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Jihočeská rozvojová o. p. s.

Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu 
sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme 
v oblasti podpory podnikání, cestovního ruchu a přeshraniční 
spolupráce, komunitního rozvoje, rozvoje občanské 
společnosti a lidských zdrojů. V současnosti se činnost 
Jihočeské rozvojové o. p. s. velmi úzce pojí také 
s tématem rodina.

Naše služby nabízíme v:

•	Občanské	poradně	při	Jihočeské	rozvojové				
o. p. s. - bezplatné poradenství v otázkách 
dluhů, bydlení, smluvních vztahů, vlastnictví 
nebo práce 

•	Poradenském	centru	RODINA	-	poradenství	
v oblasti	rodiny	či	pěstounské	péče

•	středisku	Služby	pro	pěstouny	–	pomoc	
a podpora	pěstounů	při	výkonu	pěstounské	
péče

•	Dluhovém	poradci	-	řešení	dluhů	tzv.	na	klíč

•	Mediačním	centru	DOHODA	-	řešení	
soukromých sporů

Dále poskytujeme:

•	vzdělávání	v	sociální	oblasti

•	realizaci	komunitních	plánů	napříč	obcemi		 	 	
a správními celky Jihočeského kraje



Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o. p. s.

Posláním	Občanské	poradny	při	Jihočeské	rozvojové	o.	p.	s.	
je pomoci klientům lépe se orientovat ve svých právech 
a povinnostech.	Podporujeme	každého	člověka,	který	je	
v nepříznivé sociální situaci nebo mu taková situace hrozí 
a neví	jakým	způsobem	ji	řešit.	Toto	poslání	naplňujeme	
poskytováním emoční podpory, informací, rad a aktivní 
pomoci. 

Orientujeme	se	v	problematice	pracovně-právní,	
dluhové, majetkoprávní, bytové, rodinné, 
mezilidských	vztahů,	diskriminace	či	porušování	
lidských práv, trestní, spotřebitelské aj. 

Občanská	poradna	se	zaměřuje	především	
na	osoby,	jejichž	sociální,	zdravotní	a	kulturní	
situace	limituje	jejich	možnosti	uplatnění	ve	
společnosti. Poskytujeme ambulantní sociální 
službu	sociálního	poradenství,	a	to	na	základě	
těchto	principů:	bezplatnost,	diskrétnost,	
nezávislost, nestrannost.

Poradenské centrum RODINA
Jeho	cílem	je	zvýšit	informovanost	v	majetkové	
a finanční oblasti rodiny s ohledem na rodiče 
v manželství	či	mimo	něj.	Naši	poradci	představují	
možnosti,	jak	je	možné	chránit	oprávněné	zájmy	každého	
člena rodiny. Předávají dovednosti jak pracovat s osobním 
a	rodinným	rozpočtem	a	pomáhají	slaďovat	rodinný	život	
s pracovním.	Součástí	jejich	práce	je	i	informovat	o	nástrojích,	
které	jsou	zakotveny	v	zákoníku	práce	na	podporu	zaměstnanců	
pečujících	o	nezletilé	děti.	

Cílovou	skupinou	jsou	rodiny	s	dětmi,	mladí	lidé	zakládající	rodinu,	rodiny,	
které	procházejí	změnovým	obdobím	(rozvod,	rozchod,	návrat	do	práce	po	
rodičovské	atd.)	a	všichni,	které	tato	problematika	zajímá.



RODINA – středisko Služby pro pěstouny

Posláním střediska Služby pro pěstouny je pomáhat 
a podporovat	pěstouna/pěstouny	při	výkonu	pěstounské	péče	
prostřednictvím	doprovázení,	a	napomáhat	tak	dětem,	
které	se	ocitly	v	obtížné	životní	situaci	spojené	se	ztrátou	
rodinného	zázemí,	vyrůstat	v	náhradní	rodině.

Cílem střediska Služby pro pěstouny je 
zvyšování	dovedností	a	znalostí	pěstounů	
v oblasti	výchovy	a	péče	o	dítě	prostřednictvím	
doprovázení	a	napomáhat	všestrannému	rozvoji	
dítěte/dětí	v	náhradní	rodině.

Cílová skupina střediska Služby pro 
pěstouny:

•	děti	v	náhradní	rodinné	péči

•	biologické	děti	osob	pečujících/v	evidenci

•	osoby	pečující

•	osoby	v	evidenci

•	osoby	ovlivňující	vývoj	dítěte	v	náhradní	rodině

•	děti



Zásady služby střediska Služby pro pěstouny:

•	respektování	zájmů	dítěte	a	rodiče

•	individuální	přístup

•	nestrannost

•	diskrétnost

•	spolupráce

•	komplexnost

Činnosti střediska Služby pro pěstouny:

•	uzavírání	Dohod	o	výkonu	pěstounské	péče	/	
pěstounské	péče	na	přechodnou	dobu	

•	doprovázení

•	psychologické	poradenství,	terapie	a	jiné	
odborné poradenství 

•	asistované	setkávání

•	zajištění	péče	o	dítě

•	vzdělávání	a	rozvoj

•	dobrovolnický	program



Dluhový poradce

Profesionální	poradna,	která	pomůže	každému,	kdo	se	kvůli	dluhům	
dostal	do	těžké	životní	situace.	Proto	i	ceny	našich	služeb	jsou	
nejnižší	na	trhu.	Úzce	spolupracujeme	s	Krajským	soudem	
v	Českých	Budějovicích,	Spolkem	insolvenčních	správců	
a	exekutory.	Díky	vysoké	odbornosti	našich	poradců	se	
můžeme	chlubit	100%	úspěšností	povolených	návrhů	
na	povolení	oddlužení.	

•	Řešíme	komplexně	dluhovou	problematiku.

•	Najdeme	porušení	práv	klienta	a	pomáháme	je	
napravit.

•	Kvalitně	a	správně	vyplníme	návrh	na	povolení	
oddlužení.

•	Detailně	zmapujeme	situaci.

•	Objasníme,	co	se	v	konkrétním	zadlužení	
událo,	co	v	současné	době	probíhá	a	co	
bude následovat.

•	Objasníme	práva	a	povinnosti	dlužníka,	
věřitele,	exekutora,	insolvenčního	správce.

•	Plánujeme	reálné	splátkové	kalendáře	podle	
možností	klienta.

•	Správně	vyhodnocujeme	a	reagujeme	na	
obdržené	tiskopisy	od	soudů,	správních	orgánů	
a dalších	institucí.

Mediační centrum DOHODA

Mediace	patří	k	technikám	mimosoudního	řešení	sporů	a	jejím	
výstupem	je	oboustranně	přijatelná	dohoda,	která	je	výsledkem	
společné práce účastníků mediace - stran sporu.

Mediace	je	určena	všem,	kteří	jsou	v	konfliktu	či	sporu	a	chtěli	by	danou	
situaci	řešit	efektivně,	a	předejít	tak	zdlouhavému	soudnímu	řízení.	Může	jít	
o	spory	se	zaměstnavatelem,	spotřebitelské	vztahy	typu	reklamace	a	další.	

Mediaci	poskytuje	zapsaná	mediátorka.

zpoplatněné	služby	Jihočeské	rozvojové	o.	p.	s.



Patříme do skupiny DfK Group

Skupina	DfK	Group	je	hlavně	o	lidech,	o	atmosféře,	o	spolupráci.	
Nic	nevyrábíme,	podnikáme	zejména	ve	službách	a	to,	co	děláme,	
děláme	srdcem	a	s	největší	péčí.	Stejnou	pozornost,	jakou	
věnujeme	rozvoji	našich	společností	

a	obchodních	aktivit,	dáváme	i	zakázkám	našich	klientů.	Protože	
jejich	spokojenost	je	i	naším	cílem.

Zabýváme	se	obchodem,	ale	také	obecně	prospěšnými	činnostmi	
a rozvojem komunitní společnosti.

Zajímá	nás	rovněž	rozvoj	lidský	i	regionální,	stejně	jako	
gastronomie a cestovní ruch.

Na	první	pohled	by	se	mohlo	zdát,	že	spolu	jednotlivé	aktivity	
nijak	nesouvisí,	ale	vše	se	vzájemně	prolíná	a	doplňuje,	přináší	
maximální	efekt	a	synergii	pro	všechny.

•		Ledax	/	Terénní	sociální	služby	pro	seniory

•		Ledax	Vysoké	Mýto	/	Pobytové	sociální	služby	pro	seniory

•		Sociální	a	jiné	poradenství

•		Celoživotní	vzdělávání

•		KP	projekt

•		CITYgastro

•		LIPNOgastro

•		Chata	Lanovka

•		Destinace	Lipno

•		Trhy	U	vrby

•		Kreativní	agentura	R51

•		Riegrova	51

www.dfkgroup.cz



Jihočeská rozvojová o. p. s.
Riegrova	1756/51

370	01	České	Budějovice
Tel.:	+420	387	222	838

E-mail:	info@jihoceskarozvojova.cz

Mgr.	Miloslava	Hanousková
ředitelka

Tel.:	+420	724	748	399
E-mail:	hanouskova@jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz


