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1. Slovo úvodem
Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu Informačního a vzdělávacího centra Plzeň, o.s. za rok
2008. Uplynulý rok byl nadále zaměřen především na vzdělávací aktivity pro cílovou
skupinu „studenti a mládež“. Dále sdružení rozvíjelo dosavadní spolupráci s neziskovými
organizacemi a orgány státní a veřejné správy města Plzně.
Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle
občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.
Mé poděkování patří všem, kteří se na činnosti Informačního a vzdělávacího centra ,o.s.
Plzni v roce 2008 podíleli přímou prací, spoluprací, finanční či materiální podporou, zejména
Občanské poradně Plzeň za její partnerství.

Monika Podolská
předseda sdružení

2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň
2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň
Občanské sdružení bylo na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů, založeno a Ministerstvem vnitra ČR
pod č. j. VS/1-1/65029/06-R zaregistrováno:
Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o.s. IČO 27039994
Informační a vzdělávací centrum, o.s. Plzeň zahájilo činnost v září 2006.
Poslání a činnost organizace Informační a vzdělávací centrum Plzeň,o.s.
jsou popsány ve Stanovách sdružení.
Orgány sdružení jsou:
Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji
všichni členové sdružení.

Výkonný výbor

Výbor je výkonným orgánem sdružení a za svou činnost
odpovídá valné hromadě. Výkonný výbor je složen ze
zvolených členů sdružení. V současné době jsou členy
výkonného výboru:
Monika Podolská
Bc. Jindřiška Pejšová
Pavla Čáslavská
Výkonný výbor řídí volený předseda sdružení:
Monika Podolská
Místopředsedou byla zvolena:
Bc. Jindřiška Pejšová
Předseda a místopředseda jsou statutárními organy sdružení
a zastupují sdružení navenek.

Revizor

Revizor vykonává dohled nad hospodařením a majetkem
sdružení a za svou činnost odpovídá valné hromadě. Revizorem
byla zvolena: Milada Honomichlová

Ředitel sdružení

Funkce ředitele sdružení nebyla obsazena. Za svou činnost
odpovídá výkonnému výboru a valné hromadě sdružení. Ředitel
sdružení je jmenován výborem sdružení.

2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň
Posláním informačního a vzdělávacího centra Plzeň, o. s. je podpora rozvoje občanské
společnosti, především prostřednictvím zvyšování znalostní úrovně společnosti.
2.3. Hlavní činnosti IVCP, o.s.
●

informační, poradenské a konzultační služby

●

odborné vzdělávání pro neziskové organizace a další cílové skupiny

●

organizační a technické služby pro ostatní organizace
2.3.1. Informační, poradenské a konzultační služby

●

zajištění všeobecného přístupu k informacím

●

rady a informace pro občany

●

odborné konzultace a poradenství v oblasti fungování neziskových organizací
2.3.2. Vzdělávání

●

vzdělávací aktivity pro veřejnost

●

další vzdělávací aktivity pro různé cílové skupiny (studenti, učitelé, senioři,
dobrovolníci, státní správa) s cílem informovat o problematice neziskového sektoru u
těchto skupin a vytvářet podmínky pro kvalifikovaný dialog a spolupráci

●

zvyšování profesionality a odbornosti pracovníků v neziskovém sektoru
2.3.3. Organizační a technické služby pro ostatní organizace

●

zasedací místnost s kapacitou 15 míst

●

technické vybavení: flip-chart, data-video projektor, zpětný projektor, počítače s
připojením do sítě, internet

●

koncepční i organizační zajištění seminářů „na klíč“

2.4. Kontakty
Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o.s.
●

●

Koterovská 41

● www.ivcp.cz

326 00 Plzeň

● e-mail:

Číslo bankovního účtu: ČSOB Plzeň 210958524/0300

ivcp@email.cz

3. Zpráva o činnosti v roce 2008
V roce 2008 Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o.s. v rámci tří programů vykonalo
následující činnosti:
3.1. Informační a poradenské služby
Díky velkému ohlasu informační brožury „Dluhová problematika“, která byla zpracována
na základě objednávky společnosti Člověk v tísni – Plzeň, v rámci projektu POLIS, byla tato
publikace nově přepracována - „II.vydání Dluhové problematiky“
Tato publikace vznikla ve spolupráci s Občanskou poradnou Plzeň v lednu 2008.
Dále IVCP navázalo na velice úspěšný projekt z loňského roku „Zvýšení právního vědomí
studentů“. Společně s Občanskou poradnou Plzeň pro velký zájem opakovaně uskutečnila
řadu seminářů pro více než 400 studentů VOŠ a SPŠE Plzeň a studentů Středního
odborného učiliště stavebního. Ústředním tématem pořádaných seminářů byla otázka
finanční gramotnosti posluchačů.
Pro potřebu výše uvedených seminářů IVCP vypracovalo „Metodiku na téma Finanční
gramotnost včetně interaktivních pomůcek“ a to v rámci programu prevence pro
studenty plzeňských středních škol.
Tomuto tématu se IVCP chce věnovat i nadále a formou interaktivních učebních pomůcek a
zážitkového mimoškolního vzdělávání rozšířit nejen metodiku pro vzdělávání studentů, ale
zaměřit se i na další vzdělávání dospělých zejména seniorů.
Zástupci IVCP se pravidelně a aktivně zúčastňovali projednávání programu rozvoje kultury
ve městě Plzni 2009-2019. Po ustanovení pracovních skupin, se podíleli v Pracovní skupině
č.2 jejíž zaměření bylo na „Spolupráci a rozhodování v kultuře, Finance a Dopady a
propojení kultury s dalšími oblastmi“.
Dále se rovněž zástupci IVCP účastnili 13.října 2008 „Veřejného setkání“ na téma „Daří se
v Plzni kultuře ?“, kdy se následně zúčastnili v rámci pracovních skupin kampaně a
pořádaných workshopů k projektu : Kandidatura města Plzně na titul na Evropské hlavní
město kultury 2015.

3.2. Vzdělávání
V rámci programu vzdělávání v roce 2008 realizovalo IVCP následující aktivity:
Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí Č.j.:2007/38567-222 byla dne 4.4.2008
udělena IVCP akreditace vzdělávací instituce č. 2008/163-I s celostátní platností.

4. Finanční zpráva

Finanční zpráva
Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o.s.
VÝNOSY
Příjaté úroky
Tržby za služby
Ostatní
Přijaté dary
Přijaté dotace

VÝNOSY CELKEM

243,25 Kč
127 600,00 Kč
1 000,00 Kč
8 400,00 Kč
- Kč

137 243,25 Kč

NÁKLADY
Materiálové náklady
Kancelářské potřeby
Odborná literatura
Ostatní

Materiálové náklady celkem

261,00 Kč
1 121,00 Kč
350,00 Kč

1 732,00 Kč

Služby
Účetní, administrativní práce
Semináře, školení, kurzovné
Kopírování, vazba, poštovné
Nájemné
Spotřeba energie
Cestovné
Ostatní

Služby celkem

3 000,00 Kč
4 890,00 Kč
406,00 Kč
16 200,00 Kč
15 119,00 Kč
3 456,00 Kč
45 936,71 Kč

89 007,71 Kč

Osobní náklady
Mzdy zaměstnanců, dohody o pr. prací
Povinné pojistné

Osobní náklady celkem

45 475,00 Kč
300,00 Kč

45 775,00 Kč

Ostatní náklady celkem
Bankovní poplatky
Ostatní daně a poplatky

1 848,00 Kč
- Kč

Ostatní náklady celkem

1 848,00 Kč

NÁKLADY CELKEM
Hospodářský výsledek

138 362,71 Kč
-

1 119,46 Kč

Přehled o majetku a závazcích

Stav účtu k 31.12.2008
Stav pokladny k 31.12.2008
CELKEM

Pohledávky k 31.12.2008
celkem
Závazky k 31.12.2008
celkem

170 777,89 Kč
608,00 Kč
171 385,89 Kč

- Kč
59 612,00 Kč

Kontrolu účetní závěrky občanského sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň
provedla revizorka IVCP, o.s. Milada Honomichlová. Podle názoru revizorky podává účetní
závěrka ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního
jmění a finanční situace občanského sdružení a výsledku hospodaření za rok 2008, v
souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.
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5. Poděkování

IVCP děkuje svým členů, dobrovolníků a zaměstnanců za jejich spolupráci při naplňování
cílů občanského sdružení.
Poděkování patří také těm, kteří vyjádřili svoji přízeň finanční podporou aktivit IVCP:

Bc. Jindřiška Pejšová
místopředseda sdružení

