VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
DIALOG CB, Z.S.

Vážení,
v roce 2017 se rozjelo v DialoguCB mnoho nových aktivit. Začal komplexní vzdělávací
blok pro neziskové organizace s názvem Manažerská akademie, kterého se postupně
účastnilo přes 30 pracovníků českobudějovických neziskovek. V roce 2017 proběhla i
první ostrá Burza filantropie, platforma pro podporu lokálních neziskových projektů
místními podnikateli, jejíž pilotní projekt rozjížděl na jihu Čech právě náš spolek.
Nelenily ani naše „starší“ projekty. Materiální banka dále přijímala a posléze
rozdávala starší nábytek uživatelům neziskových organizací, obědová sbírka nejen
platila obědy desítkám dětí v Českých Budějovicích, ale zároveň i aktivně sháněla
prostředky pro další měsíce. Dobrou zprávou bylo i to, že se členská základna
DialoguCB rozšířila na 21 členů. Parádní číslo, ale také velký závazek pro naše další
aktivity a počínání. Věříme tomu, že náš spolek byl v roce 2017 nápomocný
neziskovému sektoru na Českobudějovicku, byl dobrým a důvěryhodným partnerem
místním podnikatelům a odpovědným správcem svěřených finančních prostředků
našich donátorů.
Těšíme se na další spolupráci s Vámi! Za tým DialogCB
Dana Kalistová, předsedkyně
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAPSANÉM SPOLKU DIALOG CB, Z.S.

Datum vzniku:

zapsána dne 9. dubna 2014 u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl L, vložka 6387

Adresa sídla:

Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice

IČ:

02798794

Číslo účtu 1:

2600590285/2010, vedený u FIO banky

Číslo účtu 2:

2400870864/2010, vedený u FIO banky
=>sbírkový účet B.O.D.

Webové stránky:

www.dialogcb.cz

Facebook:

Dialog CB

Předsedkyně organizace: Dana Kalistová

Zakladatelé:
• Dana Kalistová
• Šárka Kovárnová
• Tereza Koutská
• František Kaiseršot
• Iva Černá
• Vladislav Nadberežný

Realizační tým:
• Dana Kalistová
• Šárka Kovárnová
• Tereza Koutská
• František Kaiseršot
• Iva Černá
• Zdeněk Říha
• Jarmila Mandžuková
• Martina Plátenková
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Členská základna:
• Mezi proudy, o.p.s.
• PREVENT 99, z.ú.
• Jihočeská rozvojová, o.p.s.
• Temperi, o.p.s.
• Auticentrum, o.p.s.
• Autisté jihu, z.s.
• Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.
• Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú.
• Rozkoš bez Rizika, z.s. (pobočka České Budějovice)
• Koníček, o.p.s.
• Theia – krizové centrum, o.p.s.
• Tichý svět, o.p.s.
• Fokus České Budějovice, z.ú.
• Mambrej, s.r.o.
• Ledax o.p.s.
• Bílý kruh bezpečí, z.s. (pobočka České Budějovice)
• Domov. Sv. Kláry, z.ú.
• Městská charita České Budějovice
• Jihočeská RŮŽE, z.s.
• Portus Prachatice
• Síť mateřských center Jihočeského kraje
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NAŠE ČINNOST A PROJEKTY V ROCE 2017:

MATERIÁLNÍ BANKA
Odpovědná osoba: Dana Kalistová
Popis: Projekt Materiální banky realizujeme od září 2016. Smyslem materiální banky
je přijímat, uskladňovat, případně i drobně opravovat darované vybavení domácností,
ale i kanceláří, a dále ho pak přerozdělovat dle potřeby poskytovatelům sociálních
služeb a jejich uživatelům, kteří jsou zrovna v sociální či finanční krizi a potřebují
s vybavením svého domova pomoci.
Statistika k 31.12.2017:
• Počet podpořených rodin: 30
• Počet dárců: 55
• Počet stěhovacích dnů: 14
• Počet nábytku a dalšího vybavení domácnosti: nespočet

B.O.D. – BUDĚJCKÉ OBĚDY DĚTEM
Odpovědná osoba: Šárka Kovárnová
Popis: sbírka určená na úhradu obědů dětem, které jsou v péči sociálně právní
ochrany děti českobudějovického magistrátu a jejichž rodiče se nacházejí v obtížené
životní situaci a finanční tísni.
Statistika k 31.12.2017:
• Počet podpořených dětí: 53
• Vybraná částka: 135.551 Kč
• Vydaná částka: 98.970 Kč
• Počet měsíců, kdy děti obědvaly: 195
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BURZA FILANTROPIE
Odpovědné osoby: František Kaiseršot a Jarmila Mandžuková
Popis: Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových
organizací, který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru,
neziskových organizací a veřejné správy. Jedná se fakticky o „Den D“ neziskových
organizací a probíhá podobně, jak jej známe z pořadu České televize, kde se zajímavé
projekty ucházely o podporu investorů. V případě Burzy filantropie prezentují svůj
projekt neziskové organizace a ucházejí se o podporu donátorů z řad podnikatelů a
veřejné správy. Ti mohou projekty podpořit finančními a materiálními dary, případně
jinou formou pomoci. Koncept burzy je převzat z Pardubického kraje.
Statistika k 31.12.2017:
• Počet realizovaných Burz filantropie: 2 (1x pilotní, 1x ostrá)
• Počet zapojených podnikatelů/firem: 8
• Počet zapojených NNO: 24
• Počet přijatých projektů: 23
• Získaná finanční podpora pro projekty: 128.000 Kč

ŽENA ČESKOBUDĚJOVICKA 2017 (1. ročník)
Odpovědná osoba: Šárka Kovárnová
Popis: výzva, v rámci které se hledá žena, který významným způsobem či počinem
přispěla k rozvoji sociální oblasti; slavnostní vyhlášení proběhlo 1. června 2017
v průběhu společenského galavečera Moda Fashion Day/s 2017.
Statistika:
• Počet přijatých nominací: 26
• Počet nominovaných žen: 20
• Záštita: primátor města Ing. Jiří Svoboda
a diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil
• Vítězka 1. ročníku: Mgr. Milena Urbanová,
ředitelka společnosti Auticentrum, o.p.s.
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THE WAY – CESTA
Hlavní odpovědná osoba: Dana Kalistová
Manažerská akademie
Dílčí odpovědná osoba: Šárka Kovárnová
Popis: Vzdělávání připravené ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Jihočeské
univerzity zaměřené na vedoucí pracovníky v sociálních službách na téma zvyšování
kompetencí v řízení organizace
Statistika:
• Počet účastníků: 32
• Počet přednášek: 16
Dotační poradenství
Dílčí odpovědní osoby: Iva Černá a Zdeněk Říha
Popis: Poradenství a podpora při sestavení Individuálních dotačních plánů pro
jednotlivé zapojené organizace.
Statistika:
• 26 konzultací pro 16 účastníků
• realizovaný workshop Jak napsat projektovou žádost
Poradenství v oblasti fundraisingu
Dílčí odpovědná osoba: Tereza Koutská
Popis: Individuální poradenství a vzdělávání v oblasti fundraisingu (sestavování FR
plánu pro zapojené organizace, realizace workshopů).
Statistika:
• Počet seminářů/workshopů: 1 (na téma Komunikace s dárci) + půldenní
konzultace s Janou Ledvinovou, zakladatelkou Českého centra fundraisingu
• Počet konzultací FR plánu: 4 zapojené organizace
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017:
Odpovědná osoba: Dana Kalistová a Martina Plátenková
Popis: hodně nás to stálo, ale také jsme hodně získali; na přesné příjmy a výdaje se
podívejte do přílohy, kde najdete výkazy zisků a ztrát

PODPORUJÍ NÁS:
•
•
•
•
•
•

Statutární město České Budějovice
Kreativní agentura
DFK Group
INPRESS, a.s.
Jihočeská hospodářská komora
Evropská unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu a jeho operačního
programu Zaměstnanost

SLOVO ZÁVĚREM 
Zachovejte nám přízeň i v následujícím roce a dalším roce a roce hned po té a v roce
následujícím po roce následujícím a roce hned poté a v roce …… DĚKUJEME!

PŘÍLOHY:
1/ Účetní uzávěrka
2/ Výkaz zisků a ztrát
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