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1. Slovo úvodem
Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu Informačního a vzdělávacího centra Plzeň, o.s. za rok
2011. V uplynulém roce pokračovalo naše občanské sdružení v projektu Diakonie ČCE
„Zůstaňte ve spojení se světem“ - Lektorské zajištění ICT výuky a vzdělávacích aktivit.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky. Doba trvání projektu je od 04/2010 do 12/2011.
Dále byly aktivity IVCP, o.s. zaměřeny především na vzdělávací aktivity pro cílovou
skupinu „studenti, děti, mládež a senioři“ – finanční gramotnost mládeže a seniorů.
Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o.s. v roce 2011 rozšířilo svoji činnost
o pořádání akreditovaných kurzů MPSV .
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
Plzeň, o.s. v roce 2011 podíleli přímou prací, spoluprací, finanční či materiální podporou,
zejména Občanské poradně Plzeň, o.s. za její partnerství.

Monika Podolská,
předsedkyně sdružení
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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 zaregistrováno
pod č. j. VS/1-1/65029/06-R:
Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o.s., IČO 27039994
Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o.s. 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. Viktor Machalíček
Michaela Šimůnková
Výkonný výbor řídí volený předseda sdružení:
Monika Podolská
Místopředsedou byl zvolen:
Bc. Viktor Machalíček
Předseda a místopředseda jsou statutárními orgány 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.
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2.2. Poslání a činnost IVCP, o.s.
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: ivcp@email.cz

Číslo bankovního účtu: ČSOB Plzeň 210958524/0300
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3. Zpráva o činnosti v roce 2011
V roce 2011 Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o.s. v rámci dvou programů
vykonalo následující činnosti:
3.1. Informační a poradenské služby
Projekt „Příprava na aktivní stárnutí v Plzni “ vychází z dlouhodobé zkušenosti předkladatele
projektu s cílovou skupinou senioři a ze specifických podmínek v Plzni.
IVCP, o.s. se problematikou přípravy na stáří zabývá již několik let. Jeho záměrem je
podpora smysluplného a plnohodnotného zapojení starších občanů a seniorů do společnosti
a dění, které je jim blízké. Dlouhodobým záměrem projektu „Příprava na aktivní stáří“ je
skutečná příprava seniorů na aktivní stáří. V pilotní části projektu jsme v předchozích letech
prakticky odzkoušeli kurzy, které seniory nadchly a z nichž jsme získali zkušenosti, které
chceme i v letech budoucích využít.
Naším dlouhodobým záměrem je zapojení seniorů do aktivit, které je budou skutečně
zajímat, a působit zejména v oblasti preventivně-vzdělávací.

3.2. Vzdělávání
V rámci programu vzdělávání v roce 2011 realizovalo IVCP následující aktivity:
Ve spolupráci s Občanskou poradnou Plzeň, o.s. jsme 9. února 2011 realizovali seminář
"Příprava přiznání k dani z příjmů". Seminář, který vedla Mgr. Petra Bursová, členka Komory
daňových poradců ČR, byl určen zejména pro řídící pracovníky, ekonomy a účetní
nestátních neziskových organizací a zúčastnilo se jej cca 30 účastníků, kteří vesměs velmi
kladně hodnotili jeho úroveň.

V roce 2010 naše občanské sdružení vyhrálo výběrové řízení projektu Diakonie ČCE
„Zůstaňte ve spojení se světem“- Lektorské zajištění ICT výuky a vzdělávacích aktivit.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky. Doba trvání projektu byla od 04/2010 do 12/2011.
Cílovou skupinou projektu byly osoby pečující o osoby závislé. Realizací vzdělávacích
kurzů projekt významně napomáhá této cílové skupině osob k návratu do běžného
života, zejména při uplatnění na trhu práce, dále realizuje vzdělávání v oblasti
psychosociální jako např. vyrovnání se s handicapem osoby blízké nebo závislé,
syndrom vyhoření, partnerské vztahy zatížené péčí o handicapovanou osobu, ideální
sociální služba atp. Po celou dobu projektu IVCP, o.s. zajišťuje lektorsky kurzy PC
dovedností v rozsahu celkem 720 hodin. Semináře byly koncipovány jak pro získávání
základních znalostí, tak i rozšíření znalostí v kurzech pro pokročilé.
V rámci projektu "Zvyšování finanční gramotnosti studentů" jsme v roce 2011 uskutečnili
tři setkání se studenty Obchodní akademie Plzeň na nám. T. G. Masaryka 13 a rovněž tři
setkání na Středním odborném učilišti stavebním Plzeň v Borské ulici 55. Celkem se
projektu zúčastnilo 117 studentů z těchto škol.
Projekt byl podpořen Plzeňským krajem. Na základě tohoto projektu byla zpracována
metodika a vytvořena interaktivní pomůcka týkající se rodinného rozpočtu. S využitím
výsledků Českého statistického úřadu byl studentům prezentován rodinný rozpočet
průměrné české domácnosti.
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Společně s Občanskou poradnou Plzeň jsme pro velký zájem opakovaně uskutečnili
řadu besed pro žáky a studenty základních a středních škol. Ústředním tématem
pořádaných besed byla otázka finanční gramotnosti posluchačů.
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.

4. Finanční zpráva
Finanční zpráva
Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o.s.
VÝNOSY:
Přijaté úroky
Tržby za služby
Reklama
Přijaté dary
Přijaté dotace

263,00 Kč
373 000,00 Kč
0,00 Kč
3 000,00 Kč
35 000,00 Kč

VÝNOSY CELKEM

411 263,00 Kč

NÁKLADY:
Materiálové náklady
Kancelářské potřeby
Odborná literatura
Ostatní,cestovné

Materiálové náklady celkem

25 350,00Kč
0,00 Kč
13 291,00 Kč

38 641,00 Kč

Služby
Lektorné, semináře, účetní, administrativní práce
Kopírování, vazba, poštovné
Nájemné
Spotřeba energie
Ostatní (zákonné pojištění, pojištění)

Služby celkem

197 803,00 Kč
581,00 Kč
16 200,00 Kč
12 277,00 Kč
37 672,00 Kč

264 533,00 Kč

Osobní náklady
Mzdy zaměstnanců, dohody o pr. práce

Osobní náklady celkem

65 655,00 Kč

65 655,00 Kč

Ostatní náklady celkem
Bankovní poplatky

3 009,00 Kč

Ostatní náklady celkem

3 009,00 Kč

NÁKLADY CELKEM
Hospodářský výsledek

371 838,00 Kč
39 425,00 Kč
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Přehled o majetku a závazcích

Stav účtu k 31.12.2011
Stav pokladny k 31.12.2011
CELKEM

Pohledávky k 31. 12. 2011
CELKEM
Závazky k 31. 12. 2011
CELKEM

221 964,09 Kč
27 005,00 Kč
248 969,09 Kč

0,00 Kč
22 781,50 Kč

Kontrolu účetní závěrky občanského sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň,
o.s. 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
2011 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

5. Poděkování
IVCP, o.s. děkuje svým členům, dobrovolníkům a zaměstnancům za jejich spolupráci při
naplňování cílů občanského sdružení.
Poděkování patří také těm, kteří vyjádřili svoji přízeň finanční podporou aktivit IVCP.

Bc. Viktor Machalíček,
místopředseda sdružení
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