VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2011
Domov sv. Anežky, o.p.s.

Domov sv. Anežky, o.p.s. obdržel „Cenu kvality“
Dùležitá zpráva pro všechny
p r a c o v n í k y, u ž i v a t e l e ,
podporovatele i veøejnost.
Domov sv. Anežky, o.p.s.
obdržel „Cenu kvality v sociální péèi za tok 2010“ v kategorii Poskytovatelé sociálních
služeb pro osoby se zdravotním postižením.
Toto ocenìní je udìlováno již
od roku 2004 èasopisem
Ošetøovatelská péèe
(www.osetrovatelskapece.cz) a
Radou kvality ÈR
(www.npj.cz).
„Samozøejmì si ocenìní
velice vážíme a dìkujeme za
nìj. Vnímáme jej hlavnì jako
ocenìní práce všech
pracovníkù, ocenìní lidského
rozmìru domova a spoleèenství s lidmi, kteøí jej
využívají, a také potvrzení, že
tìch uplynulých dvanáct let
jsme šli dobrým smìrem,“

øíká Jan Šesták, øeditel
spoleènosti.
Ètyøèlenná delegace Domova
sv. Anežky pøevzala ocenìní
9.listopadu 2011 v Rytíøském
sále Senátu ÈR.
„Navíc jsme si jako souèást
ceny odnesli dar spoleènosti
P r i m u s ( w w w. p r i m u s
laundry.com), a to sušièku
prádla v hodnotì 39 tisíc
korun,“ dodává Jan Šesták.
Ocenìní oslavili všichni z
Anežky na svém výroèním
výletì spoleènì s 12.výroèím.
otevøení domova. (redakce)

Spustili jsme vysílání internetového Rádia Radiátor
Ve tøetí øíjnové dekádì roku
2011 k tomu koneènì došlo.
Po dlouhé cestì pøíprav,
zkoumání, diskusí, vybavení,
zkoušení a uzavøení smlouvy
s Ochranným svazem
autorským byla do
internetového éteru vypuštìna
první slova vysílání našeho
nového internetového Rádia
Radiátor.
„Projekt internetového rádia
pøipravujeme již od èervence
2011. Tým, který se nyní
o pøípravu vysílání stará, tvoøí
asi patnáct uživatelù sociálních
služeb sociální rehabilitace
a podpora samostatného
bydlení. Každý èlen má
na starosti nìco jiného.

Jeden pøipravuje textové
podklady, druhý je namlouvá
do diktafonu, další tvoøí ètení
na pokraèování, jiný je hercem
v jeho dramatizaci. Máme své
rosnièky, co hlásí poèasí,
máme moderátory na sport
a kulturu. Pøinášíme zajímavé
reportáže, ale také bazar nebo
reklamní spoty,“ líèí zákulisí
rádia Tomáš Sluneèko, pod
jehož vedením se nakonec daøí
vysílání uskuteènit.
K vysílání rádia Radiátor
neodmyslitelnì patøí
amatérské kapely.
Vzpomeòme tøeba nedávno
vysílanou slovenskou kapelu
Display, která nás sama
kontaktovala. Natoèili jsme

s nimi rozhovor a i díky nám se
zabydlují na èeské hudební
scénì.
Zvukaø Fanda k tomu øíká:
„Hustej náøez. To tu ještì
nebylo." A jedním dechem
dodává: „Ale to jste ještì
neslyšeli mý vtipy," a smìje se.
Má na mysli speciální rubriku
našeho rádia „smìjeme se
s Fandou“ pøinášející každý
týden nový vtip, který si nebere
servítky z nikoho a nièeho.
I díky této rubrice naše
poslechovost roste. Zatím
nejèerstvìjší pochvala k nám
doputovala od mechanikù
z jedné dílny nejmenované
pøepravní spoleènosti. Prý se
tam chlapùm staráme

každé ráno o dobrou náladu
a pracovní výkon dílny je pak
vyšší než obvykle.
„Projekt internetového rádia
se stal spoleènou iniciativou
a chápeme jej jako nástroj,
díky kterému se mùžeme
nauèit spoustu nových
a užiteèných dovedností, setkat
se se zajímavými lidmi,
navštívit zajímavá místa a také
dát o sobì vìdìt, komunikovat
s posluchaèi a ukázat, èím se
dokážeme nadchnout a že také
své nápady umíme dotáhnout.
Vìøte ale, že je to nesmírnì
nároèné a obtížné. (redakce)

Jak si nás naladíte?
Navštivte
radioradiator.webnode.cz
a tam se vše dozvíte.

Máme živé vysílání
ve všední dny.
Jednotlivé poøady i celé
programové bloky lze
stáhnout a poslouchat
kdykoliv budete chtít.
Pøejeme dobrou zábavu
a pøíjemný poslech.

Z našich dílen

Jistota domova

Zákazníkem roku 2011 spoleènosti RUMPOLDu

Dva dny strávil v listopadu štáb
Èeské televize pod vedením
režiséra Z. Pojmana
v Èihovicích. Dùvodem bylo
natáèení jednoho z dílù cyklu
Náš venkov. Pod názvem
„Jistota domova“ jste tak mohli
v prosinci 2011 shlédnout
krátký film, který se vìnuje
èinnosti obè. sdružení Pomoc
Týn nad Vltavou, farmy Dvùr
Èihovice a Domova
sv. Anežky. Poøad pátrá v nedávné historii obnovy Èihovic,
hledá spojitosti mezi
hodnotami venkova a schopností pomáhat druhým.(redakce)

Tøi spoleènosti patøící do
rodiny Rumpold(Rumpold,
s.r.o., Rumpold T, s.r.o. a
Rumpold T/chránìná dílna,
s.r.o.) se staly „Zákazníkem
roku 2011“ s celkovým
odbìrem zboží a služeb ve
výši 745 tisíc Kè.
„Pro spoleènost realizujeme
pøedevším èást údržby
zelených ploch v Týnì nad
Vltavou, ale v loòském roce
jsme dodali také významnou
èást kanceláøského nábytku
do nové provozovny v Týnì
nad Vltavou a propagaèní

pøedmìty v souvislosti se
slavnostním zahájením jejího
provozu“, vysvìtluje Jan
Šesták, øeditel Domova sv.
Anežky.
Mezi další velmi významné
odbìratele výrobkù a služeb
chránìných dílen Domova
sv. Anežky se v loòském roce
zaøadilo také Mìsto Týn nad
Vltavou (387 tisíc Kè údržba
dìtských høiš, mìstský
mobiliáø, keramika, sociální
služby), Domov dùchodcù U
Zlatého kohouta z Hluboké

nad Vlt. (303 tisíc Kè

nábytek), obèanské sdružení
Pomoc Týn nad Vltavou (196
tisíc Kè nábytek, úklidové
práce, propagaèní
pøedmìty), Gefos a.s. (119
tisíc Kè geodetické kolíky,
novoroèenky, propagaèní
pøedmìty) a Mìsto Hluboká
n. Vlt. (95 tisíc Kè kanceláøský nábytek).
Moc dìkujeme za podporu,
nejen tìmto zákazníkùm, ale
i všem dalším. Bez vás bychom chránìné dílny jen tìžko provozovali. Dìkujeme.
(redakce)

1. bál Domova sv. Anežky - kdo nezažil, neuvìøí!
Dlouhé a peèlivé pøípravy se
vyplatily. 1. bál Domova sv.
Anežky, který 25.února 2011
ovládl pohostinství ve
Zvìrkovicích, se podle
atmosféry v sále i podle
následných reakcí opravdu
mimoøádnì povedl.
Všech 130 míst bylo zaplnìno
tance chtivými úèastníky ze
všech koutù jižních Èech, mezi
nimi tzv. domácí z Anežky, ale i
hosté z Prachatic a Chelèic,
další známí a pøátelé, rodinní
pøíslušníci a pøátelé našich
pøátel.
Skvìlým výstupem i kulináøskou specialitou pøispìl
k programu kuchaøský èarodìj
Petr Stupka. Neuvìøitelnì dobøe hrála kapela Bud band
Josefa Bárty. Do nálady se výbornì trefili krojovaní taneèníci s muzikou z Blaáckého

souboru v Ševìtínì.
Neplánovanì, ale o to mileji,
zapùsobil improvizovaný
rozhovor naší dobrovolnické
moderátorky Jitky Lidralová
s moderátorským matadorem
Ivem Šmoldasem.
Ale hlavnì byl od zaèátku až
do konce bálu v brzkých
ranních hodinách stále
zaplnìný parket vìtšinou
rozesmátými a neúnavnì se
toèícími taneèníky. Zkrátka
bylo zadìláno na novou
tradici.
A hodnocení ostatních? Tøeba
Jitka prohlásila: „Hodnì
pìkný. Fotila jsem taneèníky.
Tancovala jsem s Fandou,
Tomášem, Zdeòkem, panem
øeditelem a s tatínkem. V
tombole jsem vyhrála šišku
salámu.“(redakce)

Výtvarná dílna

Autorské obrazy
v kalendáøi ÈEZ
Spolupráce se spoleèností
ÈEZ v roce 2011 prostøednictvím Nadace ÈEZ a útvarù
elektrárny Temelín byla
opravdu velmi široká
a vìøíme, že i pøínosná pro obì
strany.
Další z øady spoleèných
aktivit bylo využití obrazù,
maleb a kreseb autorù
Výtvarné dílny Domova sv.
Anežky, o.p.s. do pravidelnì
tištìné Pøíruèky pro ochranu
obyvatel v podobì kalendáøe
na roky 2012 a 2013 vydávané spoleèností ÈEZ
a distribuované zdarma mezi
obyvatele ochranného pásma
Jaderné elektrárny Temelín.
Celkem 52 reprodukcí
autorských obrázkù, které
budou po dva roky dìlat
radost na Vltavotýnsku,
jsou ze štìtce a pera Roberta
Valenzy, Tomáše Járy, Marcely
Brezinové, Hanky upové,
Jitky Konrádové a Martiny
Bártové.
„Vìøím, že se naše obrázky
budou lidem líbit a tøeba
si díky nim najdou cestu
i k výrobkùm našich chránìných dílen,“ øíká Jan Šesták,
øeditel Domova sv. Anežky
a dodává: „Spoleènost ÈEZ za
poskytnuté reprodukce
vìnovala dvacet tisíc korun.
Domov sv. Anežky tyto
finanèní prostøedky využil
k nákupu potøeb pro èinnost
Výtvarné dílny a èást také
na financování úprav
terapeutické zahrady U svaté
Kateøiny.“(redakce)

Bohunice

Bohunický døevák
støíbrem zdobený

Naše hudební skupina Živelná
pohroma se v polovinì bøezna
2011 již pošesté vydala
pomìøit síly s dalšími
hudebními skupinami na
soutìžní hudební pøehlídku
Bohunický døevák.
Èlenové skupiny mìli za
sebou dva mìsíce intenzivního
zkoušení písní „Brouk“ (v originále hraje kapela Divokej
Bill) a „Nikdy není tak špatnì,
aby nemohlo být ještì hùø“
(Jan Burian).
Pøíprava se vyplatila. Po
heroickém výkonu se Živelná
pohroma umístila v divácké
soutìži na úžasném druhém
místì v konkurenci dvanácti
hudebních uskupení.
Gratulujeme.
Živelná pohroma ve složení:
K.Domín, H. upová, T. Dvoø á k , T. J á r a , L . H i n t e rmüllerová, L. Kazík, O. Bouška, K. Hladeèek, J. Šesták, J.
Konrádová.(redakce)

2011

O naší organizaci a èinnosti
Kdo jsme?

Domov sv. Anežky vznikl díky
mnohaletému úsilí rekonstrukcí èásti bývalého zemìdìlského areálu v Týnì nad
Vltavou Èihovicích.
Byl slavnostnì otevøen
15.listopadu 1999 u pøíležitosti
10.výroèí svatoøeèení Svaté
Anežky Èeské.
Obecnì prospìšná spoleènost Domov sv. Anežky byla
založena obèanským sdružením Pomoc Týn nad Vltavou,
Mìstem Týn nad Vltavou a
spoleèností Vindex JIH s.r.o.
podle zákona è. 248/1995 Sb.

Spoleènost byla zapsána do
rejstøíku obecnì prospìšných
spoleèností vedeného u
Krajského soudu v Èeských
Budìjovicích, oddílu O, vložce
61, dne 6.prosince 1999.
Domov sv. Anežky, o.p.s.
realizuje svoji èinnost ve tøech
støediscích: Domov sv. Anežky
Èihovice, Týn nad Vltavou, U
svaté Kateøiny
Týn nad
Vltavou, centrum a Chelèický
domov sv. Linharta Chelèice u
Vodòan.
Posláním Domova sv.
Anežky, o.p.s. je podpora a po-

Domov sv. Anežky

Naše chránìné dílny

moc lidem se zdravotním
postižením zaèlenit se do
bìžného života, žít samostatný, sobìstaèný a dùstojný
život s odpovídajícím
sociálním postavením a
naplnìnými potøebami
užiteènosti a potøebnosti.
Domov sv. Anežky, o.p.s.
poskytuje sociální služby
podle zákona è.108/2006 Sb,
provozuje chránìné pracovní
dílny a rehabilitaèní nestátní
zdravotnické zaøízení ve
prospìch dospìlých lidí se
zdravotním postižením.

Chránìné pracovní dílny a
chránìná pracovištì podle
zákona o zamìstnanosti
slouží k pracovnímu uplatnìní osob se zdravotním
postižením.
V roce 2011 bylo v rámci
chránìných dílen a pracoviš zamìstnáno 31 osob se
zdravotním postižením, z toho 14 lidí s tìžším zdravotním postižením.
Chránìná keramická
dílna vyrábí hrnky, poháry,
talíøe, džbány, konvice, podšálky, pivní podtácky, kvìtníky pro volný prodej.Umí
keramiku pøizpùsobit i propagaèním úèelùm jako
firemní èi dárkovou keramiku s logem i obrázky.
Chránìná truhláøská
dílna vyrábí z masivního
døeva i lamino desek.
Zahradní nábytek, interiérový a kanceláøský nábytek,
pergoly, pøístøešky, lavice,
mìstský mobiliáø, palety,
geodetické kolíky, dárkové
døevìné kazety.

Chránìná tkalcovská
dílna vyrábí ruènì tkané
pøehozy, pøedložky, koberce, aplikované výrobky,
batohy, tašky, kapsièky,
tkané prostírání, maòásky,
polštáøky, závìsné kapsy
pro školáky, sedáky a další
výrobky.
Chránìné pracovištì
Farmáøi se zabývá údržbou
travnatých ploch, keøù,
drobnými opravami mobiliáøe, údržbou a opravami
dìtských høiš v Týnì nad
Vltavou, úklidovými pracemi
a pomocnými pracemi v
živoèišné výrobì.
Chránìná dílna PO-TISK
umí potisk reklamních pøedmìtù logem objednatele,
vyrábí originální pohlednice
a novoroèní pøání, dodává
rùzné kompletaèní práce a
balení výrobkù, tiskne
visaèky, vizitky, kalendáøíky,
umí pøipravit placky, pøívìsky na klíèe, tašky,košíèky,
magnety s potiskem i trièka
s potiskem.

Jaké sociální služby poskytujeme?
Domov sv. Anežky poskytuje svým uživatelùm ambulantní, pobytové a terénní sociální služby podle zákona è.
108/2006 Sb. podporující jejich samostatnost, nezávislost, sobìstaènost, aktivní život a zaèleòování do bìžné
spoleènosti.

Sociální rehabilitace
Nácvik a podpora sociálních
dovedností pro sobìstaènost a
sebeobsluhu, kontakt se
spoleèenským prostøedím,
volnoèasové a denní zájmové
aktivity, pomoc pøi uplatòování
práv, oprávnìných zájmù a pøi
obstarávání osobních
záležitostí, podpùrné sociálnì
r e h a b i l i t a è n í a k t i v i t y,
individuální nebo skupinová
fyzioterapie (rehabilitace,
kondièní cvièení, relaxace,
sportovní aktivity), výtvarná
dílna, hipoterapie, hudební a
taneèní dílna, kickbox,
logopedie a další projekty
(napø. Dál spoleènou cestou
viz. dále ve výroèní zprávì).

Sociálnì terapeutické
dílny
Dlouhodobá a pravidelná podpora vytvoøení, udržení a zdokonalení pracovních návykù a
dovedností prostøednictvím
sociálnì pracovní terapie pøi
práci na zahradì a v živoèišné
výrobì, v tkalcovské, keramické, truhláøské a kompletaèní
dílnì, pøi úklidu objektu, pøi
údržbì zelenì, pøi zajištìní
kulturních a pobytových akcí.

Podpora samostatného
bydlení
Pomoc samostatnì bydlícím
lidem se zdravotním postižením s vedením domácnosti,
podpora kontaktù se spoleèen-

Projekt „Dál spoleènou cestou“
Od ledna 2010 do dubna 2011
realizoval Domov sv. Anežky,
o.p.s. projekt pøeshranièní
spolupráce „Dál spoleènou
cestou“ ve spolupráci s
Ta g e s s t ä t t e Z u v e r s i c h t
(Heidenreichstein, Nieder
Österreich, www.zuversicht.at)
a Caritas für Menschen mit
Behinderung (Leonding, Ober
Österreich, www.cmb.or.at).
Projekt navazoval na úspìšnì
realizovaný pøedchozí spoleèný projekt „Na spoleèné
cestì“ (ukonèení záøí 2009) a
dále rozšiøuje jeho pozitivní
efekty.
Projekt zahrnoval tyto
konkrétní aktivity a výstupy:
1. Spoleèné pìší putování na
trase Protivín
Helfenburk
(uskuteènilo se v èervnu 2010
za úèasti 46 poutníkù).

2. Zpracování a aktualizace
dvojjazyèného internetového
prùvodce trasy Týn nad Vltavou Helfenburk (dostupný
na www.anezka-tyn.cz).
3. Pøíprava vybudování a zaèátek realizace terapeutických
zahrad v Chelèickém domovì
sv. Linharta a v Domovì sv.
Anežky.
4. Uskuteènìní integraèní,
spoleèenské, kulturní a prezentaèní akce „Spolu
na
cestì“ (byla realizována
1.øíjna 2010 za úèasti témìø
100 návštìvníkù, více na:
www.anezka-tyn.cz).
Projekt je spolufinancován
Evropskou unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj v
rámci Programu ,,Evropská
územní spolupráce Rakousko,,Èeská republika 2007 - 2013.

ským prostøedím, nabídka
aktivizaèních a vzdìlávacích
èinností, pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù
a pøi obstarávání osobních
záležitostí.

V roce 2011 využívalo naše
sociální služby

Katalog výrobkù a služeb našich chránìných dílen najdete:
www.anezka-tyn.cz, www.eshop-anezka-tyn.cz

Sociální rehabilitace 35 uživatelù,sociálnì terapeutické dílny 28 uživatelù, Sociálnì terapeutické dílny - Chelèice 8
uživatelù, Podpora samostatného bydlení 10 uživatelù.
Více o našich sociálních službách najdete na www.anezkatyn.cz.
Poskytování sociálních
služeb bylo v roce 2011 spolu
financováno z Individuálního
projektu Jihoèeského kraje
"Podpora sociálních služeb v
Jihoèeském kraji"
(CZ.1.4/3.1.00/05.00014)
spolufinancovaného
Evropskou Unií v rámci
Operaèního programu Lidské
zdroje a zamìstnanost. Více na
www.individualni-projekt.cz .

sv. Anežky. Poskytovaná péèe:
léèebná tìlesná výchova,
individuální cvièení na
neurofyziologickém podkladì,
fyzioterapie, masáže.
Vedoucí pracovištì je Leona
Zavadilová, fyzioterapeut s
osvìdèením k výkonu
zdravotnického povolání bez
odborného dohledu (r.è. 0240047-9576).
Rehabilitaèní centrum není
v souèasné dobì smluvním
partnerem zdravotních
pojišoven, platby za
poskytnuté terapie probíhají
podle ceníku centra, obvykle
v hotovosti. V roce 2011
realizovalo rehabilitaèní
centrum celkem 108 terapií.

Rehabilitaèní centrum
nestátní zdravotnické zaøízení

Jak nám mùžete
pomoci?

V rámci èinnosti Domova sv.
Anežky, o.p.s. pracuje od
1.4.2010 „Rehabilitaèní centrum Domova sv. Anežky nestátní zdravotnické zaøízení“
registrované dne 22.2.2010
Krajským úøadem Jihoèeského
kraje pod poøadovým èíslem
492 (èj.: KUJCK 3854/2010
OSVZ/15p.ø. 492.
Centrum je umístìno pøímo
v sídle spoleènosti v Domovì

Finanèní dar: pøivítáme jakoukoliv finanèní podporu.
Samozøejmostí je darovací
smlouva, zveøejnìní dárce ve
výroèní zprávì, informování
o použití daru a transparentní
úèetní evidence.
Hmotný dar: pokud byste rádi
pomohli hmotným darem,
zeptejte se nás, co bychom
nejvíce potøebovali. Samozøejmostí je darovací smlouva.

Umístìní reklamy: mùžeme
také umístit reklamní nápis,samolepku, banner na naši dodávku, na internetové stránky
nebo na dokumenty a informaèní materiály spoleènosti na
základì smlouvy o umístìní
reklamy.
Pro bližší informace a konkrétní jednání kontaktujte,
prosím, Jana Šestáka, tel.:
385 724 007, 603 265 491,
anezka@anezka-tyn.cz.
Zadání zakázky, odbìr
výrobkù a služeb: možnost lidí se zdravotním postižením
podílet se na realizaci skuteèných zakázek a výrobì je nejcennìjším výsledkem naší
èinnosti. Neváhejte nás kontaktovat. Katalog výrobkù
najdete na stránkách www.
anezka-tyn.cz, nebo www.
eshop-anezka-tyn.cz. Kontakt
Vít Šubrt, tel.: 385 724 007,
604 270 725 nebo email:
obchod@anezka-tyn.cz.

Identifikace organizace:
Domov sv. Anežky, o.p.s., Èihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou
IÈO: 26018888, DIÈ: CZ26018888, Bankovní spojení: 6189430297/0100 , KB
Tel.,fax: +420 385 724 007, e-mail: anezka@anezka-tyn.cz
Øeditel spoleènosti: Mgr.Jan Šesták, Ph.D.
Støedisko „U svaté Kateøiny“
Ke Hradu 109, 375 01 Týn nad Vltavou, Tel.,fax: +420 385 731 098, +420 385 731 099
Chelèický domov sv. Linharta
Adresa: Chelèice 1, 389 01 Vodòany, Tel.,fax: +420 775 382 488
Správní rada spoleènosti:
Jiøí Netík, Týn n.Vlt., Ing. František Kobera, Týn n. Vlt., Ing. Pavla Fraòková, Týn n. Vltavou
Dozorèí rada spoleènosti:
Ing.Petr Rohlena, Týn n.Vlt. , Ludmila Votápková, Tøeboò, Mgr. Karel Hájek, Týn n. Vltavou

Odbìr výrobkù nebo
služeb od Domova sv.
Anežky lze využít jako
náhradní plnìní povinnosti zamìstnavatele
zamìstnávat povinný
podíl osob se zdravotním
postižením!
Jeden odbìratel mùže
d l e z á k o n a o
zamìstnanosti od
Domova sv. Anežky,
o.p.s. v roce 2012 uplatnit
jako náhradní plnìní
maximálnì 3.479.418,-Kè
(bez DPH) jako náhradní
plnìní za 20,95
p ø e p o è t e n é h o
zamìstnance se ZP
(nejvyšší pøepoètený
poèet zamìstnancù se ZP
Domova sv. Anežky za I. IV. ètvrtletí 2011).

Za vším hledej èlovìka
Sociální služby v roce 2011
využili: Robert Valenza, Miloš
Šesták, Lucie Tilèová, Petra
Fuèíková, Vít Zákostelecký,
Tomáš Jára, Martina Bártová,
Hanka upová, Jitka
Konrádová, Vladimír Baloun,
Michaela Èuntová, Zdenìk
Pletzer, Michal Šrám, Marcela
Brezinová, Petr Maxa, David
Molk, Klára Žluvová, Tomáš
Dvoøák, Zuzana Šefránková,
Katka Harantová, Lenka
Hintermüllerová, Jiøí Paták,
Martina Pinkavová, Jiøí Tùma,
Luboš Jiøíèek, Karel Domín,
Jaroslav Hájíèek, Václav
Pikous, Tomáš Štìpánek,
F r a n t i š e k B a n d y, J a n a
Haisová, Robert Rohlena,
Kateøina Vobìrková, Milan
Lukaè, Marek Lukaè, Lukáš
Bílý, Tomáš Pavelka, Lukáš
Kazík, Miroslav Petøík, Štìpán
Kùs, Václav Walker Suchopár,
Martina Kalinicsová, Jiøí
Štìrba, Miroslav Koubek,
Eliška Horká, Kateøina
Èeèková, Petr Král, Jana
Kunzlová, Martina Nožièková,
David Tyc, Jana Plášilová,
Pavlína Chromá, Lukaè Milan,
Lukaè Marek, Jana Øíhová.

V chránìných dílnách v roce
2011 pracovali: Marie Lišková, Klára Žluvová, Tomáš
Dvoøák, Petra Vandová,
Robert Rohlena, Zuzana
Šefránková, Petr Brož, Lenka
Hintermüllerová, Lukáš
Kazík, Jiøí Paták, Zdenìk
Pletzer, Jiøí Tùma, Marek
Tùma, Jana Øíhová, David
Molk, Kateøina Harantová,
Marcela Brezinová, Luboš
Jiøíèek, Karel Domín, Miloš
Šesták, Zdenìk Øádek, Petr
Maxa, Marián Baláž, Jan Fürst,
Josef Urban, Tomáš Pavelka,
Vladimír Baloun, Martin
Vrubel.
O p ro v o z D o m o v a s v.
Anežky, chránìných dílen a
poskytování sociálních
služeb se v roce 2011 starali:
Petra Dvoøáková, Zdenìk
Gloz, Anna Valtrová, Lenka
Steerová, Tomáš Sluneèko,
Leona Zavadilová, Barbora
Šestáková, Josef Sýkora, Jitka
Václavíková, Božena
Sukdolová, Daniel Chyòava,
Marie Vondrášková, Jiøí
Šebesta, Jiøí Vornay, Jitka
Mládková, Pavel Janda, Vít
Šubrt, Markéta Cinádrová,
Hana Machová, Stanislava
Lenkerová a Jan Šesták.

2011

Finanèní zpráva

Domov sv. Anežky

Náklady Domova sv. Anežky, o.p.s. za rok 2011

Náklady (v tis. Kè)
Spotøeba materiálu
Spotøeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na prezent.
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné soc.poj.
Ostatní soc.poj.
Zákonné soc.nákl.
Danì a poplatky
Jiné ostat. náklady
Odpisy
Celkem

Hlavní èinnost
503
274
65
4
2
739
2 139
707
17
28
5
95
57
4 635

Další finanèní údaje k 31.12.2011 (v tis. Kè)

Hospodáøská èin.
1 071
215
132

369
2 611
764
35
141
6
78
158
5 580

Celkem
1 574
489
197
4
2
1 108
4 750
1 471
52
169
11
173
215
10 215

Hospodáøský výsledek za rok 2011

578

HV ve schvalovacím øízení

298

Vlastní jmìní

1 297

Rezervní fond

194

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

691

Samostatné movité a nemovité vìci (stavby,

1 383

stroje, ostatní)
15

Umìlecká díla, pøedmìty a sbírky

Struktura výnosù Domova sv. Anežky, o.p.s. za rok 2011 v %
Dary a granty
5%
Ostatní
Úhrady od uživatelù
4%
4%
EU pøíspìvek
2%

Vlastní výnosy
- prodej výrobkù
a služeb chráò.
dílen
36%

Výnosy Domova sv. Anežky, o.p.s. za rok 2011 (v tis. Kè) v èlenìní podle zdrojù

a dále: Radekova s.r.o., Arpida, o.s., Graphite Týn s.r.o., Zdenìk Klásek, Jan Morávek,
Mìsto Prachatice, Nadace ÈEZ, Geoterc Ing. Jan Fous, Základní škola Malá Strana,
Jaroslava Fialová, Heluz, cihláøský prùmysl v.o.s., Alšova Jihoèeská galerie, RBB
Invest, a.s., ÈSSZ, Mgr. Tereza Horáèková, Žatecký pivovar, s.r.o., Povodí Vltavy, s.p.
a další…

Prodej výrobkù a služeb chránìných dílen
Úhrady od uživatelù sociální služeb (ubytování, strava, praní,
doprava, fakultativní èinnosti)
Úhrady za poskytnuté terapie od klientù Rehabilitaèního centra Nestátního zdravotnického zaøízení
Pøíspìvek Úøadu práce v Èeských Budìjovicích na èásteènou
úhradu provozních nákladù chránìných pracovních dílen
dle § 75 a 76
Pøíspìvek Úøadu práce v Èeských Budìjovicích pøi zamìstnávání
osob se ZP dle § 78 zákona o zamìstnanosti
Pøíspìvek Úøadu práce v Èeských Budìjovicích na spoleèensky
úèelná pracovní místa
Jihoèeský kraj - pøíspìvek z Individuálního projektu
na poskytování sociální služby sociální rehabilitace
Jihoèeský kraj - pøíspìvek z Individuálního projektu
na poskytování sociální služby sociálnì terapeutické dílny
Jihoèeský kraj - pøíspìvek z Individuálního projektu
na poskytování sociální služby podpora samostatného bydlení
Jihoèeský kraj - pøíspìvek z Individuálního projektu
na poskytování sociální služby v Chelèickém domovì sv. Linharta
Grantový program Jihoèeského kraje, pøíspìvek na projekt
Podpùrné a doprovodné integraèní aktivity Domova sv. Anežky
Dotace MPSV ÈR na poskytování sociální služby sociální
rehabilitace
EU pøíspìvek z programu OP Pøeshranièní spolupráce Èeská
republika Rakousko na realizaci projektu Dál spoleènou cestou
Jihoèeský kraj - Obec Hartmanice pøíspìvek na realizaci projektu
v rámci Programu obnovy venkova „Aktivizace znevýhodnìných
obyvatel mikroregionu Vltavotýnsko“
Dary fyzických a právnických osob
Z toho:
Nadace ÈEZ 80
Primus CE, s.r.o. hmotný dar sušièka
RUMPOLD s.r.o.
Raiffeisen stav. spoø. a.s.
Siemens - Fond pomoci
Sliwa Anna Helena
Ing. Luòáèek Jaroslav
Obec Chelèice
Challenge CZ, s.r.o., Jihoèeský kraj, Šesták Jan, Èeský èervený køíž,
Hofirek Miroslav - CONSULTING, Bøezinová Irena, Marková Pavla,
Drábová Dana, Èermáková Jana, Obec Nákøí, Gymnázium Týn,
p.Fuèíková, Hana Èerná
Jiné ostatní výnosy (úhrady obìdù, snížení vlastního jmìní,
pøíspìvek na putování apod.)

MOC DÌKUJEME! NAŠE VÝROBKY POMÁHAJÍ 2x

Celkem

Dotace a pøíspìvky
na poskytování
sociálních služeb
28%

Pøíspìvky ÚP
dlezákona
o zamìstnanosti
21%

Pøehled IM,HIM a DHM nad 3000 Kè
poøízeného v roce 2011 (v tis. Kè)
245
39
29
25
16
10
8
8
8
7
7
6
5
4
4
4

Fiat Ducato 2.3.JTD
Nábytek vstupní hala
Øeènièský systém, stojany, mikrofony
Pøípojný vozík VEZEKO SA08 VARIO A
Šicí stroj Expression
Rohová skøíò
Zabezpeèovací signalizace EZS
Digitální fotoaparát Panasonic
Válcovací stolice
Travní sekaèka
Lednièka Elektrolux
Šicí stroj NV10
Školní lis
Pokosová pila
Diktafon Olympus
Policový regál Chelèice

Kdo nejvíce nakupoval v roce 2011
Výnosy Domova sv. Anežky z prodeje výrobkù a služeb chránìných dílen jsou
klíèovým zdrojem finanèních prostøedkù pro jeho existenci a tím i pro naplòování
jeho poslání. V roce 2011 dosáhl objem vlastních výnosù výše 3,84 miliónù korun
a tvoøil 36 % pøíjmù spoleènosti. Upøímnì dìkujeme všem odbìratelùm. Každý je
pro nás dùležitý a k jejich vyjmenování by sotva staèila polovina této výroèní zprávy.
Velmi si ceníme toho, že více než polovina odbìratelù jsou na této stránce uvedeni
v minulých letech již nìkolikrát.
Odbìratel
Rumpold-T, s.r.o., Rumpold-T
/ Chránìná dílna, s.r.o., Rumpold
s.r.o.
Mìsto Týn nad Vltavou

Suma
(v tis. Kè)
746

387

Domov dùchodcù U Zlatého
kohouta Hluboká n.Vlt.
Pomoc Týn nad Vltavou

304

Gefos, a.s.

120

Mìsto Hluboká nad Vltavou
Mládková Anna
Vltavotýnská teplárenská, a.s.

95
95
72

ÈEZ, a.s.
Pivovar Krušovice (Heineken)
dm drogerie markt, s.r.o.
Dvùr Èihovice
Pozemkový fond ÈR

70
61
59
49
41

Státní úøad pro jadernou
bezpeènost ÈR
K+B expert, s.r.o.

38

196

38

Za co?
údržba zelenì, úklidové práce,
nábytek, truhláøské práce,
propagaèní pøedmìty
nábytek, mobiliáø, údržba
dìtských høiš, keramika,
novoroèenky
nábytek
úklid, keramika, truhl.práce,
reklam.pøedm., údržba zelenì
geodetické kolíky, reklamní
pøedmìty, novoroèenky, textil
nábytek
nábytek
údržba zelenì, reklamní
pøedmìty, novoroèenky
keramika, reklamní pøedmìty
keramika
reklamní pøedmìty
truhláøské práce, údržba zelenì
propagaèní keramika,
novoroèenky
propagaèní pøedmìty, keramika,
novoroèenky
reklamní pøedmìty

3 844
417
26
290

1 974
6
279
1 233
319
525
125
713
228
160

274
80
39
37
30
20
10
6
5,7
38,95

380
10 793

2011

Kaleidoskop událostí
Tøi naše výrobky získaly Regionální
znaèku Vltavotýnsko
Odlišení a zviditelnìní místních výrobcù, podpora
místních živnostníkù a mikroregionu a propagace osvìdèených produktù èi suvenýrù
pro turisty.
To jsou hlavní cíle ochranné
známky Regionální znaèka
Vltavotýnsko, která je od roku
2011 udìlována Místní akèní
skupinou Vltava øemeslným
výrobkùm, potravináøským,

zemìdìlským a pøírodním
produktùm a ubytovacím
a stravovacím službám.
Znaèku mùže získat
po certifikaci takový výrobek,
který je vyroben na Vltavotýnsku, je kvalitnì zpracovaný, je šetrný k životnímu prostøedí a je výjimeèný ve vztahu
k Vltavotýnsku (napø. podílem
místních surovin a ruèní
práce,tradièními postupy, atd.)

Chránìné dílny Domova sv.
Anežky mají mezi
certifikovanými výrobky tøi
výrobky, které se mohou
ochrannou známkou
oznaèovat.
Je to maòáskové divadlo,
keramický pùllitr Plaváèek s
pivním podtáckem a selská
židle. (redakce)

Domov sv. Anežky

Týn nad Vltavou
Ergometr Oranžového kola opìt pomohl
Pøi slavnostech Mìsta Týn nad
Vltavou v sobotu 30.7.2011
se na námìstí opìt po roce
roztoèily dva speciální ergometry „Oranžového kola“.
To je projekt Nadace ÈEZ,
který umožòuje úèastníkùm
akce šlapat na kole a pøispìt tak
podle svého výkonu nìkteré
neziskové organizaci.
V Týnì se letos šlapalo pro
Farní Charitu a Domov sv.
Anežky. Tradièní pomyslný
souboj o to, která organizace
bude mít nakonec na svém
kontì vyšší èástku, vyhrála
Farní charita. Pøesto patøí dík
Nadaci ÈEZ a šlapajícím
návštìvníkùm slavností.

J e j i c h e n e rg i e p ø i n e s l a
Domovu sv. Anežky témìø 50
tisíc Kè. A to i pøes odpolední
znaènì nevlídné poèasí.
Tento vyšlapaný finanèní dar
jsme využili pro poøízení
nových výrobních modelù do
chránìné keramické dílny
a nákup pøípojného vozíku za
Fiat Scudo a Fiat Ducato. Ještì
jednou, moc všem dìkujeme.
(redakce)

Z truhlárny
Kadibudku umíme také !

Trojlístek pro
radnièní noviny

Benefice
Vernisáž odhalila Zimní malièkosti

Poèínaje dubnem 2011
zaèalo vydávat Mìsto Týn
nad Vltavou své „Radnièní
noviny“.
Už v prosinci 2010 oslovil
starosta mìsta Mgr. Milan
Šnorek Výtvarnou dílnu
Domova sv. Anežky se
žádostí, zda by nezkusila pro
tyto noviny vytvoøit vhodné
logo, originální znaèku.
Po nìkolika úvodních
diskusích vznikl v prùbìhu
ledna a února návrh
„trojlístku“ v nìkolika
barevných variantách.
Trojlístek jako symbol
propojení historického
mìsta, sídlištì Hlinky a
pøidružených obcí. Trojlístek
jako symbol pøírody na
Vltavotýnsku. Trojlístek jako
symbol spoleèného úsilí,
hledání ètvrtého lístku.
Jak napsal starosta Milan
Šnorek: „Ke zdaru a úspìchu
mìsta nestaèí mít štìstí, je
tøeba mu kráèet vstøíc
poctivou prací a vlastní
konstruktivní spoluúèastí na
øešení problémù. Teprve za
tohoto pøedpokladu mùže
mìsto smìøovat k lepšímu. A
trojlístek se mùže v budoucnu
zmìnit na „šastný ètyølístek.“
Na pøípravì a zpracování
návrhù „trojlístku“ se za
Výtvarnou dílnu a celý
Domov sv. Anežky podíleli:
Tomáš Jára, Robert Valenza,
Hana upová, Marcela
Brezinová, Jitka Konrádová,
Barbora Šestáková a Vít
Šubrt.
Jsme pochopitelnì rádi, že
našel své uplatnìní.
Elektronickou verzi
Radnièních novin najdete na
www.tnv.cz. (redakce)

V pátek 2. Prosince 2011 pøišlo odhalení. Za doprovodu Živelné
pohromy a promluvy galeristky Marie Hanušové a starosty
Týna nad Vltavou Mgr. Milana Šnorka došlo ke slavnostnímu
zahájení benefièní prodejní výstavy Zimní malièkosti v Mìstské galerii U Zlatého slunce. Na návštìvníky èekalo do 8. ledna
56 autorských obrazù Roberta Valenzy, Tomáše Járy, Hany upové, Martiny Bártové, Jitky Konrádové, Marcely Brezinové,
Františka Bandy a Lenky Hintermüllerové. Motivem obrazù
byly novoroèenky posledních let, ale také velkoformátové
obrazy se zimními tématy. Výtìžek benefièní výstavy obrazù
Výtvarné dílny èinil nakonec 12.000 Kè. Podle galeristky Marie
Hanušové mìla výstava velký ohlas a úspìch a šestnáct obrazù
našlo svého nového majitele. Moc dìkujeme. (redakce)

V jídelnì
s Raiffeisenkou
Díky finanènímu daru 30 tisíc
korun od Raiffeisen stavební
spoøitelny jsme mohli na
podzim doplnit vybavení
kuchyòky. Máme tak novou
lednièku, troubu, konvici,
sklenièky a 30 sad jídelního
servisu. Moc dìkujeme.(redakce)

Rok 2011 byl plný zajímavých
výzev a zakázek. Chránìná
truhláøská dílna se napøíklad
potýkala se znaènì zvýšeným
zájmem o obyèejné klasické
kadibudky. Mìla objednávky
na tøi kusy, což je, považte,
meziroèní nárùst o 300%.
Na kadibudkách z naší dílny
pochopitelnì nechybí potøebné
srdíèko. Výhodou je, že na pøání zákazníka pøivezeme kadibudku vcelku, smontovanou,
staèí jen ukázat, kde ji chce
objednatel postavit. No
nekupte to. (redakce)

Èihovické dožínky zahájila Živelná pohroma
Sluncem zalitý podzimní pátek
23. záøí 2011 se v po-zdním
odpoledni promìnil
v tradièní dožínkovou
slavnost.
Již po ètrnácté se v Èihovicích hospodáøi Jiøímu
Netíkovi pøedával na znamení
ukonèení žní dožínkový vìnec
a chléb. A jako již tradiènì si
toto slavností zahájení dožínek
vzala na starosti Živelná
pohroma, tentokrát byla navíc
dobøe slyšet, byla totiž
posílena o nový ozvu-èovací
systém reproduktoru
a mikrofonù poøízený z gran-

Stále putujeme spoleènì: 5. etapa
Poslední èervnový víkend
2011 se uskuteènila již 5.etapa
spoleèného pìšího putování po
stezce za svatým Jakubem.
Zase jsme vzali mušle, batohy, deníèky a po požehnání od
faráøe Marka Donnerstaga
v èihovické kapli jsme se vydali na pokraèování naší cesty,
která zaèala už v roce 2007
v Dolním Rakousku.
Každý rok v èervnu bìhem tøí
dnù popojdeme o kousek dále

K dnešnímu dni (2012) máme
za sebou spoleèných 275
kilometrù. Letos nás bylo 32
z Domova sv. Anežky a dalších
11 poutníkù z Tagesstätte
Zuversicht.
Výchozím bodem byl hrad
Helfenburk (loòské cílové
místo). Cesta nás vedla dále
pøes Èepøovice do Volynì,
v sobotu cestou pøes Èestice,
Vacov až do kempu v Rohanovì. V nedìli jsme zdolali

vrch Javorník a poté sestoupili
do obce Nicov. Závìr obstaral
výborný obìd v obecní
hospodì.
Inspirováni svatojakubskou
tradicí pokraèujeme dál. Èást
trasy jsme zpracovali do
netradièního prùvodce s
mapami, zážitky a zajímavostmi. Ve chvílích, kdy ètete
tyto øádky, máme za sebou již
6. etapu našeho putování. Viz
www.anezka-tyn.cz. (redakce)

tového programu Jihoèeského
kraje.
„Èihovické náves, pìkná
zelená“
právì tak zaèíná
dožínkové vystoupení
krojovaných taneèníkù Živelné
pohromy. Novinkou bylo také
harmonikáøské posílení
Štìpánem Kùsem.
Hospodáøi s hospodyní se
vystoupení samozøejmì velmi
líbilo. Na oplátku, hned po
požehnání vìnce faráøem
Markem Donnerstagem, dali
taneèníkùm koláèky a
dožínkový džbán naplnìný
pivem. (redakce)

Pexeso
do Prachatic

Velká výzva pro autory ve
Výtvarné dílnì i chránìnou
dílnu PO-TISK.
Jedinì tak se dá charakterizovat originální zakázka
pro Mìsto Prachatice vymyslet, pøipravit a vytisknout
netradièní pexeso o prachatických sociálních službách
a tìch, kdo je poskytují.
Na celé dílo bylo navíc
opravdu velmi málo èasu.
Pøesto vše dopadlo na
výbornou. Výtvarná dílna
pøipravila dvanáct pøedloh, pan
Šubrt vše sestavil a pøipravil
pro tisk a chránìná dílna POTISK vytiskla, narýhovala a
zkompletovala 500 ks tohoto
pexesa o velikosti A3.
Je k dostání v Prachaticích,
ale ètenáøi Èihovických listù
mohli prostøednictvím
pøiložených fotografií vìtšinu
povedených obrázkù vidìt.
(redakce)

Z Kateøiny
Na køídlech letadel

Naši dva Tomášové se v posledních letech v rámci služeb
podpora samostatného bydlení
a sociální rehabilitace vìnovali
spoleènì leteckému modeláøství.
Aby se pochlubili se svými
výsledky, rozhodli se uspoøádat pro všechny z Anežky
i pro veøejnost malou výstavu
modelù. Tìch bylo nakonec
bezmála pìtadvacet.
Krásné poèasí umožnilo
uskuteènit tuto akci jako velice
vydaøenou „zahradní slavnost“
na dvorku U svaté Kateøiny.
Vše doplnil hudební doprovod
DJ Káji Pampalíny a malá
ochutnávka moravských vín,
kterou zajišovaly hostesky
Jitka a Klárka.
Uživatelé sociální rehabilitace pøipravili pro tuto
pøíležitost s pomocí Anièky
Valtrové výborné slané peèivo.
Moc nás všechny potìšila
návštìva pøátel, rodièù a dalších kolegù. Byl to zkrátka
moc pøíjemný a povedený
podveèer a zahradní slavnost.
Všem, kteøí se podíleli na
zdárném prùbìhu celé akce
patøí velký dík. (redakce)

Nákup roku
Pomocník Ducato

Skuteènì velká událost hned
na zaèátku kvìtna 2011.
Proèítání inzerátù a zvažování
možností nakonec pøineslo
výsledek.
V pondìlí 2. kvìtna vyrazili
Jirka Vornay a Jiøí Netík jako
vyslanci Anežky do vzdáleného Mostu a tam zakoupili pro
potøeby chránìného pracovištì údržby zelenì ojeté, ale
úžasnì zachovalé vozidlo Fiat
Ducato.
Je to sklápìèka a vejde se do
nìho 6 lidí. Pøijelo z Holandska, má najeto jen 50 tisíc kilometrù a stálo nás 240 tisíc korun. Máme z nìho obrovskou
radost, tedy hlavnì naši sekáèi.
Ti už se nebudou kodrcat v
zahradním traktùrku, nebudou
muset na místo práce jezdit na
kole, budou se moci schovat
pøed deštìm, na korbu se vejde
asi 3x více trávy a pøesun
posekané trávy bude rychlejší.
Nyní je sklápìèka již pøes rok
v plném nasazení. I díky ní, ale
pøedevším díky neúnavné
a poctivé práci Jirky, Karla
a Luboše, se nám daøí údržbu
zelenì na 12 hektarech
parkových ploch dobøe
zvládat. Vivat všem. (redakce)

Podìkování
Upøímnì dìkujeme všem,kteøí
nás v roce 2011 i v letech pøedchozích podpoøili, pomohli,
poskytli dar nebo zakoupili
výrobky z našich chránìných
dílen.
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