Domov sv. Anežky, o.p.s.
Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 26018888, č. ú.: 6189430297/0100
Tel., fax: +420 385 724 007
e-mail: anezka@anezka-tyn.cz
www.anezka-tyn.cz
Domov sv. Anežky vznikl v roce 1999 díky úsilí občanského sdružení Pomoc Týn nad Vltavou
rekonstrukcí části hospodářského dvora v Týně nad Vltavou – Čihovicích. Jsme obecně prospěšná společnost, jejímž cílem a posláním je podpora a pomoc dospělým lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života, žít samostatný, soběstačný a důstojný
život s odpovídajícím sociálním postavením a naplněnými potřebami užitečnosti a potřebnosti. Poskytujeme sociální služby a provozujeme chráněné dílny.

Sociální služby
Společnost poskytuje sociální služby podle zákona 108/2006 Sb. směřující k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti lidí se zdravotním postižením.
:: Sociální rehabilitace - nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy, volnočasové a vzdělávací aktivity, výtvarná dílna, hipoterapie, hudební dílna, logopedie, fyzioterapie.
:: Sociálně terapeutické dílny – nácvik, získávání a udržování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie v chráněných dílnách a v prostředí malé
zemědělské farmy, při úklidu a správy objektu a dalších činnostech.
:: Podpora samostatného bydlení – asistence a pomoc při zajištění samostatného, soběstačného bydlení a života v přirozeném prostředí.
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Chráněné dílny
Chráněné dílny a pracoviště slouží k pracovnímu uplatnění a zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. V současné době je v Domově sv. Anežky zaměstnáno 27 lidí se zdravotním
postižením. Katalog výrobků naleznete na internetových stránkách www.anezka-tyn.cz
:: Chráněná keramická dílna
:: Chráněná truhlářská dílna
:: Chráněná tkalcovská dílna
:: Chráněné pracoviště farmáři
:: Chráněná dílna PO-TISK

Přijďte, rádi vás přivítáme!
Až na společné cestě po stezce za svatým Jakubem z Heidenreichsteinu doputujete až do Týna nad Vltavou, zastavte se u nás. Rádi vás uvidíme. Podělíme se s vámi
o naše zážitky, můžete se podívat, jak to u nás vypadá, můžete si koupit výrobky z našich chráněných dílen. Můžete se u nás ubytovat a strávit nějaký čas v Týně nad Vltavou a okolí. Můžeme vám půjčit i kolo na cyklovýlety. Můžete se na chvíli posadit
a ztišit v čihovické poutní kapli svaté Anežky České vysvěcené v listopadu 2009 k 20.
výročí svatořečení Anežky Přemyslovny a 10. výročí otevření Domova sv. Anežky.
Přijďte. Těšíme se na vás!
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