu nám svou přízeň zachovají také v příštích le-
tech.

Prostředky získané veřejnou sbírkou

Rok 2021 2020 2019

Sbírka č. 1 22 450 Kč 11 553 Kč 28 846 Kč

Sbírka č. 2 0 Kč 0 Kč 11 600 Kč
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Finanční a materiální dary (v hodnotě 10 tis Kč a vyšší)  

Donátor Předmět daru Výše daru (Kč)

Potravinová banka Jihočeského kraje, z.s. potraviny  335 029 Kč 

MONETA Money Bank, a.s. 6ks PC, 3ks tiskárna  243 399 Kč 

Dárce si nepřál být zveřejněn finanční hotovost  69 000 Kč 

MUDr. Hedvika Louženská Janoušková finanční hotovost  50 000 Kč 

Člověk v tísni, o.p.s. stavebnice pro děti  46 854 Kč 

Dárce si nepřál být zveřejněn finanční hotovost  44 000 Kč 

Nadace Kooperativa pojišťovna, a.s.
poukazy na kurz bezpečné  

jízdy pro zaměstnance
 39 400 Kč 

Nadační fond pomoci finanční hotovost  35 013 Kč 

Ing. Lenka Hlavatá, MBA finanční hotovost  25 000 Kč 

TERNO, České Budějovice finanční hotovost  17 000 Kč 

Nadační fond Albert
finanční příspěvěk na Obchůdky s 
Bertíkem, stavebnice, dětské knihy, 

školní potřeby
 18 000 Kč 

Magna Cartech spol. s r.o. 2ks turistický batoh, tablet  11 055 Kč 

JCI Czech Rebuplic
Vánoční krabice – vánoční dárky  

pro 75 uživatelů Temperi
neevidováno

 

Finanční a materiální dary (do 10 tis Kč včetně) 

Agentura Kultur kontakt MAREDIV, s.r.o.

Asociace veřejně prospěšných 
organizací, z.s.

Mondi Bupak, s.r.o.

Autis Centrum, o.p.s. Nadační fond A.V.A.

Autoservis Jiří Blaško Pecková Zuzana, Ing.

Benešová Helena Porsche CB, s.r.o.

Bouda Burgers, s.r.o. Robert Bosch, s.r.o.

Donut s Tebou Schwan Stabilo ČR, s.r.o.

Ferenčík - zahradnické centrum Schwarzová Jana

Givt.cz, s.r.o. Smrček Souvenir Servis

Hrancle s Tebou Spectrumbike, s.r.o.

Jakoubek Petr Tomášek Milan

Jihočeská vědecká knihovna v ČB Volf - Kancelářské potřeby, s.r.o.

Manželé Libuše a Jiří Pavlišovi Zahradnictví Úsilné

Madeta, a.s.
Zaměstnanci Kooperativa 
pojišťovna, a.s.
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Zvláštní poděkování patří zejména poskytovatelům grantů a dotací za jejich 
finanční podporu potřebnou k realizaci našich programů a služeb. 

Děkujeme všem našim zaměstnancům a spolupracovníkům, bez nichž by 
služby Temperi nebyly zajištěny. Zvláštní poděkování patří také členům správní 
a dozorčí rady, kteří dohlížejí na chod organizace. Zvláštní poděkování patří  
i dřívější předsedkyni správní rady, Šárce Kovárnové, která nám i nadále ze 
všech svých sil pomáhá.

V neposlední řadě bychom rádi poděkovali také našim dobrovolníkům, kteří  
v roce 2021 pomáhali v rámci Programu Dobrovolnictví Temperi – Veronice 
Babické, Michaele Baránkové, Anně Baštové, Pavlovi Bechyňovi, Zuzaně Blažko- 
vé, Kateřině Bursové, Elišce Cinádrové, Kláře Daňkové, Tomáši Davidovi, Ve-
ronice Dočkálkové, Františce Doležalové, Karlu Dvořáčkovi, Barboře Fišerové 
Pegleyové, Anně Fragnerové, Nicole Haanové, Marii Halaburtové, Anežce 
Hansalové, Elišce Haškové, Janě Hofmanové, Barboře Homulkové, Kristýně, 
Horákové, Kláře Honové, Izabele Hoškové, Emě Hruškové, Václavu Hulovi, Ve-
ronice Hůlkové, Martinu Klojdovi, Lence Kosobudové, Anně Koubkové, Daniele 
Kudějové, Janě Lázničkové, Evě Marčíkové, Jiřímu Marešovi, Kateřině Marešové, 
Alžbětě Markové, Davidu Mašátovi, Elišce Měšťanové, Kristýně Michálkové, 
Markétě Michalové, Denise Muchlové, Elisabeth Myslivcové, Huong Nguyen, 
Kláře Paukovičové, Kateřině Pečenkové, Miroslavě Pečenkové, Šárce Pětivla- 
sové, Věře Poslušné, Barboře Poustevníkové, Ivetě Prachařové, Andree Preiss, 
Dominice Rendlové, Anně Stárkové, Kateřině Stodolovské, Pavlíně Strnadové, 
Elišce Sýkorové, Anetě Šanderové, Martině Šipanové, Václavu Škávovi, Veronice 
Tesařové, Štěpánce Trčkové, Kristině Třískové, Simoně Urbanové, Rozálie Váv-
rové, Anně Velkové, Andree Volárové, Petře Vostřákové, Kláře Vostřákové, Kláře 
Votrubové, Karolíně Zemanové, Andree Žiškovské.

4.4 Jak nás můžete podpořit

Existuje mnoho způsobů, jak podpořit naše aktivity. Dárci nás mohou přímo 
podpořit finančním darem na účet vedený u Fio Banky

2500315518/2010.

K poskytnutí bezhotovostního daru slouží též náš sbírkový účet vedený u Fio Banky 

2501712574/2010.

Další možnost naší podpory je prostřednictvím internetového portálu GIVT, 
kdy určité procento z on-line nákupu ve vybraných obchodech tyto věnují 
naší společnosti. V roce 2021 činil výtěžek přes GIVT 5350,- Kč. Podpořit je nás 
možné i prostřednictvím dárcovského portálu Darujme.cz.

Uvítáme i různé materiální dary a služby (vždy po individuální dohodě), které 
mohou být využity pro naše uživatele nebo provoz organizace samotné.
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5  FINANČNÍ ZPRÁVA

1 x příslušnému fin. orgánu

Temperi, o.p.s.
Jaroslava Haška  1818/1
České Budějovice
370 04(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

ke dni 31.12.2021

Účetní jednotka doručí:

28159179

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 891 1 293

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 1 293891A. II. 4.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -891 -1 293

(082)
A. IV. 7. -891 -1 29335Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

a souborům hmotných movitých věcí
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 3 9313 730
B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 1 337 1 967

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 8482B. II. 4.

Ostatní pohledávky (315) 56 1010B. II. 5.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 64 -6B. II. 13.

Dohadné účty aktivní (388) 69 1 8791 245B. II. 18.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 2 360 1 908
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 68B. III. 1.

Ceniny (213) 73 1B. III. 2.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 1 9012 352B. III. 3.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 33 56
Náklady příštích období (381) 81 5133B. IV. 1.

Příjmy příštích období (385) 82 5B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 3 9313 730

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 310184
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90 60 60

Vlastní jmění (901) 87 6060A. I. 1.

A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 124 250
Účet výsledku hospodaření (963) 91 126xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x16A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 124108A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 3 6213 546
B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 1 459 1 705

Dodavatelé (321) 106 3623B. III. 1.

Přijaté zálohy (324) 108 799799B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109 1B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 479293B. III. 5.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 257160B. III. 7.

Ostatní přímé daně (342) 114 5361B. III. 9.

Ostatní daně a poplatky (345) 116 1B. III. 11.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 43B. III. 12.

Dohadné účty pasivní (389) 127 8079B. III. 22.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 2 087 1 916
Výnosy příštích období (384) 131 1 9162 087B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 3 9313 730

poskytování sociálních služeb
Pozn.: Zpracovala: Naděžda NovákováPředmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 17.03.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

obecně prospěšná společnost

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 310184
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90 60 60

Vlastní jmění (901) 87 6060A. I. 1.

A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 124 250
Účet výsledku hospodaření (963) 91 126xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x16A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 124108A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 3 6213 546
B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 1 459 1 705

Dodavatelé (321) 106 3623B. III. 1.

Přijaté zálohy (324) 108 799799B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109 1B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 479293B. III. 5.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 257160B. III. 7.

Ostatní přímé daně (342) 114 5361B. III. 9.

Ostatní daně a poplatky (345) 116 1B. III. 11.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 43B. III. 12.

Dohadné účty pasivní (389) 127 8079B. III. 22.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 2 087 1 916
Výnosy příštích období (384) 131 1 9162 087B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 3 9313 730

poskytování sociálních služeb
Pozn.: Zpracovala: Naděžda NovákováPředmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 17.03.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

obecně prospěšná společnost
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5.1  Rozvaha v plném rozsahu
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IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

28159179

Temperi, o.p.s.
Jaroslava Haška  1818/1
České Budějovice
370 04

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2021
v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 9101 910A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 1 0973 1 097A. I. 1.

Opravy a udržování 135 13A. I. 3.

Náklady na cestovné 226 22A. I. 4.

Ostatní služby 7788 778A. I. 6.

Osobní náklady 8 0298 029A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 6 04114 6 041A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 1 96615 1 966A. III. 11.

Zákonné sociální náklady 2217 22A. III. 13.

Daně a poplatky 55A. IV. 19Hodnota A.IV.15.

Daně a poplatky 520 5A. IV. 15.

Ostatní náklady 410410A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 322 3A. V. 16.

Dary 40626 406A. V. 20.

Jiné ostatní náklady 128 1A. V. 22.

Poskytnuté příspěvky 1414A. VII. 35Hodnota A.VII.28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

1436 14A. VII. 28.

Náklady celkem 10 36810 36839Součet A.I. až A.VIII.

Provozní dotace 8 9158 915B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 8 91542 8 915B. I. 1.

Přijaté příspěvky 1 5081 508B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

Přijaté příspěvky (dary) 1 50845 1 508B. II. 3.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 66B. III. 47

Ostatní výnosy 6565B. IV. 48Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Jiné ostatní výnosy 6554 65B. IV. 10.

Výnosy celkem 10 49410 49461Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 126126C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění 126126D. 63ř. 62 - ř. 37

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 310184
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90 60 60

Vlastní jmění (901) 87 6060A. I. 1.

A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 124 250
Účet výsledku hospodaření (963) 91 126xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x16A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 124108A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 3 6213 546
B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 1 459 1 705

Dodavatelé (321) 106 3623B. III. 1.

Přijaté zálohy (324) 108 799799B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109 1B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 479293B. III. 5.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 257160B. III. 7.

Ostatní přímé daně (342) 114 5361B. III. 9.

Ostatní daně a poplatky (345) 116 1B. III. 11.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 43B. III. 12.

Dohadné účty pasivní (389) 127 8079B. III. 22.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 2 087 1 916
Výnosy příštích období (384) 131 1 9162 087B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 3 9313 730

poskytování sociálních služeb
Pozn.: Zpracovala: Naděžda NovákováPředmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 17.03.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

obecně prospěšná společnost

5.2  Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
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5  FINANČNÍ ZPRÁVA

32 / Temperi – Výroční zpráva

5.3 Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce účetní jednotky Temperi, o.p.s. za rok 2021

Společnost Temperi o.p.s., se sídlem v Českých Budějovicích, IČ  28159179, 
byla zapsána do obchodního rejstříku obecně prospěšných společností ve-
deného Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 13. 9. 2012, oddíl O, 
vložka 235.

Posláním společnosti je poskytování sociálně právní ochrany dítěte ve 
správním obvodu Jihočeského kraje, poskytování vybraných sociálních služeb 
ve správním obvodu Jihočeského kraje, realizace dobrovolnické služby v so-
ciální oblasti ve správním obvodu Jihočeského kraje, realizace vlastních do-
brovolnických programů v rámci prevence, řešení a zmírňování negativních 
dopadů na vývoj dětí a mládeže; zapojování a podpora dobrovolníků v kul-
turních, sportovních, společenských, komunitních i mezinárodních aktivitách 
přispívajících ke zlepšování životních podmínek.

Orgány společnosti jsou Správní a Dozorčí rada. 
Statutárním zástupcem společnosti: 
od 1.1.2019 do 31.12.2021 - Mgr. Hana Francová, Ph.D. 
od 1.1.2022 - Mgr. Aleš Novotný

Zakladateli společnosti jsou Mgr. Aleš Novotný, Mgr. Hana Francová Ph.D., 
Ing. Jitka Behenská.

Základní kapitál činí 60 000,- Kč.

Společnost je ode dne zahájení své činnosti účetní jednotkou. Účetnictví je 
vedeno dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 504/2002 Sb. 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých 
hlavním předmětem činnosti není podnikání. Účetním obdobím je kalen-
dářní rok.  Účetnictví je vedeno odděleně na základě činností společnosti  
a jejich financování. 

Společnost poskytuje obecně prospěšné služby ve správním obvodu Ji-
hočeského kraje.

Organizační struktura společnosti viz str.12 výroční zprávy.
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Výsledek hospodaření za rok 2021 

Výsledek hospodaření  126 259,73 Kč

Náklady 10 367 820,39 Kč

Výnosy 10 494 080,12 Kč

Přehled přijatých neinvestičních dotací (v Kč)  

Poskytovatel dotace Rok 2021  Rok 2020

Statutární město České Budějovice 380 000,00 Kč 320 000,00 Kč

Město České Velenice 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč

OPZ  -      496 391,31 Kč

Úřad práce 2 493 679,75 Kč 2 215 362,41 Kč

MPSV 2 113 396,00 Kč 239 231,00 Kč

JčK – IP 3 025 379,15 Kč 1 858 137,29 Kč

JčK 394 990,00 Kč 1 385 000,00 Kč

Ministerstvo vnitra 107 000,00 Kč 95 000,00 Kč

Celkem 8 914 444,90 Kč 7 009 122,01 Kč

 

Činnost společnosti byla v roce 2021 podpořena dary v celkové výši 1 508 439,22 Kč. 
V roce 2020 byly dary ve výši 508 274,10 Kč.

Společnost v roce 2021 vykázala jiné výnosy ve výši 64 796,00 Kč a tržby z prodeje 
služeb činily 6 400,00 Kč

Způsob vypořádání hospodářského výsledku. 
Hospodářský výsledek z minulého období, tj. zisk ve výši 15 992,50 Kč byl 
zúčtován po schválení správní rady na nerozdělený zisk minulých let.

Hospodářský výsledek za rok 2021, tj. zisk ve výši Kč 126 259,73 Kč bude 
zúčtován po schválení správní rady na nerozdělený zisk minulých let. 

Za rok 2021 podala účetní jednotka daňové přiznání k dani z příjmů, společnos-
ti nevznikla daňová povinnost.

Používané účetní metody, obecné zásady a způsoby oceňování. Majetek 
společnosti je oceňován pořizovacími cenami, oceněním závazků a pohledávek 
jmenovitou cenou. Drobný nehmotný a hmotný majetek je evidován v po- 
řizovacích cenách. Ocenění nakoupených zásob a materiálu se provádí v poři- 
zovacích cenách, tj. v ceně pořízení a vedlejších nákladů souvisejícím s pořízením 
(dopravné apod.).

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období s nímž časově i věcně 
souvisí.
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Odměny členům správní a dozorčí rady nebyly v roce 2021 vypláceny.

Společnost nemá k 31. 12. 2021 žádné pohledávky a závazky po lhůtě splat-
nosti. Závazky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, zdravotního pojištění a závazky vůči finančnímu úřadu byly pl-
něny v řádných termínech. 

Účetní závěrka k 31. 12. 2021 byla zpracována za předpokladu, že společnost 
bude nadále působit s neomezenou dobou trvání. Přiložená účetní závěrka 
neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat. 

Společnost nevytváří rezervy ani opravné položky.

Společnost nemá podíl v jiných společnostech, nemá akcie nebo podíly, 
majetkové cenné papíry, dluhopisy ani podobné cenné papíry nebo práva. 

Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 

 Společnost nemá ke dni 31. 12. 2021 závazky z úvěrů a dlouhodobých půjček.

Na podrozvahových účtech je evidován drobný dlouhodobý hmotný majetek, 
k 31. 12. 2021 činí 635 tis. Kč. V roce 2021 byl pořízen za 185 tis. Kč.

Zaměstnanci a osobní náklady
Osobní náklady v tis. Kč Z toho řídící pracovníci

Sledované účetní období Minulé účetní období Sledované účetní období Minulé účetní období

Průměrný počet zaměstnanců 13 12 2 2

Mzdové náklady 6 041 4 708 1 077 979

Náklady na SP a ZP 1 966 1 373 364 331

Celkem 8 007 6 081 1 441 1 310
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7. 3. 2022          Mgr. Aleš Novotný
……………………………        ……………………………………………….………….
Datum sestavení         Statutární orgán - ředitel

Hlavní skupiny dlouhodobého majetku

Skupina
Pořizovací cena (v Kč) Oprávky (v Kč) Zůstatková cena (v Kč)

běžné období minulé období běžné období minulé období běžné období minulé období

Samostatné movité věci 

a soubory movitých věcí
 1 292 800,- 890 500,-  1 292 800,- 890 500,- 0,- 0,-

Společnost v roce 2021 vlastnila dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací 
ceně ve výši 1 292 800,- Kč. Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku činily 
402 300,- Kč. Jednalo se o osobní automobil Peugeot.

V roce 2021 nebyla vykonávána vedlejší činnost.

V roce 2021 nenastaly žádné skutečnosti v aktivitách v oblasti ochrany život-
ního prostředí a pracovně právních vztazích.

V souvislosti s probíhající pandemií SARS COVID 19 byly pořízeny hygienické, 
ochranné a desinfekční prostředky a pomůcky. Hrazeny byly převážně z mi-
mořádných dotací. Pandemie hospodaření společnosti významně ekonomicky 
neovlivnila. Společnost bude schopna i v dalším období poskytovat veřejné 
služby v požadovaném rozsahu.
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Zpráva dozorčí rady
Temperi, o.p.s. za rok 2021

IČ 28159179

Dozorčí rada společnosti Temperi, o.p.s. předkládá správní radě zprávu o činnosti dozorčí rady za roku 2021.

Předmět činnosti DR za předmětné období:

- kontrola řádného zaúčtování přijatých provozních dotací a darů, jejich přiřazení k jednotlivým vykonávaným činnostem;
- kontrola řádného čerpání provozních dotací a darů v souladu se zákonnými podmínkami a v souladu se schváleným rozpočtem společnosti;
- průběžná kontrola účetních zápisů, jejich řádné vedení v souladu se skutečností.
  
Závěr:

Dozorčí rada doporučuje správní radě schválit účetní závěrku za rok 2021.

V Českých Budějovicích 29. 3. 2022

Zprávu sestavila předkyně dozorčí rady Ing. Jitka Behenská ……………………………………

5.4 Zpráva dozorčí rady
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021

TEMPERI o.p.s.
 Jaroslava Haška 1818/1, 370 04 České Budějovice

IČO: 28159179

Příjemce zprávy: zakladatelé (nebo jiný příslušný příjemce)

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky TEMPERI o.p.s. Jaroslava Haška 
1818/11, 370 04 České Budějovice („Společnost“) sestavené na základě českých 
účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2021 , výkazu zisku a ztráty 
za rok končící 31. 12. 2021, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis 
použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Údaje o společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Výrok auditora

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz ak-
tiv, pasiv společnosti TEMPERI o.p.s. České Budějovice k 31. 12. 2021 
a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící  
31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komo-
ry auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní stan- 
dardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními 
doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji 
popsána u oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se 
zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou České republiky 
jsem na Společnosti nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající
z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem 
shromáždila poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech infor-
mace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a mojí zprávu auditora. 
Za ostatní informace odpovídá ředitel Společnosti.

5.5 Zpráva nezávislého auditora
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Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však 
součástí mých povinností související s ověřením účetní závěrky seznámení 
se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve 
významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s mými znalostmi  
o účetní jednotce získanými během ověřovací účetní závěrky nebo zda se jinak 
tyto informace nejeví významné (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, zda  
ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypraco- 
vány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, 
zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náleži-
tosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (mate-
riality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé 
ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážu posoudit, uvádím že:
• ostatní informace, které popisují skutečnost, jež jsou též předmětem zobra-

zení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech  
v souladu s účetní závěrkou a 

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsem povinná uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, 
k níž jsem dospěla při provádění auditu, ostatní informace neobsahují vý-
znamné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem  
v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné ne-
správnosti nezjistila.

Odpovědnost ředitele Společnosti za účetní závěrku
Ředitel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný  
a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kon-
trolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby 
neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem 
nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Společnosti povinen posoudit, zda je 
Společnost schopna nepřetržitě trvat a pokud je to relevantní, popsat v příloze 
účetní závěrky záležitosti, týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití před-
pokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky s výjimkou případu, 
kdy ředitel plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy 
nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsa-
huje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chy-
bou a vydat zprávu auditora obsahující můj výrok. Přiměřená míra jistoty je 
velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše 
uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou 
existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat  
v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud 
lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit eko-
nomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností 
uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovat profesní skepti-
cismus.
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Dále je mojí povinností:
• identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální nesprávnosti účetní 

závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhovat a provést auditor-
ské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní in-
formace, abych na jejich základě mohla vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím 
významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je 
větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způso-
bené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (konzu-
le), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení 
vnitřních kontrol

• seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro 
audit v takovém rozsahu, abych mohla navrhovat auditorské postupy vhod-
né s ohledem na dané okolnosti, nikoliv abych mohla vyjádřit názor na účin-
nost jejího vnitřního kontrolního systému

• posoudit vhodnost použitých pravidel, přiměřenosti provedených účet-
ních odhadů a informace, které v této souvislosti jednatel Společnosti uvedl  
v příloze účetní závěrky 

• posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení 
účetní závěrky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace  
existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z události nebo podmínek, 
které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě 
trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková významná (materiální) nejistota  
existuje, je mojí povinností upozornit v mojí zprávě na informace uvedené 
v této souvislosti v příloze účetní závěrky a pokud tyto informace nejsou 
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Moje závěry týkající se schop- 
nosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které 
jsem získala do data mojí zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky 
mohou vest k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

• vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včet-
ně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce  
a události způsobem, kterým vede k věrnému zobrazení.

Mojí povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu  
a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu 
učinila, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním sys-
tému.

V Českých Budějovicích, dne 28. 3. 2022

Ing. Růžena Holečková
auditor

evidenční číslo 204
Kališnická 1494/5b, 370 08 České Budějovice
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Název projektu Donátor Termín realizace Získané finanční prostředky

Jednoleté projekty

Temperi – Podpora pěstounských rodin Úřad práce ČR 2021 2 493 888 Kč

Temperi – Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA Jihočeský kraj 2021 1 564 000 Kč

Temperi – Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA Jihočeský kraj 2021 256 000 Kč

Rodičem i po rozchodu Jihočeský kraj 2021 100 000 Kč

Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi Jihočeský kraj 2021 92 000 Kč

Přátelství jako cesta k zájmům a koníčkům Jihočeský kraj 1/2021-10/2021 45 000 Kč

Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi Statutární město České Budějovice 2021 200 000 Kč

Rodičem i po rozchodu 2021 Statutární město České Budějovice 2021 180 000 Kč

Temperi – Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA - fakultativní služby Město České Velenice 2021 300 000 Kč

Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi České Velenice - fakultativní služby Město České Velenice 2021 100 000 Kč

Doprovázení dětí a rodičů při řešení situace při rozpadu rodiny MPSV 2021 256 070 Kč

Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi MPSV 2021 113 416 Kč

Temperi – Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA MPSV 2021 81 725 Kč

Dobrovolnictví Temperi – mentoring MV ČR 1/2021-12/2021 107 000 Kč

Zachování kvality práce s rodinami před, během a po rozvodu/rozchodu  
a podpora dobrovolnictví v organizaci

Nadace J&T 7/2021-6/2022 350 000 Kč

Zachování kvality práce s rodinami před, během a po rozvodu/rozchodu Nadace J&T 8/2020 - 6/2021 264 000 Kč

5.6 Projektová činnost v roce 2021      
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Název projektu Donátor Termín realizace Získané finanční prostředky

Dlouhodobé projekty

Temperi - Centrum pomoci pro rodiny s dětmi JčK – Individuální projekt 1/2020 – 6/2022 6 957 432 Kč

Název projektu Donátor Termín realizace Získané finanční prostředky

Jednoleté projekty

Program Pět P Nadace J&T 6/2020 - 6/2021 106 000 Kč

Přátelství jako individuální podpora NROS 7/2021-6/2022 240 033 Kč

Nechci být už sám NROS 7/2020 – 6/2021 222 774 Kč

S Bertíkem za poznáním a zábavou NF Albert 2021 40 000 Kč
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NÁKLADY (v Kč) 2021 2020 2019

Položky Rozpočet Skutečnost Skutečnost Skutečnost

spotřeba materiálu 100 000,00 166 168,51 96 252,09 65 156,20

spotřeba materiálu - kancelářské potřeby 30 000,00 18 310,00 23 526,00 24 378,00

spotřeba materiálu - DHM do 3 tis. 30 000,00 74 585,45 23 720,50 29 951,47

spotřeba materiálu - DHM nad 3 tis. 100 000,00 635 255,78 185 433,03 119 391,43

spotřeba materiálu - potraviny 15 000,00 16 329,50 5 427,20 24 724,10

spotřeba energie - elektřina, voda, plyn 100 000,00 157 276,53 87 677,08 87 527,31

spotřeba - nedaňový náklad 0,00 69,00 0,00 0,00

spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 30 000,00 29 447,51 15 095,30 1 939,55

opravy a udržování 20 000,00 12 704,00 31 314,00 16 216,00

náklady cestovné 10 000,00 22 425,00 6 116,00 32 827,00

náklady na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 455,00

ostatní služby 230 000,00 144 888,38 207 404,89 98 318,70

ostatní služby - propagace 0,00 0,00 19 846,48 0,00

ostatní služby - respitní pobyty, hlídání 100 000,00 71 496,50 92 015,30 113 097,00

ostatní služby - internet, telefon, poštovné 55 000,00 52 566,66 51 073,45 47 131,32

ostatní služby - nájemné 240 000,00 255 012,00 197 592,00 197 592,00

ostatní služby - poradenská a konzultační činnost 10 000,00 0,00 0,00 6 419,00

ostatní služby - právní a ekonomické služby 140 000,00 135 030,00 123 475,00 95 993,00

ostatní služby - školení a kurzy 100 000,00 118 520,00 135 341,00 97 883,00

ostatní služby - nehmotný 5 000,00 0,00 2 285,69 2 550,68

mzdové náklady 5 070 000,00 5 752 756,00 4 472 466,00 3 917 515,00

mzdové náklady - DPP 150 000,00 138 010,00 126 970,00 133 059,00

mzdové náklady – náhrady nemoc 35 000,00 57 557,00 34 908,00 21 810,00

mzdové náklady - příkazní smlouva 96 000,00 93 110,00 73 320,00 60 550,00

zákonné sociální pojištění 1 280 000,00 1 439 921,00 945 139,00 989 829,00

zákonné zdravotní pojištění 470 000,00 526 125,00 409 111,00 358 026,00

zákonné sociální náklady 22 000,00 21 866,00 19 193,00 14 427,00

5.7 Hospodaření společnosti v letech 2019–2021
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VÝNOSY (v Kč) 2021 2020 2019

Položky Rozpočet Skutečnost Skutečnost Skutečnost

tržby z prodeje služeb 0,00 6 400,00 0,00 8 800,00

tržby z prodeje služeb – individuální projekt 0,00 0,00 0,00 0,00

jiné ostatní výnosy 10 000,00 64 796,00 43 200,00 14 500,00

jiné ostatní výnosy - přeplatky a ostatní 0,00 0,00 0,00 3,00

přijaté příspěvky (dary) 50 000,00 572 429,24 56 280,00 126 739,00

přijaté příspěvky (dary) - nadace 650 000,00 258 492,41 300 927,50 118 332,00

přijaté příspěvky (dary) - materiální 150 000,00 677 517,57 151 066,60 96 715,00

provozní dotace – Město České Budějovice 350 000,00 380 000,00 320 000,00 385 000,00

provozní dotace –  České Velenice  + OPZ 400 000,00 400 000,00 896 391,31 1 056 245,38

provozní dotace - ÚP ČR 2 200 000,00 2 493 679,75 2 215 362,41 1 896 308,36

provozní dotace - MPSV 350 000,00 2 113 396,00 239 231,00 111 650,00

provozní dotace - individuální projekt 2 800 000,00 3 025 379,15 1 858 137,29 0,00

provozní dotace – JčK 1 500 000,00 394 990,00 1 385 000,00 2 760 050,00

provozní dotace - MV 150 000,00 107 000,00 95 000,00 161 000,00

Výnosy celkem 8 610 000,00 10 494 080,12 7 560 596,11 6 735 342,74

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (v Kč) 0,00 126 259,73 15 992,50 69 252,98

NÁKLADY (v Kč) 2021 2020 2019
Položky Rozpočet Skutečnost Skutečnost Skutečnost
daň silniční 4 000,00 3 778,00 3 780,00 2 675,00

ostatní daně a poplatky 4 000,00 800,00 2 420,00 1 245,00

ostatní pokuty a penále 0,00 3 242,00 0,00 95,00

dary 150 000,00 405 888,57 143 511,60 96 715,00

jiné ostatní náklady 4 000,00 1 232,00 0,00 1 370,00

jiné ostatní náklady - pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00

jiné ostatní náklady - přeplatky a ostatní 0,00 0,00 0,00 3,00

poskytnuté členské příspěvky 10 000,00 13 450,00 10 190,00 7 220,00

Náklady celkem 8 610 000,00 10 367 820,39 7 544 603,61 6 666 089,76
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Položky

2021 2020

Hlavní činnost 
(v tis. Kč)

Hospodářská 
činnost (v tis. Kč)

Celkem
Hlavní činnost 

(v tis. Kč)
Hospodářská 

činnost (v tis. Kč)
Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby  1 910     -     1 910     1 304     -     1 304    

Osobní náklady  8 029     -     8 029     6 081     -     6 081    

- z toho mzdové náklady  6 041     -     6 041     4 708     -     4 708    

- z toho zákonné sociální a zdravotní pojištění  1 966     -     1 966     1 354     -     1 354    

- z toho ostatní os. náklady - zák. úrazové poj.  22     -     22     19     -     19    

Daně a poplatky  5     -     5     6     -     6    

Ostatní náklady  410     -     410     144     -     144    

Poskytnuté příspěvky  13     -     13     10     -     10    

Náklady celkem  10 367     -     10 367     7 545     -     7 545    

       

Objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb 
a na správu o.p.s. v tis. Kč v letech 2021 a 2020.

Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje nebyly v roce 2021 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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NÁKLADY (v Kč)

Položky Rozpočet

daň silniční 0,00

ostatní daně a poplatky 2 000,00

ostatní pokuty a penále 0,00

dary 400 000,00

jiné ostatní náklady 4 000,00

jiné ostatní náklady - pojištění 0,00

jiné ostatní náklady - přeplatky a ostatní 0,00

poskytnuté členské příspěvky 14 000,00

Náklady celkem 10 550 000,00

 
VÝNOSY (v Kč)

Položky Rozpočet

tržby z prodeje služeb 10 000,00

jiné ostatní výnosy 20 000,00

přijaté příspěvky (dary) 50 000,00

přijaté příspěvky (dary) - nadace 550 000,00

přijaté příspěvky (dary) - materiální 400 000,00

provozní dotace - Město České Budějovice 370 000,00

provozní dotace - České Velenice 400 000,00

provozní dotace - ÚP ČR 2 600 000,00

provozní dotace - MPSV 350 000,00

provozní dotace - individuální projekt 2 300 000,00

provozní dotace - JčK 3 400 000,00

provozní dotace - MV 100 000,00

Výnosy celkem 10 550 000,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (v Kč) 0,00

ROZPOČET PRO ROK 2022

NÁKLADY (v Kč)

Položky Rozpočet

spotřeba materiálu 140 000,00

spotřeba materiálu - kancelářské potřeby 30 000,00

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

spotřeba materiálu - DHM nad 3 tis. 200 000,00

spotřeba materiálu - potraviny 20 000,00

spotřeba energie - elektřina, voda, plyn 210 000,00

spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 50 000,00

opravy a udržování 20 000,00

náklady cestovné 25 000,00

náklady na reprezentaci 5 000,00

ostatní služby 170 000,00

ostatní služby - propagace 0,00

ostatní služby - respitní pobyty, hlídání 120 000,00

ostatní služby - internet, telefon, poštovné 55 000,00

ostatní služby - nájemné 330 000,00

ostatní služby - poradenská a konzultační činnost 5 000,00

ostatní služby - právní a ekonomické služby 150 000,00

ostatní služby - školení a kurzy 135 000,00

ostatní služby - nehmotný 5 000,00

mzdové náklady 6 020 000,00

mzdové náklady - DPP 150 000,00

mzdové náklady – náhrady nemoc 50 000,00

mzdové náklady - příkazní smlouva 95 000,00

zákonné sociální pojištění 1 515 000,00

zákonné zdravotní pojištění 555 000,00

zákonné sociální náklady 25 000,00

5.8 Rozpočet na rok 2022
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost Evropský fond pro regionální rozvoj

Statutární Město 
České Budějovice

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí České republikyMěsto České Velenice

TERNO, České Budějovice

Ministerstvo vnitra České republiky

Jihočeský kraj

Autoservis Jiří Blaško

Úřad práce České republiky
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PODPOŘILI NÁS

Inpress, a.s.Donut s Tebou Hrancle s Tebou

Dotace nám poskytli

Dále nás podporují 
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Magna Cartech spol. s r.o.
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Mondi Bupak, s.r.o.MAREDIV, s.r.o. MONETA Money Bank, a.s.
Místní akční skupina 
Třeboňsko, o.p.s.

Nadace J&T

Nadace rozvoje občanské společnosti

Nadační fond Albert

Potravinová banka Jihočeského kraje, z.s.

Nadační fond ŠKODA Auto

Spectrum Bike, s.r.o.

Nadace Kooperativa pojišťovna, a.s.

Volf – kancelářské potřeby, s.r.o.

Temperi_Vyrocni zprava2021.indd   47Temperi_Vyrocni zprava2021.indd   47 01.06.2022   8:39:5301.06.2022   8:39:53



Temperi, o.p.s.
Jaroslava Haška 1818/1, 370 04 České Budějovice

tempericb@tempericb.cz

Zpracovali: 
Mgr. Aleš Novotný

Mgr. Hana Francová, Ph.D.
Ing. Jitka Behenská - editor

dne 16. 3. 2022
tel.: +420 702 571 757

e-mail: tempericb@tempericb.cz

www.tempericb.cz
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