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Také 2. Bál Domova sv. Anežky se vydařil

!!! Důležité pro odběratele:
Náhradní plnění v roce 2012
S ohledem na změny a novinky v zákoně o
zaměstnanosti od 1. ledna 2012 tímto
informujeme všechny odběratele Domova sv.
Anežky, o.p.s., současné i budoucí, jak se tyto
změny projeví v roce 2012 do tzv. náhradního
plnění. Cílem změn je kromě jiného eliminovat
rozšířenou formu tzv. přefakturace běžných
potřeb (kancelářských, režijních) od běžného
dodavatele přes některé chráněné dílny. Tak
tedy:
Za prvé: Domov sv. Anežky, o.p.s. je
zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 %
zaměstnanců se zdravotním postižením a
odebírání výrobků nebo služeb od Domova sv.
Anežky, o.p.s. tak lze nadále využít jako tzv.
náhradní plnění povinnosti zaměstnavatelů
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve
výši povinného podílu dle § 81 odst. 2 zákona č.
435/2004 Sb. v platném znění.
Za druhé: Významnou novinkou zákona je
určení maximálního limitu, který v daném roce
může naše společnost poskytnout všem
odběratelům. Tento limit činí pro rok 2012 16,2
miliónu Kč (bez DPH).
Za třetí: Další novinkou je omezení uplatnění
náhradního plnění jedním odběratelem podle
počtu zaměstnaných osob s postižením. Zde
platí, že jeden odběratel může od Domova sv.
Anežky, o.p.s. v roce 2012 uplatnit jako náhradní
plnění maximálně 3,4 miliónu Kč (bez DPH)
jako náhradní plnění za 20,95 přepočteného
zaměstnance se zdravotním postižením.
Z výše uvedeného vyplývá, že oproti předchozím
rokům naše odběratele ve vztahu k náhradnímu
plnění od Domova sv. Anežky, o.p.s. nic
neomezuje, spíše naopak. Těšíme se na Vaše
objednávky.
(Jan Šesták)

V pátek 24.února 2012 jsme byli všichni v očekávání, zda se také 2. Bál Domova
sv. Anežky povede tak dobře, jako ten loňský. A nyní již můžeme říci….. rozhodně
nezklamal. Nabitý sál zvěrkovického kulturního domu nejprve roztančil Blaťácký
soubor ze Ševětína se svou Českou besedou. Až do rána opět skvěle hrála kapela
Bud Band. Finalistka X faktoru Pavlína Ďuriačová svým zpěvem mnohým
způsobila husí kůži na těle a o půlnoci skoro zavařila aparaturu folkrocková skupina
Epy de mye. Nálada byla skvělá a parket plný. Ať žije 3. Bál Domova sv. Anežky.
(red)
Ochutnáte „Žravenky“ z Anežky?

Novinky z naší keramiky i na prodejním serveru Fler.cz
Domov sv. Anežky se rozhodl svými výrobky oslovit také návštěvníky prodejního
serveru Fler.cz a založil na něm svůj internetový obchůdek. Vidět jej můžete na
adrese http://www.fler.cz/domov-sv-anezky. Zároveň tam najdete také nové tvary,
barevné kombinace a dekory z chráněné keramické dílny (ty samozřejmě najdete i
na našem vlastním e-shopu). Věříme, že Vás osloví. V nejbližších týdnech Vám
nabídneme ještě další dva nové hrnky, jeden bude ideální pro všechny domácí i
firemní pressovače, druhý, půllitrový, se bude hodit pro denní čajové dávky.
Věříme, že se dočkají širší obliby. Těšíme se na to, těšte se s námi i vy. (redakce)
Cože? Žravenky? Co to je? Jako nějaké
stravenky? Nebo nějaký hmyz, či co? Ne, ne, nic
z toho! Dávejte pozor! Sociálně terapeutická
dílna po dlouhých přípravách a zkouškách
přichází se svojí novinkou, a tou jsou „Ovesné
sušenky Žravenky“! Pekařský tým pod vedením
Aničky Valtrové se v nové roli neustále
zdokonaluje a můžeme vás tedy nalákat na
Farmářské trhy v Týně nad Vltavou, které se
uskuteční v sobotu 31.března. Právě tam bude
možné úplně poprvé naše Žravenky vidět,
ochutnat a dokonce zakoupit. Moc nás zajímá,
jak vám budou chutnat. Není to lákavá nabídka?
Přijďte!
(red)

Televizí inspirované „Prostřeno“ zdomácnělo i v Anežce
Ruličky s připraveným menu do ruky a jdeme na to! Kdo si dneska vyzkouší roli
hostitele a připraví nějaké zajímavé pohoštění pro ostatní soutěžící? Tak v tomto
duchu se nese naše kuchařská soutěž „Anežkovské Prostřeno“ inspirovaná
pořadem, který běží každý všední den v televizi! Zatím máme za sebou dvě setkání.
V tom prvním se nám jako hostitel představil milovník autobusů Vítek, který svým
spolusoutěžícím naservíroval pivní pomazánku z autobusu a myslivecké zapečené
těstoviny. Vítkovi hosté, jak je v televizi zvykem, bodově ohodnotili jeho výkon
v našem autě Fiat Panda. Maximum je 10 bodů. Jako druhá se předvedla
sympatická rosnička rádia Radiátor Marcelka. Ta dokázala, že je v kuchyni jako
doma a i přes drobné poranění a menší zápas s časem naservírovala hostům
chlebíčky s rybičkovou pomazánkou a pórkové placičky. Hosté byli z jejího menu
nadšeni, což se také odrazilo v závěrečném hodnocení. Marcelka se vyhoupla do
čela průběžného pořadí. Čtyři soutěžící, jedna výhra. Příště se v kuchyni ukáže Jana
z tkalcovské dílny a soutěžní kvartet uzavře ukázka kuchařského umu známého DJ Andělé - vaši spojenci z Chelčic
Fandy! Sledujte jednotlivé fotoreportáže prostřednictvím našeho facebookového
profilu:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150546357101734.353354.22550377
1733&type=1)
(Zdeněk Gloz)
Poskytování sociálních služeb je financováno z Individuálního projektu Jihočeského kraje "Podpora
sociálních služeb v Jihočeském kraji" (CZ.1.4/3.1.00/05.00014) spolufinancovaného Evropskou unií v
rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Více na www.individualni-projekt.cz
.

V Čihovicích se staví, rostou nové dílny

Chcete někomu udělat radost, poděkovat mu
nebo ho povzbudit, a nevíte, jak mu to říci?
Můžete využít nabídky uživatelů Chelčického
domova sv. Linharta a darovat originálního
andělíčka. Martinka se specializovala na přípravu
a pomoc při výrobě ručního papíru, Pavlínka s
Davidem tvoří podle šablon keramické anděly,
které musí ještě projít procesem vypálení a
nanesení burelu. David je v Linhartu vrchním
písařem, takže bylo samozřejmé, komu připadne
úkol korunovat celé dílo patřičným textem. Po
zabalení do sáčku je dílko připravené k darování.
(M.Cinádrová)

Na první pohled jde o největší stavební úpravy v Čihovicích od dokončení objektu
Domova sv. Anežky. Občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou působí
v Čihovicích od roku 1997. Vybudovalo zde Domov sv. Anežky, realizovalo
úpravy podkrovního ubytování, dokončení oprav kulturního centra Špejchar klub a
před několika lety dokázalo v neuvěřitelně krátkém čase postavit kapli svaté
Anežky a oslavit jejím vysvěcením deset let provozu Domova sv. Anežky. Nyní
pokračuje ve svém již více než patnáctiletém úsilí a odvážně se pustilo do
rekonstrukce jedné z částí zemědělského dvora. „Na místě, kde stávaly jednoduché
garáže a sklad sena dnes postupně vyrůstá obvodové zdivo nového objektu, který
dostal pracovní název zimní dílny“, představuje novou investici Jiří Netík, předseda
rady občanského sdružení. Po jejím dokončení přibude v Čihovicích další zázemí
pro zaměstnance chráněných míst v provozu dvora, skladové prostory, nová kotelna
s potenciálem vytápění celého areálu, v podkroví univerzální „zimní“ dílna s velkou
pracovní plochou a technickým výtahem a v přízemí také nové zázemí pro
chráněnou truhlářskou dílnu Domova sv. Anežky. „Ve stávajících prostorech jsme
limitováni výškou, velikostí vstupních otvorů a problematickou manipulací při
navážení materiálu a distribuci hotových výrobků. Nová truhlárna by tyto problémy
měla řešit a přestěhování navíc umožní pokračovat ve stavebních úpravách
současného jižního křídla Domova sv. Anežky“, říká Jan Šesták, ředitel Domova
sv. Anežky. Rekonstrukce zmíněného jižního křídla je plánovaným pokračováním
úprav realizovaných občanským sdružením Pomoc Týn nad Vltavou. Došlo by tak
k navýšení prostorových kapacit pro terapeutické aktivity v Domově sv. Anežky a
zároveň k bezbariérovému propojení všech tří objektů. „Stejně jako při výstavbě
Domova sv. Anežky ale postupujeme po malých krůčcích“, vysvětluje Jiří Netík,
předseda rady sdružení a pokračuje: „ Žádná stavba není technologicky ani finančně
jednoduchá, v případě nových dílen to platí dvojnásob. Museli jsme neočekávaně
řešit odvodnění spodní části stavby a zesílit základové konstrukce. To nás zdrželo a
také přineslo vyšší náklady. Přesto bychom rádi v letošním roce dokončili hrubou
stavbu.“ K tomu v posledních dvou letech také významně napomohla strakonická
společnost Geoteka s.r.o. zastoupená jednatelkou Václavou Vlasákovou. „Celkem
jsme od této společnosti získali během dvou let dar ve výši sto tisíc korun. To nám
opravdu pomohlo a jsme za pomoc velmi vděční“, říká Jiří Netík a dodává: „Rád
bych využil této příležitosti a pogratuloval prostřednictvím Čihovických listů Ing.
Karlu Vlasákovi k jeho abrahámovinám.“ Domov sv. Anežky se rád k blahopřání
připojuje. Společnost Geoteka s.r.o. je kromě jiného také jedním z odběratelů
geodetických kolíků z chráněné truhlářské dílny. A občanskému sdružení Pomoc
Týn nad Vltavou přejeme pro dokončení nového kousku dvora hodně sil, nadšení i Čihovické listy jsou interním informačním materiálem
dalších štědrých dárců a pomocníků. (foto stavby vidíte vpravo)
Domova sv. Anežky, o.p.s., za jejich obsah odpovídá a
(redakce)
redakci každého vydání vede ředitel společnosti
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