KOUS Vysočina, občanské sdružení

Zaměstnavatel

Výroční zpráva za rok 2010
Úvod
Vážení a milí,
máme PÁDný důvod informovat Vás o pokrocích
našeho Koordinačního
uskupení nevládních neziskových organizací (dále
jen NNO) ze sPÁDové
oblasti kraje Vysočina. Nemůžeme říci, že by naše
činnost v tomto roce uPA-

Dala, naopak - události
nabraly rychlý sPÁD. Rok
2010 byl významný tím, že
proběhla krajská konference NNO, která má doPAD
na fungování KOUSu. Byli
znovuzvoleni a částečně
obměněni členové výkonné
rady, upravili jsme stanovy,
také byl znovuzvolen předseda KOUS Petr Haška.

Zástupci neziskových organizací zde také zvolili členy
dozorčí rady a byl zrealizován smělý náPAD - podepsali jsme s krajem Vysočina Dohodu o spolupráci.

 1. pád - kdo, co? tvoří KOUS
(organizační struktura)

KaždoPÁDně budeme i
nadále dělat vše proto, aby
Vaše podpora a opora v
dalších letech neoPADla.

 2. pád - prostřednictvím koho, čeho? funguje KOUS
(činnost v sekcích)

1. pád - kdo, co? Tvoří KOUS (organizační struktura)
KOUS Vysočina to je především VÝKONNÁ RADA
složená ze zvolených zástupců z jednotlivých
sekcí a také ze zástupců
pověřených NNO k zastupování mimo KOUS. Výkonná rada se v roce 2010
sešla celkem 9x a mimo
základní činnosti jako je
příjem nových členů, kontrola hospodaření a výměna
informací řešila i změnu
stanov či přípravu vzdělávacích aktivit.
ZÁSTUPCI JEDNOTLIVÝCH SEKCÍ - Těsně před
krajskou konferencí jsou
svolána „volební― setkání
jednotlivých sekcí, kde si
ředitelé a předsedové NNO
zvolí ze svého středu své 2
zástupce. S konkrétními
sekcemi a zástupci se seznámíte na straně 2. V tomto roce došlo k obměně v
sekci ekologie a životního
prostředí, kde byli zvoleni
noví zástupci a v sekci pro
volný čas dětí a mládeže,
kde využili možnosti a rozší-

řili počet zástupců z jednoho na dva.
POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI od počátku fungování našeho sdružení máme svého
zástupce v Radě Vlády i ve
Výboru pro regiony při Radě vlády i v monitorovacím
výboru ROP NUTS Jihovýchod. Vzhledem k dobré
spolupráci se sociálním
odborem kraje Vysočina je
náš zástupce jakožto host a
odborník pravidelně zván i
na sociální komisi kraje
Vysočina. Jsme potěšeni,
že této možnosti od roku
2010 využila i komise rozpočtová a pracovní skupina
Zdravého kraje.
KRAJSKÁ KONFERENCE
NNO - je nejvyšším orgánem KOUSu a tvoří jej
všechny NNO kraje Vysočina, které se dostaví na
Krajskou konferenci NNO
konanou jednou za 2 roky.
Právě zde se utváří, jakým
směrem se naše sdružení
bude v dalších 2 letech
ubírat. Poslední konference

VÝROČNÍ ZPRÁVA
V PÁDECH:

proběhla 1. 4. 2010.
ČLENOVÉ KOUS - to jsou
organizace, které se přihlásily do KOUS a tím vyjádřily
podporu toho, co děláme.
Členský poplatek v KOUS
činí symbolických 100 Kč
ročně.
Na konferenci byla nově
také ustanovena DOZORČÍ
RADA KOUS - předsedkyní
rady je Alena Pytlíková,
dalšími členy jsou Jan Strnad a Táňa Kuklová.
PŘEDSEDOU sdružení se
opětovně stal Petr Haška,
ředitel Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích.
Jediným stálým ZAMĚSTNANCEM sdružení je na
půl úvazku koordinátorka
Soňa Baueršímová, v jejíž
pracovní náplni je nutná
administrativa, péče o členskou základnu a příprava
vzdělávacích aktivit. Též
zastupuje KOUS v pracovní
skupině pracovníků kraje
Vysočina pro záležitosti
NNO.

 3. pád - komu, čemu? - jsou učeny
naše služby
(členská základna)
 4. pád - co? Jsme
utratili (výsledky
hospodaření)
 5. pád - oslovení,
volání - aneb děkujeme
 6. pád - o kom, o
čem? - byl rok 2010
(nejdůležitější události)
 7. pád - s kým ,
čím? - jsme spolupracovali

www.kous.cz
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Petr Haška a Anna Blažková
ze sociálně zdravotní sekce

2. pád - prostřednictvím koho, čeho?
KOUS Vysočina komunikuje se
svými členy prostřednictvím 7
sekcí, které jsou vedeny zástupci neziskových organizací. Ti
byli vybráni a pověřeni zastupováním na Krajské konferenci
NNO a tvoří základ výkonné
rady KOUSu.
SEKCE:
- sociálně zdravotní - silná
sekce s největším počtem členů,
pravidelně se schází a aktivně
spolupracují se sociálním odborem kraje Vysočina, zástupce
této sekce Petr Haška je zároveň předsedou KOUSu

Dana Fiedlerová a Marta Vencovská ze sekce vzdělávání, poradenství a občanské aktivity

Jiřina Kocmanová a Pavel Hegner ze sekce seniorů a zdravotně
postižených

Zdeněk Navrátil a Slavomír
Pavlásek ze sekce Kultura a
památky.

Martin Paclík a Jan Burda ze
sekce Volný čas dětí a mládeže

Tomáš Blažek a Václav Kos ze
sekce Ekologie a životní prostředí

- vzdělávání, poradenství a
občanské aktivity - na krajské
konferenci byl rozšířen název
této sekce o občanské aktivity což je chápáno jako zájmová
činnost dospělých

která má pevné postavení v kraji
Vysočina, zástupce Martin Paclík
je řádným členem komise pro
Volný čas kraje Vysočina.

- Ekologie a životní prostředí tato sekce má vlastní internetové
- Kultura a památky se snaží stránky a prostřednictvím nich
mapovat aktivity jednotlivých informuje o činnosti své a svých
sdružení, zástupce sekce Zde- členů.
něk Navrátil je též tiskovým
mluvčím KOUSu a pomáhá orga- - Sport a tělovýchova - tato
sekce v tuto chvíli nemá žádného
nizacím s propagací
zástupce, ale vzhledem k tomu,
- Volný čas dětí a mládeže - že je v ní několik organizací,
sekce je totožná s činností Rady komunikace s nimi a rozesílky
dětí a mládeže kraje Vysočina, informací se ujal Petr Holý

3. pád - Komu, čemu? jsou určeny naše služby (seznam členů)
Naše služby jsou určeny všem
NNO kraje Vysočina především
ale členům naší organizace.
V roce 2010 se členská základna
rozšířila na 99 členů (k 31. 12.
2009 jich bylo 65 členů). Členům
poskytujeme informační a poradenský servis, pomáháme s jejich
propagací, připravujeme vzdělávání na míru a hájíme jejich zájmy
prostřednictvím pověřených zástupců.
1. Aeroklub Přibyslav, 2. Apoštolská církev, sbor bez hranic
Jihlava, 3. Archivní a kronikářský
spolek Pavlov, 4. Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA
Vysočina, o.s., 5. AVAZ, o.s.,
6. Bratr Kálef, o. s., 7. C.A.F.E.,o.
s., 8. Centrum LADA, 9. Centrum
multikulturního vzdělávání, o. s.,
10. Centrum pro rodinu a sociální
péči Vysočina, 11. Centrum pro
zdravotně postižené kraje Vysočina, 12. Centrum sociálních služeb
LADA Lukavec, 13. Civic, o. s.,
14. Česká rada nevidomých a
slabozrakých, 15. Český svaz žen
- kraj Vysočina, 16. Denní centrum Barevný svět, 17. Diakonie
ČCE - středisko v Myslibořicích,
18. DIANA Třebíč, o.p.s.,
19. DISPEČERKA, o.s.,
20. Divadelní soubor Karla Čapka, o.s., 21. Domov blahoslavené
Bronislavy, 22. Dům sv. Antonína,
23. Ekoinfocentrum, 24. Erteple a
Hmla, o.s., 25. Farní charita Pacov, 26. Farní charita Počátky,

27. Fokus Vysočina, 28. G Vysočina, 29. Hospicové hnutí - Vysočina, o.s., 30. Chaloupky, o.p.s., 31.
Ječmínek, o. s., 32. Kolpingovo
dílo České republiky, o.s., 33.
Krajská organizace Pionýra kraje
Vysočina, 34. Krajská rada zdravotně postižených Vysočina, 35.
MILÍKOV, o.s., 36. Mykologický
klub Jihlava, 37. Na počátku, o.s.,
38. NIPI ČR, Krajská organizace
kraje Vysočina, o.s., 39. NIPI ČR,
o.s., 40. O.s. pro duševně nemocné VOR Jihlava, 41. Občanská
poradna Jihlava, 42. Občanská
poradna Třebíč, 43. O.s. Benediktus Chotěboř, 44. Občanské
sdružení HORIZONT Jihlava, 45.
Občanské sdružení Chalupa, 46.
Občanské sdružení KADET, 47.
Občanské sdružení pro podporu
zpěvu, 48. Oblastní charita HB,
49. Oblastní charita Jihlava, 50.
Oblastní charita Třebíč, 51. Oblastní charita Žďár n/S., 52. Oblastní charita Pelhřímov, 53. Oblastní klub českých turistů Vysočina, 54. Organizace nevidomých,
55. Pěstounské rodiny kraje Vysočina, 56. Pobočka ČSO na Vysočině, 57. Rada dětí a mládeže krajeVysočina, 58. ROMART, ČR, 59.
Roska Havlíčkův Brod, 60. Royal
Rangers v ČR, 27. přední hlídka,
61. Sdružení AMBRA, 62. Sdružení dobrovolných hasičů, 63. Sdružení Krajina, 64. Sdružení Krajina,
pobočka SEV Krajinka, 65. Sdružení křesťanských seniorů, okr.
Pobočka Žďár n/S. 66. Sdružení

Nové Město na Moravě, o.s., 67.
Sdružení občanů, 68. Sdružení
Parkinson, o. s., Klub Parkinson,
69. Sdružení Romů a národnostních menšin v ČR, o. s., 70. Síť
mateřských center v kraji Vysočina, 71. SK SHS Třebíč, 72. Soubor
lidových písní a tanců Trnávka,
73. Sportovní klub Batyskaf,
74. STŘED, o.s., 75. Středisko
křesťanské pomoci - azylový dům
pro může Jihlava, 76. Svaz diabetiků - územní organizace, 77. Svaz
důchodců ČR, o.s. MO, 78. SNN
(Svaz neslyšících a nedoslýchavých) v ČR KO Vysočina,
79. SNN v ČR Poradenské centrum Jihlava, 80. SNN v ČR ZO
Třebíč, 81. SNN v ČR, Okresní
výbor HB, 82. SNN v ČR, ZO
Pelhřimov, 83. SNN v ČR, Žďár n/
S., 84. SPCCH (Svaz postižených
civilizačními chorobami) v ČR, o.s.
OV Jihlava, 85. SPCCH v ČR, o.s.,
ZO Třešť, 86. SPCCH, ZO Jihlava,
87. Svaz tělesně postižených v
ČR, o.s. MO Třešť, 88. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. ZO Jihlava, 89. Tyflo Vysočina Jihlava,
o.p.s., 90. ÚSVIT - zařízení SPMP,
91. Územní organizace Svazu
diabetiků ČR, Jihlava, 92. VRÁTKA, o.s., 93. Zámecký statek, o.s.,
94. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.,
95. ZO ČSOP (Český svaz ochránců přírody) Kněžice, 96. ZO ČSOP
Velké Meziříčí, 97. ZO ČSOP SEV
Mravenec, 98. ZO SPCCH Stonařov, 99. ŽIVOT 90 - Jihlava

4. pád - co? jsme utratili? (Výsledky hospodaření)
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Roční uzávěrka pro rok 2009 - Přehled o příjmech a výdajích
Účet KOUSu Vysočina - je vedený u Československé obchodní banky, a.s., Poštovní spořitelny, Jihlava
Č. ú. 223940964/0300
Příjmy:
Úroky
240,95
Přijaté přísp. zčt. mezi. org. 3 700,00
Přijaté příspěvky
7 000,00
Provozní dotace
178 765,00
—————————————–—
Výnosy celkem
189 705,95

Výdaje:
Spotřeba materiálu
4 683,00
Cestovné
20 728,00
Telefony
1 200,00
Poštovné
803,00
Nájem
30 000,00
Ostatní služby
3 006,00
Mzdové náklady
118 920,00
Jiné ostatní náklady
959,00
———————————–—--------------–—
Náklady Celkem
180 299,00

Zůstatek

(Částky jsou uvedeny v Kč)

9 406,95

RNDr. Jozef Zetěk - zástupce
KOUS Vysočina v monitorovacím
výboru ROP NUTS Jihovýchod

Vzdělávání pro NNO bylo v roce 2010 hrazeno přímo krajem Vysočina.

5. pád - oslovení, volání aneb Děkujeme!!!
Děkujeme


Kraji Vysočina za důvěru, podporu a věříme v další spolupráci



Odboru regionálního rozvoje, krajského úřadu kraje Vysočina za všestrannou
pomoc v rámci aktivit KOUS



Všem neziskovým organizacím, které se zapojily do činnosti a aktivit KOUS
Vysočina nebo se staly členy KOUSu.



Diakonii ČCE - středisku v Myslibořicích za odvahu pustit se s námi do náročného projektu LEPORELO, který je financován ze ESF a státního rozpočtu ČR.



Organizaci ŽIVOT 90 - Jihlava a její paní ředitelce Ing. Zuzaně Pěchotové za
poskytnuté zázemí pro kancelář sdružení.



Krajské hospodářské komoře za navázání spolupráce



Všeobecné zdravotní pojišťovně za spolupráci při již třetím Krajském diabetologickém dni



Naší externí účetní paní Marcele Kynclové za vedení účetnictví a vrchnímu
informátorovi Ondrovi Kolářovi za pomoc při fungování stránek a další techniky

Slavomír Pavlásek - zástupce
KOUS v Radě Vlády pro NNO

Miloš Havlík - zástupce v Radě
vlády pro NNO - Výboru pro
regiony

Ladislav Bárta - zástupce v
sociální komisi kraje Vysočina

Ing. Zuzana Pěchotová - zástupce v rozpočtové komisi
kraje Vysočina a pracovní skupině Zdravý kraj, členka RLZ

6. pád - o kom, o čem? Byl rok 2010 (nejdůležitější body)
Jaro ve znamení změn
 KOUS získává dotaci ve
výši 180 000,- od kraje
Vysočina na provoz
organizace na rok 2010
 Byla dokončena aktualizace strategie neziskového sektoru
 1. 4. 2010 proběhla
Krajská konference neziskových organizací
kraje Vysočina, na které
byla podepsána Dohoda
o spolupráci
 Byla provedena drobná
změna stanov
 Proběhl seminář pro
AMA, o. s. (viz níže)
 Zuzana Pěchotová přijata jako zástupce KOUS
do rozpočtové komise
kraje Vysočina
Léto ve znamení projektů
 Pustili jsme se do pří-

prav velkého projektu
LEPORELO (viz níže),
ve kterém KOUS Vysočina bude figurovat jako
partner, tento projekt byl
úspěšně přijat a bude
realizován od února
2011 od března 2013.
 Také jsme si vyzkoušeli
(byť neúspěšně), jakým
způsobem se zapojit do
výzvy v rámci výběrového řízení
 Miloš Havlík nahradil
Jiřího Němce v Radě
vlády pro NNO - výboru
pro regiony
Podzim ve znamení vzdělávání
 Kraj Vysočina přizval ke
spolupráci KOUS při
přípravách několika
vzdělávacích aktivit pro
NNO. Proběhly následující semináře: Efektivní

finanční řízení (13 účastníků), Vícezdrojové financování (17 účastníků), Účetnictví v NNO
(52 zástupců NNO),
Strategické plánování
(19 účastníků). Také se
uskutečnila jedna konference nazvaná ZISK v
NNO, která měla za cíl
zvrátit mylný názor, že
neziskové organizace
nemohou vytvářet zisk
(účast 63 zástupců)
 Proběhly též Krajský
diabetologický den a
Seminář krizových intervencí a první část vzdělávání úředníků krajského úřadu (viz níže)
Zima ve znamení příprav
 Uskutečnila se vyjednávání podpory na další
rok a přípravy vyúčtování

7. pád - S kým, čím? Jsme spolupracovali v roce 2010
Na v pořadí 7. krajské konferenci NNO, která proběhla dne 1. 4. 2011 jsme podepsali s krajem Vysočina
Dohodu o spolupráci, ve
které jsme se prostřednictvím Akčního plánu zavázali ke konkrétním činům
směřujícím ke zkvalitnění
neziskového sektoru na
Vysočině. S krajem Vysočina jsme též spolupracovali
při pořádání vzdělávacích
aktivit, při aktualizaci analýzy a strategie neziskového
sektoru. Zástupci KOUS
jsou též zváni jako poradci
do některých komisí kraje.

Sluší se zde také vyzdvihnout spolupráci s Diakonií
ČCE - střediskem v Myslibořicích - kdy se podařilo
napsat projekt LEPORELO,
který se zabývá pilotním
ověřováním vzdělávání pro
manažery neziskových
organizací. Tento projekt
byl úspěšně přijat a v letech
2011 - 2013 bude realizován. Žadatelem projektu je
Diakonie ČCE - středisko v
Myslibořicích a partnerem
je KOUS Vysočina. Do
projektu bude zapojeno 30
manažerů neziskových
organizací z kraje Vysočina.

Dalším důležitým partnerem, se kterým jsme navázali komunikaci a na počátku rok 2011 podepsali Dohodu o spolupráci, byla
Krajská hospodářská
komora.
Již třetím rokem úspěšně
probíhá spolupráce s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou při každoročním
pořádání Krajského diabetologického dne, který navštíví vždy více než stovka
účastníků a zájemců z řad
seniorů i zainteresovaných
neziskových organizací
(Svazy diabetiků, aj.)

Důležitá je i spolupráce se
samotnými neziskovými
organizacemi např.
- s AMA (Asociace manažerů absolventů, o. s.) při
pořádání semináře o výsledcích zahraniční cesty
- se Zdravou Vysočinou,
o. s. při pořádání semináře
krátkých krizových intervencí
- s Centrem pro rozvoj a
výzkum neziskového sektoru, o. s. při pořádání
vzdělávání úředníků krajského úřadu zaměřeného
na problematiku NNO

KOUS Vysočina, o. s., Myslibořice 1, PSČ: 675 60 IČ: 227 346 86
E-mail: kous@kous.cz
Registrace: 26.5.2008 pod č.j. VS/1-1/71759/08-R
Číslo bank. účtu: 22 39 40 964/0300
Pověřená osoba: Petr Haška - předseda, Telefon: 605 172 833, E-mail: predseda@kous.cz
Kancelář sdružení: KOUS Vysočina, o. s. (ŽIVOT 90 - Jihlava), Žižkova 98, 586 01 Jihlava
Úřední hodiny: Každé pondělí, 13:00 - 17:00
Koordinátorka sdružení: Soňa Baueršímová, Telefon: 605 485 691, E-mail: koordinator@kous.cz

