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Vážení přátelé,

nastal čas zhodnocení roku 2019.

V uplynulém roce plnil KOUS Vysočina, z. s. své poslaní a vyvíjel činnost, jak je

definována jeho statutem, stanovami a ročním akčním plánem. Nad rámec této

činnosti však rozvíjel i další aktivity, které vyplynuly z potřeb jak samotného KOUSu,

tak neziskového sektoru na Vysočině.

Z pravidelné činnosti KOUSu bych ráda vyzdvihla informační a poradenský servis pro

neziskové organizace na Vysočině. Stále rozšiřujeme a přizpůsobujeme nabídku

vzdělání pro pracovníky i dobrovolníky. Profesionální neziskové organizace,

nejčastěji z oboru sociálních služeb, velmi často poptávají akreditované kurzy a

semináře, které pokrývají jejich předepsané vzdělávání. I takové kurzy KOUS v roce

2019 poskytoval a dále by jejich nabídku rád rozšiřoval. Z provedeného šetření mezi

zaměstnanci neziskových organizací poskytujících sociální služby na Vysočině totiž

vyplynulo, že upřednostňují vzdělávací aktivity v rámci našeho kraje bez potřeby

cestovat mimo. Kurzy, které poskytovaly vzdělání v tzv. softskills, tedy jednoduché

grafické práce a návrhy plakátů, sociální sítě, komunikace atp. jsou oblíbenými

napříč všemi neziskovými organizacemi. I zde vidíme velký potenciál k dalšímu

rozvoji. V roce 2020 plánujeme v rámci Akademie KOUS tuto nabídku pro naše

členské i nečlenské organizace dále rozšířit. V této souvislosti děkujeme Kraji

Vysočina za poskytnutí prostor na některé naše vzdělávací aktivity. Uvítáme, pokud

tato spolupráce bude i nadále pokračovat. 

Stabilně fungoval informační a poradenský servis. V jeho rámci jsme v minulém roce

zodpověděli stovky dotazů. Pomohli jsme například založit nové spolky. Zavedené

neziskovky v kraji poptávají informace ohledně účetnictví, personalistiky nebo právní

poradenství apod. Zejména právní poradenství, které jsme poskytovali v rámci

projektu bezplatně, bylo hodně žádaným. V uplynulém roce jsme však nebyli schopni

zajistit další bezplatné pokračování právní poradny z důvodu nedostatku financí.

Proto hledáme prostředky, aby tato potřebná poradenská služba byla pro naše

členské neziskové organizace znovu poskytována zdarma, nečlenským organizacím

pouze za symbolický poplatek. 

Po všech zkušenostech a vyhodnocení dotazů, rozšíříme v dalším roce

naši poradenskou činnost o další oblasti, např. PR a fundraising.

V rámci přerozdělování dotace Kraje Vysočina na podporu činnosti zejména malých

spolků, tzv. Malých grantech 2019, jsme rozdělili prostředky desítkám neziskovek 

v kraji. Po vzájemné dohodě rozdělujeme prostředky ve dvou výzvách, Akce pro

přírodu a Akce pro veřejnost. Tuto činnost chápeme v mnohem širším kontextu než

jen jako pouhé přerozdělování prostředků. Je to jakási forma velkého workshopu, kdy

se společně učíme základům fundraisingu. Věnujeme velkou péči již samotnému

hodnocení žádostí o podporu, abychom v rámci této velmi jednoduché projektové

žádosti vybrali opravdu ty nejlepší projekty, s největším dopadem a zapojením

veřejnosti. Prostředky z krajského rozpočtu tak často obdrží ty nejmenší neziskové

organizace, spolky, které na svou dobrovolnickou činnost nežádají o jinou podporu.

Za tyto omezené prostředky často zrealizují akce s velkým a trvalým dopadem jak na

přírodu, tak do místní komunity a to i v těch nejodlehlejších lokalitách našeho kraje. 

V tom spatřujeme velkou důležitost a obrovský smysl těchto prostředků z rozpočtu

Kraje Vysočina.

Podpořené akce jsme v rámci našich možností navštěvovali. Na místě samém jsme

ověřovali organizaci a dopad akce samotné, tak propagaci donátora, tj. Kraje

Vysočina. V minulých letech jsme totiž opakovaně zjišťovali nedostatky v povinné

publicitě. Na plakátech akcí často chybělo logo Kraje Vysočina. Tento nedostatek

jsme vyřešili vytištěnou a laminovanou tabulkou s logem Kraje Vysočina a KOUS

Vysočina. Tuto jsme všem podpořeným organizacím předali při podpisu smlouvy.

Zároveň jsme důsledně kontrolovali další publicitu podpořených akcí. Došlo tak k

významnému zlepšení publicity a propagace akcí a donátora.

Stejnou pozornost, jako výběru projektů, věnujeme také hodnocení došlých

závěrečných zpráv. Malé granty tak pro KOUS Vysočina znamenaly možnost

nenásilného vhledu do činnosti neziskovek v kraji a příležitost k osobnímu kontaktu,

při které bylo možno zjistit i další eventuální potřeby spolku, zhodnotit činnost a

výsledky. 

 



Nedílnou součástí KOUS Vysočina je pracovní skupina Dobrovolnictví pro Vysočinu.

Tu tvoří vedoucí dobrovolnických center v Kraji Vysočina. Posláním skupiny je

výměna zkušeností, vzájemná podpora, vzdělávání a sdílení dobré praxe. Společně

hledáme například cesty ke zviditelnění a rozvoji dobrovolnictví.

KOUS Vysočina také v minulém roce provedl revizi strategického plánu rozvoje

organizace. Vytvořil z něj akční termínovaný plán, který stanovuje konkrétní aktivity s

konkrétní zodpovědností. V rámci těchto aktivit jsme si vytyčili nutnost vlastní

grantové činnosti. Pokoušíme se zajistit rozšíření vícezdrojového financování naší

organizace. Podali jsme několik projektů. Jako střešní organizace máme jistý

hendikep při hledání vhodných výzev. Některé naše žádosti nebyly úspěšné, jiné

budou vyhodnoceny až v následujících týdnech roku 2020. V našem akčním portfoliu

máme mnoho dalších aktivit, které by podpořily rozvoj neziskového sektoru v Kraji

Vysočina. Hledáme tedy nové zdroje financování. Nadále budeme zpracovávat další

grantové žádosti.

V rámci naší pravidelné činnosti bych na závěr ráda zmínila práci výkonné rady

KOUS Vysočina. Ta se částečně personálně obměnila. Dle potřeby se

setkává, pracuje a plní aktuální úkoly i úkoly vyplývající z akčního plánu činnosti.

Členové výkonné rady jsou dobrovolníky KOUS Vysočina. Jejich činnost není

honorovaná. Organizujeme také setkání našich oborových sekcí, které slouží

zejména k síťování a předávání zkušeností dobré praxe. Zejména setkávání sekce

sociálně zdravotní mají velký potenciál a je třeba jej podporovat.

V rámci neziskového sektoru v Kraji Vysočina nacházíme řadu aktivit, které by KOUS

v budoucích letech mohl realizovat a rozšiřovat tak svou činnost ku prospěchu

neziskových organizací na Vysočině v obecné rovině. Sledujeme rovněž krajskou

politiku nejen vůči neziskovému sektoru. Těší nás spolupráce s Krajem Vysočina. 

Je zřejmé, že krajský úřad je v oblasti neziskového sektoru velmi dobře orientován, 

váží si jeho významu a činností. Vždyť neziskovky všech oborů a zaměření často 

velmi pružně reagují na vzniklou potřebu v daném místě či regionu. Poskytují služby, 

vytváří příležitosti a nabídku aktivit tam, kde vznikne aktuální poptávka 

a to i v těch nejmenších a nejodlehlejších obcích. Jsem přesvědčená, že upevňování 

spolupráce mezi neziskovými organizacemi, veřejnou správou a firmami je opravdu 

velmi důležité.

Bohužel, i KOUSu se dotýká nedostatek financí a lidských zdrojů, tak jako většiny

neziskových organizací. Proto bych závěrem ráda poděkovala všem, kteří náš spolek 

podporují.

Za KOUS Vysočina děkuji zejména Krajskému úřadu Kraje Vysočina za dosavadní 

podporu a těším se na další spolupráci.

Děkuji donátorům za jejich podporu. Děkuji za spolupráci všem 160 členským

organizacím. Děkuji dobrovolníkům, členům výkonné a dozorčí rady, naší

koordinátorce, administrátorce Malých grantů a paní účetní za jejich práci pro KOUS

Vysočina

 

Zuzana Pěchotová, předsedkyně spolku



Vznik a historie

Koordinační uskupení neziskovek na Vysočině známé jako KOUS Vysočina bylo

ustaveno v roce 2006 coby občanské sdružení. Členskou základnu tvořilo zpočátku

několik desítek organizací. Předsednictví se ujal pan Petr Haška.

Od 1. 1. 2016 má KOUS Vysočina novou právní formu. Přeregistroval se na zapsaný

spolek v souladu s Novým občanským zákoníkem. V roce 2015 byla podepsaná

smlouva o spolupráci mezi KOUS Vysočina a Krajským úřadem Kraje Vysočina.

V roce 2016 byla na valné hromadě zvolena předsedkyní paní Zuzana Pěchotová.

V tu dobu má spolek již kolem 150  členských organizací.

KOUS Vysočina, z. s. se stává nepostradatelnou součástí neziskového sektoru na

Vysočině.

 

Kontakt a základní údaje

KOUS Vysočina, z. s. – koordinační uskupení neziskovek na Vysočině

Žižkova 98, 586 01  Jihlava

tel.: 605 157 161

e-mail: kous@kous.cz

www.kous.cz

bankovní účet: 2901421645/2010

IČO:  22 73 46 86

Spolkový rejstřík: L 13256

vedená u Krajského soudu v Brně, zápis proveden dne 1. 1. 2014

Poslání a cíle

Neziskové organizace jsou nedílnou součástí občanské společnosti.

Prosazování společenských, sociálních, kulturních či ekologických

zájmů tvoří jeden ze základních pilířů demokracie.

KOUS Vysočina z. s., koordinační uskupení neziskovek na

Vysočině, pečuje o neziskové organizace

v Kraji Vysočina. Zajišťujeme poradenskou činnost v různých oblastech

jejich činnosti, vzdělávání, komunikaci s úřady či grantovou pomoc.

Ochrana a rozvoj těchto zájmů představuje jedno z nejdůležitějších

poslání KOUS Vysočina. Napomáháme veřejné aktivitě občanů,

vytváříme prostor pro společné zájmy, podporujeme principy

spoluodpovědnosti

a solidarity.

Struktura spolku

Předsedkyně spolku: Zuzana Pěchotová

Výkonná rada pracovala ve složení - 11 členů

Dozorčí rada  - 3 členové

Koordinátorka

Administrátorka

PR, web, FB

Účetní



Aktivity

 

Vzdělávací akce

Zajištění vzdělávání pro pracovníky neziskových organizací.

Pravidelné pořádání kurzů, školení, odborných seminářů a kulatých

stolů.

 

Akce pro veřejnost

Pořádání osvětových akcí a kampaní za účelem prezentace práce

neziskových organizací a propagace dobrovolnictví.

Seznamování veřejnosti s úlohou a důležitostí neziskového sektoru.

 

Poradenský servis pro NNO

Poskytování bezplatného profesionálního účetního, ekonomického,

dotačního a daňového poradenství neziskovým organizacím v Kraji

Vysočina.

 

Informační servis

Webový portál www.kous.cz s informacemi o dění v neziskovém

sektoru a vybraných dotačních příležitostech.

Facebookový profil  s pravidelnými aktualizacemi.

Rozesílka aktuálních informací do členských NNO.

 

 

 

 

Spolek má tyto sekce:

- ekologie a životní prostředí

- kultura, umění a památky

- tělovýchova, sport a volný čas dětí a mládeže

- vzdělávání, poradenství a

- zdravotně sociální

- organizace seniorů a osob se zdravotním postižením



K O M E N T Á Ř

Spolek KOUS Vysočina v uplynulých třech letech dokonale zmapoval potřeby NNO 

v oblasti vzdělávání. Díky opakovanému dotazníkovému šetření jsme se po vyhodnocení

dotazníků rozhodli věnovat se vzdělávání ve větší míře a vyjít našim neziskovkám vstříc 

a otevřít pilotní ročník projektu Akademie KOUS. Zaměřujeme se na semináře, 

po kterých je největší poptávka z řad našich NNO. Akce budou otevřeny všem

neziskovkám z Vysočiny. Největší devizou je nižší cena a hlavně místo konání v Kraji

Vysočina. Problém, na který od samého počátku narážíme je výše lektorného, kterou 

ve valné míře lektoři požadují s tím, že to jsou běžné ceny v rámci projektů. My ovšem

Akademii KOUS nefinancujeme ze žádného velkého projektu, ale výhradně za pomocí

Kraje Vysočina. Dotace, kterou nám poskytuje, využíváme především na osobní náklady

a služby. Největším problémem spolku totiž je nedostatečné personální zabezpečení

možných činností. z důvodu chybějících prostředků na mzdy. Problém nám také dělají

prostory na akce opět kvůli výši nájemného. Toto nás brzdí ve větším rozjezdu

vzdělávacích aktivit v rámci Akademie KOUS. Hledáme řešení.

V roce 2019 se uskutečnily například dva semináře účetnictví, základní kurz bazální

stimulace, Komplikovaný zármutek a jeho základní diagnostická kritéria , kurz školitelů

BOZP a další.

Vyzkoušeli jsme si také organizaci jedné přednášky pro veřejnost na aktuální téma  Mýty

a realita "Sametové revoluce" 1989 - 2019 s přednášejícím PhDr. Michalem Stehlíkem 

z Národního muzea v Praze. 

Uspořádali jsme tři kulaté stoly. Prvním bylo téma velice aktuální a sice problematika

financování sociálních služeb s panem poslancem MUDr. V. Kaňkovským, setkání  členů

KOUS Vysočina s panem senátorem Milošem Vystrčilem, dále pak Osobní asistence tady

a teď, která se konala pod záštitou primátorky města Jihlava a motivace dobrovolníků.

Členové výkonné rady zastávají své funkce jako dobrovolníci, a tak jediným

zaměstnancem na část úvazku je koordinátorka, administrátorka a účetní mají DPP 

na omezený počet hodin.  Koordinátorka poskytuje krom jiného ještě také odborné

poradenství v oblasti PR a FR.  Účetní poskytuje poradenství zatím jako naše

dobrovolnice, tj. zdarma.

 

 

 

 



 

Právní poradnu nyní nemůžeme provozovat, protože nejsme schopni uhradit alespoň

symbolickou cenu za služby právníka. 

O poradenskou činnost je ze strany neziskovek značný zájem, ale v rozšíření odborné

poradenské činnosti nám brání nedostatek financí na zaplacení poradců.

 

Členové výkonné rady jsou členy Regionální stálé konference Kraje Vysočina, pracovní

skupiny Ceny hejtmana pro společenskou odpovědnost, hodnotící komise Skutek roku,

Implementačního výboru jihlavské sídelní aglomerace a komise pro volný čas dětí a

mládeže Kraje Vysočina. KOUS je dále členem pracovní skupiny Kraje Vysočina pro NNO,

které se pravidelně účastníme.

 

Přerozdělovali jsme 300 000 Kč z dotace Kraje Vysočina ve dvou výzvách v rámci 

Malých grantů. Toto je pro nás důležité kvůli přímé spolupráci s neziskovkami a osobní

komunikaci.  Rádi bychom v tomto pokračovali dál. Malé granty jsou velkou pomocí 

pro činnost obrovské skupiny neregistrovaných dobrovolníků, tj. lidí, kteří ve svém

volném čase pracují v dobrovolnických spolcích po celé Vysočině. Tyto spolky většinou

nedosáhnou na žádnou jinou finanční podporu. Chápeme ji jako podporu neformálního

dobrovolnictví na Vysočině.

V roce 2019 došlo celkem 96 žádostí. Podpořeno bylo 21 žádostí ve výzvě Akce pro

přírodu a 41 žádostí ve výzvě Akce pro veřejnost.

 

Hledali jsme a hledáme projektové výzvy, píšeme žádosti, ale jako střešní organizace

máme velmi těžkou pozici. Vloni jsme podali 6 projektových žádostí. Ve 2 jsme uspěli, 

ve 3 neuspěli, na výsledek 6. v tuto chvíli čekáme. Snažíme se rozšířit zdroje financování

spolku, abychom mohli rozvíjet činnosti užitečné NNO v kraji tak, jak je požadují. 

 

Naším hlavním podporovatelem je Kraj Vysočina, který nám přispívá na provoz spolku. 

V loňském roce činila dotace Kraje Vysočína 63% z celkového rozpočtu KOUS Vysočina.

Bez této finanční podpory bychom nemohli pracovat pro NNO v kraji v tak velkém

rozsahu. Finanční příspěvek Kraje Vysočina je pro naši činnost rozhodující. Vážíme

dlouhodobé spolupráce s Krajem Vysočina a děkujeme za jeho podporu naší činnosti.

 

 



160  členských organizací 

        (v 6 oborových  sekcích)

7      seminářů a workshopů

172   proškolených osob

3      kulaté stoly

9      účast na konferencích (Praha,

        Jihlava)

1       přednáška pro veřejnost

-       administrace Malých grantů 

        pro Kraj Vysočina rozděleno 

        300 000 Kč ve dvou výzvách:

21     Akcí pro přírodu - Malé granty, 

        podpořeno Krajem Vysočina

41     Akcí pro veřejnost - Malé granty,

         podpořeno Krajem Vysočina

54     zodpovězených dotazů 

         v poradně účetnictví

37     více než hodinových   

         konzultací členským    

         organizacím

více než 900 zodpovězených   

         dotazů pro NNO

6       podaných projektových  

         žádosti

2       hodnocení projektů členem  

         výkonné rady pro Kraj Vysočina

         (Skutek roku, Ceny hejtmana 

         pro společenskou odpovědnost)

4       pracovní skupiny

1        valná hromada

1        strategické plánování

9       setkání výkonné rady    

3       dotazníková šetření

4       setkání Dobrovolnictví 

         pro Vysočinu

 

 

 

ROČNÍ  BILANCE



Zpráva o hospodaření za rok 2019



 

KOUS Vysočina, z. s.

Žižkova 98, 586 01  Jihlava

tel.: +420 605 157 161

www.kous.cz

 

Poděkování

Děkujeme Kraji Vysočina za finanční podporu provozu spolku.


