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Činnost sdružení
Občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou od března roku 1996 realizuje
integraci lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním v Týně nad Vltavou a širším okolí, především ve venkovském prostředí a zemědělských
provozech.
Jeho hlavním posláním je umožnit
těmto lidem žít, pracovat a vzdělávat se
ve vhodných zařízeních, které pro ně
sdružení buduje a současně zabezpečuje
jejich chod a dlouhodobou udržitelnost.
Sdružení tvořilo v roce 2013 dvě
centra integrace – Dvůr Čihovice
a Dvorec Temelín.
Součástí Dvora Čihovice je kromě
obnoveného zemědělského statku
také vybudovaný Domov sv. Anežky,
o.p.s, který poskytuje pomocnou ruku
práceschopným osobám se zdravotním a lehkým mentálním postižením.
Stěžejní aktivitou je provoz chráněných dílen, které jsou svými produkty či službami schopny zajišťovat tzv.
náhradní plnění.
V roce 2009 začala v Čihovicích výstavba zimních dílen, jež zajistí klientům chráněných dílen práci v zimním
období. Součástí projektu za 13 milionů Kč budou i ekologické technologie jako je kotelna na biomasu.
Občanskému sdružení není lhostejný ani osud zdravotně znevýhodněných osob v seniorském věku, které

již pracovat nemohou. Pro ně se
v rámci projektu Dvorec Temelín vybudoval domov pro seniory. V současné době již fungují senior klub, mateřské centrum Klásek a nízkoprahové
centrum pro mládež, které provozuje
společnost Domovy KLAS, o. p. s. v Temelíně.
V rámci dalšího rozšíření aktivit
byla v roce 2010 sdružením zakoupena budova bývalé školy v Chrášťanech
s myšlenkou realizovat Dům sociálních služeb. V současnosti je na místě již v provozu truhlářská a řemeslná
dílna a v průběhu roku 2014 budou
uvedeny do provozu 4 sociální byty.
Nejnovější aktivitou sdružení je založení obecně prospěšné společnosti
Dílny sv. Jiljí o. p. s., (jako třetího centra integrace), která působí v Třeboni. V budoucnu by zde mělo vzniknout
15–20 chráněných pracovních míst.
Dlouholetou a nedílnou oblastí zájmu je obnova zaniklé obce Čihovice,
kde se sdružení podílelo na obnově čihovické návsi, společenského života
a provozuje kulturní a vzdělávací centrum Špejchar klub.
Občanské sdružení Pomoc Týn nad
Vltavou spolu se zřízenými organizacemi zaměstnávalo ke konci roku 2013
necelých sto osob a řadí se tak k významným zaměstnavatelům v Týně
a okolí.
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Poslání a cíle

Orgány sdružení

Sdružení poskytuje pomoc potřebným lidem bez ohledu na jejich vzdělání, národnost, rasu a přesvědčení.
Zasedání všech členů sdružení.

Poslání sdružení
Posláním sdružení je vybudování duchovních a sociálních center integrace
kde by žili, pracovali a vzdělávali se lidé

Předseda Rady sdružení: Jiří Netík sen.
tzv. zdraví s lidmi se zdravotním postižením i lidmi sociálně i jinak znevýhodněnými.

Cíle sdružení
• Zabezpečujeme chod a rozvoj zřizovaných zařízení sloužících zdravotně a lehce mentálně postiženým
a sociálně potřebným osobám zejména v zemědělských provozech
• Usilujeme o získávání vhodných budov a pozemků a následně je upravujeme a využíváme pro uskutečňování našich cílů
• Zřizujeme nestátní organizace
k zajišťování provozu vybudovaných zařízení pro rehabilitaci, výchovu a pracovní uplatnění zdravotně a sociálně potřebných osob
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• Organizujeme studijní pobyty zájemců o problematiku sociálních
služeb v oblasti zdravotně a lehce
mentálně postižených a sociálně
potřebných osob a pobyty dobrovolníků, kteří mají zájem s těmito
osobami pracovat

Rada sdružení:

Ing. Karel Liška, Csc.
Mgr. Bohumil Toman
Jiří Netík jun.
Ing. Petr Rohlena sen.

Revizní komise: Ing. František Kobera
Pavel Hruška
Jiří Vornay (od 19. 4. 2013)

• Spolupracujeme s organizacemi,
které se zabývají sociálními službami zdravotně a lehce mentálně postiženým a sociálně potřebným
osobám např. organizujeme vzájemné výměnné pobyty, stáže, exkurze pracovníků i klientů těchto
organizací.
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Organizační schéma

Oblasti služeb a činností

Schéma organizace – chráněné pracoviště občanského sdružení
POMOC Týn nad Vltavou:

Veškerá pracoviště o.s. Pomoc mají
charakter chráněného pracoviště
a zaměstnávají především lidi zdravotně (i lehce mentálně) postižené.

Správa sdružení

Tajemník: Ing. Petr Rohlena
Účetní: Ludmila Votápková
Vedení provozu: Ing. Miroslav Jiříček

Pomoc

Stat. zástupce: Jiří Netík sen.
Sekretariát: Jitka Fuková

DSS Chrášťany

Pracoviště rozvoje
Čihovic a Temelína

Chráněná
pracoviště
1. Pomocníci
2. TS a doprava
3. Dřevozpracovna
4. Sadaři, Zahradníci
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Dvůr Čihovice

Dvorec Temelín

Třeboň

Domov sv. Anežky o. p. s.

Domovy Klas o. p. s.

Dílny sv. Jiljí o. p. s.

Ředitel: Mgr. Jan Šesták

Ředitel: Mgr. Václav Götz

Ředitel: Markéta Šírková
Vedoucí chráněn. pracoviště:
Lukáš Ondrejmiška

středisko
U sv. Kateřiny

středisko
Temelín

středisko
Chrášťany

Kaple sv. Anežky

Biofarma

Dvorek Čihovice

Na sejpce

Špejchar klub

Provozní: J. Burianová

•
•
•
•
•
•
•
•

Počet úvazků zaměstnanců s 1–3. stupněm invalidity je udržován nad 50%
celkových úvazků. V současné době
činí více než 75 %.

Provoz vzdělávacího a kulturně společenského centra Špejchar
Provoz a údržba objektů sdružení
Provoz střediska hipoterapie a ergoterapie
Vydavatelská a nakladatelská činnost
Propagační činnost
Poskytování služeb sdružením třetím osobám
Provoz chráněných dílen
Provoz kontaktního místa pro zaměstnávání zdrav. znevýhodněných
a osob starších 50ti let

Koncese a živnostenská oprávnění
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Činnost reklamní agentury
Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
Pořádání kulturních akcí
Hostinská činnost
Oprava a údržba nemovitostí
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Poskytování technických služeb
Vydavatelská a nakladatelská činnost
Ubytovací služby
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava osobní
Pronájem a půjčování věcí movitých
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Chráněná pracoviště POMOC o. s.
Pomocné práce, Pracoviště úklid a údržba

Dřevozpracovna

V rámci ergoterapie pomáháme začleňovat lidi s lehkým mentálním nebo
zdravotním postižením do pracovního procesu. Naším cílem je vytipovat
vhodná místa pro jejich pracovní za-

Chráněná dílna na zpracování dřeva
zaměstnává tři osoby s různým stupněm invalidity. V nabídce služeb je
ofrézování stromů, pořez a složení dřeva a výroba kůlů pro pastevní areály.
Dílna má zkušenosti také s výrobou
dřevěného mobiliáře, tabulí a dalšího
potřebného vybavení pro naučné stez-

řazení a zajistit tak stoprocentní integraci do pracovního prostředí. Pro lidi
s fyzickým hendikepem zajišťujeme
různé formy manuální práce, ať už jde
o úklid nebo o administrativní úkony.

Kontakt: Ing. Miroslav Jiříček, vedoucí chráněných dílen a koordinátor
projektu Šance na zaměstnání, tel. 774 709 112, e-mail: jiricek@pomoc-tyn.cz

ky a dětská hřiště. Naši práci můžete
vidět na stezce z Týna na Onen Svět
a také na stezce v Hluboké nad Vltavou. Dílna se dále podílela na budování dřevěného mostu pro Vodohospodářské stavby České Budějovice
a pergoly pro fotbalisty v obci Kovářov.
Mezi naše odběrateli patří Agromex.

Kontakt: Karel Mráz, tel. 774 709 107, e-mail: mraz@cihovice.cz

Zahradníci, sadaři
Primárním úkolem zahradnických dílen je péče o zeleň v našich centrech
integrace v Čihovicích a Temelíně. Aby
si dílna vydělala na svůj provoz, obhospodařuje navíc ještě 4 ha městské
zeleně v Týně nad Vltavou. Mezi hlavní aktivity patří údržba a výsadba zeleně, sečení trávy, pletí a odstraňová-

ní náletových dřevin. V podzimním
a zimním období se zaměstnanci věnují sadařským pracím pro ovocnárnu v Temelíně. Našich služeb využívají firmy Hluboká nad Vltavou o.s.,
Rumpold-T, s.r.o., Farma 410, VINDEX JIH s.r.o., České Dráhy a.s., RSM
Plzeň.

Kontakt: ing. Kateřina Kovaříková, tel. 774 709 114, e-mail: kovarikova@cihovice.cz

Technické služby
Pracoviště zabezpečuje technickou
údržbu našich center integrace, zahrnující drobné údržbářské a stavební
práce. Sdružení má rovněž živnostenské oprávnění na silniční motorovou
dopravu a disponuje dvěma malými
nákladními automobily s nosností
do 2,5 tuny. Našich služeb v oblasti
dopravy využívá betonárka Týn nad

Vltavou, VINDEX JIH s.r.o., MZE či CZ
Biom o.s. Pro klienty a hosty klubu
Špejchar je k dispozici pronájem mikrobusu. Do nabídky technických služeb patří i zametání chodníků a odklízení sněhu – službu zajišťujeme
ve spolupráci s firmou Rumpold-T,
s. r. o. pro obec Týn nad Vltavou a pro
obec Temelín.

Kontakt: Václav Houzar, tel. 774 709 102, e-mail: houzar@cihovice.cz
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Dvůr Čihovice – středisko integrace
Domov sv. Anežky, o. p. s..
V závěru roku 1999 byla uvedena
do provozu obecně prospěšná společnost Domov sv. Anežky o. p. s., jehož
výstavbou a provozem začalo sdružení naplňovat své poslání. Společnost
byla založena, aby zajišťovala provoz
Domova. Sdružení POMOC sleduje naplňování svých cílů v Domově prostřednictvím svých zástupců ve správní radě.
I v roce 2013 se dařilo v Domově
sv. Anežky naplňovat všechny cíle sdružení – pomáhat lidem s postižením
a duševním onemocněním, získat pracovní dovednosti a základní osobní
i společenské návyky. Umožňujeme
všem znevýhodněným podílet se
na pracovních i mimopracovních činnostech a žít dle možností s maximální
možnou mírou samostatnosti, sobě-

Špejchar klub
stačnosti a společenského i pracovního
uplatnění.
Stěžejní aktivitou Domova sv. Anežky je provoz chráněných dílen, ve kterých vznikají vysoce originální a kvalitní produkty. Sortiment zboží se
neustále rozšiřuje a v srpnu roku 2013
byl proto v centru města pro širokou
veřejnost otevřen obchůdek s názvem
DOBROMYSL. Vedle Domova sv. Anežky v Čihovicích funguje ještě středisko
U svaté Kateřiny v centru města. Uživatelé Domova sv. Anežky se aktivně
účastní volnočasových aktivit v městě
i okolí, za zmínku stojí vznik a provoz
internetového rádia RADIÁTOR nebo
činnost kapely Živelná pohroma.
V roce 2010 bylo zařízení oceněno
Cenou kvality v sociální péči.

Bližší informace:
naleznete na webových stránkách Domova sv. Anežky – www.anezka-tyn.cz
nebo ve Výroční zprávě Domova sv. Anežky, o. p. s. za rok 2013.
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Špejchar klub v Čihovicích nabízí ideální zázemí pro pořádání vzdělávacích
i volnočasových aktivit. ( školení, seminářů, workshopů či oslav nebo společenských akcí). Umístěna je zde
moderně vybavená učebna, společenský sál i pokoje pro ubytování hostů.
To vše v jednom stylovém objektu zrekonstruovaného špejcharu.
Vznik klubu iniciovalo sdružení Pomoc Týn nad Vltavou v roce 1997.
Původní myšlenkou bylo vytvoření
místa, kde se při kulturních a společenských akcích mohou setkávat lidé
s postižením s lidmi tzv. zdravými.
V současné době jsou hlavní náplní
činnosti především vzdělávací a školicí aktivity, včetně agroturistiky.
Naše služby v roce 2013 využili např.
AK ČR, MZE, Farmářské centrum VLTAVA, o.s, MAS Vltava, o.s. SMAO

Vltava, AgroTeam CZ s.r.o., občanské
sdružení PRO-ODPAD a další.
Z kulturní činnosti v roce 2013 je
třeba zmínit hudební pásma Epycentrum a několik přednášek ČKA.
Další aktivity probíhají ve spolupráci se Sdružením pro obnovu a vytváření tradic. Jedná se o tradiční dožínky, tříkrálové procesí , velikonoční
pomlázku či májové oslavy.
Zájemcům Špejchar klub nabízí vedle společenského sálu s barem a kuchyní (kapacita 60 osob), plně technicky vybavené učebny pro 50
posluchačů, ubytovací kapacitu 23 lůžek ve 2–4lůžkových pokojích a širokou nabídku volnočasových aktivit
s možností zapůjčení kola či zahradních a společenských her. Lze zprostředkovat i jízdy na koni.

Bližší informace:
Jitka Burianová, tel. 774 709 103, e-mail: spejchar@cihovice.cz.
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Spolupráce s farmou
Občanské sdružení POMOC dlouhodobě spolupracuje s farmou Dvůr Čihovice. Farma se zaměřuje především
na rostlinnou a živočišnou výrobu.
Farma produkuje kravské mléko, obnovuje pastviny pro ovce a kozy, zajišťuje chov koní a ve 2 ha rybníku
i chov ryb. V areálu je také instalován
automat na čerstvé kravské mléko,
pro širokou veřejnost, který je v provozu non-stop.
Farma Dvůr Čihovice spolupracuje při uskutečňování pracovní reha-
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Kaple sv. Anežky České
bilitace lidí se zdravotním postižením, spolupodílí se na provozu
střediska hipoterapie a využívá služeb chráněných dílen, zvláště pak dílnu údržby. Farma Čihovice obhospodařuje 320 ha polí, luk a pastvin
a stádo skotu čítá 80 krav.
Ve spolupráci s institutem Aplikované ekologie DAPHNE byla v roce
2013 podána žádost na realizaci projektu pastevního areálu o výměře 30
ha, který je budován s maximálním
ohledem na biodiverzitu.

Ke 20. výročí svatořečení svaté Anežky České a současně 10. výročí založení Domova sv. Anežky byla v roce 2009
vybudována v Čihovicích uprostřed
rybníka na malém poloostrově dřevěná kaple. Ta slouží jako duchovní záze-

mí pro obyvatele Čihovic a centrum
meditační integrace nejen pro zdravotně znevýhodněné osoby z Domova
sv. Anežky. V roce 2013 se v kapli konaly výroční mše svaté, svatební obřady , májová pobožnost, besídky apod.
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Dvorec Temelín – centrum integrace
V rámci rozšíření aktivit sdružení Pomoc došlo v roce 2008 k pořízení areálu Dvorce Temelín formou hypotéky.
Hlavním záměrem projektu je zlepšení kvality života lidí žijících v obci
Temelín a okolí. Rekonstrukcí vzniká
víceúčelové centrum, které ve venkovském prostředí nabídne ubytování,
sociální služby, volnočasové aktivity
a zemědělskou pracovní terapii seniorům a osobám se zdravotním postižením. Centrum nabízí i volnočasové aktivity pro děti a mládež. V budoucnu
se stane také místem společenského
života a zázemím pro agroturistiku.
Vedlejšími záměry projektu je rekonstrukcí využít nefunkční areál
a posilovat mezigenerační vztahy. Vy-
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tvoříme tím nová pracovní místa,
podpoříme návštěvnost regionu
a rozvoj agroturistiky.
Ze stavebních úprav byla provedena oprava střech a fasády bytového
domu hospodářských budov. V roce
2010 byla otevřena první část areálu
a začal pravidelný každodenní provoz
klubu mládeže a mateřského centra.
Postupně se provoz rozšířil o další
místnosti v přízemí a v provozu jsou
kancelář ředitele a pracovníků centra.
V úvodu roku 2013 bylo vydáno stavební povolení a v průběhu téhož
roku byla provedena příprava k registraci osobní asistence a pečovatelské
služby, což rozšíří možnosti poskytování sociálních služeb.

Domovy Klas o. p. s..
Pořízení areálu Dvorce Temelín umožnilo zahájení prací na partnerském
projektu s francouzskou pojišťovnou
MSA Domovy MARPA. V rámci partnerství byl převzat model fungování
těchto domovů pro seniory a v našich
podmínkách byl ve spolupráci s MZE
ČR, nazván Domovy KLAS (klidné
a aktivní stáří). Jedná se o vybudování malých domků uvnitř obce spolu se
zajištěním pečovatelských a sociálních služeb s návazností na další aktivity (chráněné dílny, univerzita třetího věku apod.)

Hlavním cílem tohoto zařízení bude
umožnit klientovi žít v prostředí, které je mu blízké, kde se bude moci věnovat svým dosavadním koníčkům
a případně se zapojit do jiných volnočasových aktivit, které mu pomohou
zlepšit dosavadní kvalitu života.
Obyvatelé centra proto budou
moci v místě využít i pečovatelskou
službu.
V průběhu roku 2013 byl bohužel
z ekonomických důvodů plán rozvoje
z části pozastaven nebo zůstává v přípravné projektové fázi.
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Na sejpce

Senior klub
Senior klub nabízí pro svou klientelu
sociálně – aktivizační služby, podpůrné činnosti a poradenství a to jak ambulantně v místním DPS tak i v terénu. V roce 2013 konal klub pravidelná
sousedská posezení s dechovkou , té-

matická tvoření, přednášky a výlety
např. na Dívčí Kámen, Kleť a Kamýk či
do kláštera Zlatá Koruna. Klub pořádal i cestu do vorařského muzea
v Purkarci či návštěvu Kozího Hrádku
na Táborsku.

Mateřské centrum Klásek
Zajišťuje pravidelné setkávání maminek na mateřské dovolené se svými ratolestmi ve věku 1–5 let. Kromě pravidelných schůzek centrum pořádá
i tématické programy ( lampiónový

průvod, maškarní rej, mikulášská besídka) a výlety mj. ZOO Hluboká či organizování 1. Ročníku Pohádkového
lesa Temelín, který probíhal v součinnosti s místním SDH.

Nízkoprahový klub mládeže Atom (IQ)
Prostor je pro setkávání dětí a mládeže ve věku 6–26 let a nabízí svým klientům smysluplné využití volného
času. V rámci pravidelného odpoledního programu ve všední dny funguje
internetový či filmový klub, aktivizační služby či doučování. V rámci NZDM
probíhá i mnoho dalších volnočasových aktivit např. vynášení Morany,
prázdninový program dle vzoru pří-
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městských táborů nebo nepovinné
školní kroužky. Mladí lidé se zapojili
i do prací na rekonstrukci dvorce
a během letních prázdnin navštěvovali již 3. ročník série filmových představení pod širým nebem.
Bližší informace naleznete na webových stránkách Dvorce Temelín –
www.dvorectemelin.cz nebo ve Výroční zprávě za rok 2013.

V připravovaném klubu Na Sejpce se
budou konat kulturní, vzdělávací
a společenské akce. Budou určeny pro
•
•
•
•

širokou veřejnost – obyvatele Temelína a okolí i pro návštěvníky regionu.

Kultura – koncerty, divadla
Vzdělávání – univerzita třetího věku, semináře, školení, kurzy
Duchovní život – společná modlitba, duchovní cvičení, přednášky
Společenské akce – oslavy, taneční akce, dožínky, organizované výlety,
programy pro děti

V areálu budou také ubytovací kapacity pro návštěvníky (návštěvy osob
žijících v areálu, turisté). Součástí
ubytování bude i agroturistika – po-

znávání mikroregionu, poznávání stylu venkovského života, atd.
V současné době o.s. Pomoc hledá
vhodné zdroje na financování tohoto
projektu.

Biofarma
Sdružení spolupracuje s Biofarmou
v Temelíně, která obhospodařuje 21,5
ha ovocných sadů. V současné době
zaměstnává v rámci společné chráněné dílny pět lidí s různými typy invali-

dity. Ve spolupráci s ostatními pracovišti bylo realizováno oplocení
a obnova sadů a výsadba nových rezistentních stromů ( viz foto) . Údržbářská dílna o.s. Pomoc se podílela
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Centrum sociálních služeb
obecná škola Chrášťany
V rámci dalšího rozšíření aktivit byla
v roce 2010 sdružením zakoupena
bývalá obecní škola v Chrášťanech
s myšlenkou realizace domu sociálních služeb. V tuto chvíli je již v provozu chráněná údržbářská dílna se
dvěma zaměstnanci a chráněná dílna truhlářská. V přípravné fázi jsou
klubovny mateřského centra a seniorklubu. V průběhu roku 2013 byl
zprovozněn také ateliér pro výtvarnou tvorbu, řemesla a další volnočasové aktivity, kde v rámci spolupráce
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s MAS Vltava probíhaly tématické
kurzy v rámci SZIF – Programu rozvoje venkova. Druhé patro budovy je
připravováno pro domov s pečovatelskou službou, kde by v budoucnu
mělo vzniknout několik bytů.
Pracuje se rovněž na vytvoření příjemného vzhledu celého komplexu, tj.
rekonstrukce fasády, nová okna či vrata včetně zpevnění a dlažby přilehlého dvora.
V úvodu roku 2013 bylo vydáno povolení na stavební úpravy.

Dílny sv. Jiljí o. p. s. Třeboň –
středisko integrace
Obecně prospěšná společnost, kterou
založilo sdružení POMOC v rámci rozšiřování své působnosti na sklonku
roku 2013. Chráněná dílna, působící
v Třeboni a okolí pomáhá začleňovat
osoby s lehkým mentálním nebo zdravotním postižením plynule do pracovního procesu. Cílem společnosti je vytipovat vhodná místa pro jejich
pracovní zařazení a zajistit tak jejich

integraci do běžného pracovního prostředí. Pro lidi s fyzickým postižením
zajišťuje různé formy manuální práce,
ať už jde o úklid nebo o administrativní úkony. Postižení lidé pracují pod vedením zkušených asistentů, kteří ručí
za kvalitu vykonaných prací. Společnost pomáhá handicapovaným, kteří
mají problém se začleněním do společnosti a snaží se jim pomoci.

Více na www.dilnyjilji.cz.
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Spolupráce s ostatními partnery

Spolupráce s MZE
Občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou již od svého založení realizuje
vládní program Ministerstva zemědělství, který je v souladu s jeho střednědobým plánem pro roky 2008–2013

(Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014).

Významné akce

Významné akce, které realizovalo občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou
v r. 2013:
• První jezdecké hobby závody 13.7.2013
• Tradiční dožínky 21.9.2013
• Návštěva MZE a francouzských partnerů z MSA 5–7. 11. 2013

Spolupráce s Mikroregionem
Sdružení se ve spolupráci s MAS Vltava,
o.s. a SMAO Vltava podílí na aktualizaci
Komunitního plánu soc. služeb na Vltavotýnsku pro roky 2013 – 2016 a aktivně se
účastní setkání pracovních skupin.
Ve spolupráci s FC Vltava, o.s se čtyřikrát
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do roka podílí na organizaci Vltavotýnských farmářských trhů, pro něž zajišťuje technické zázemí (stánky a stany včetně jejich montáže), přípravu a instalaci
výzdoby a kulturní doprovod včetně
ozvučení.
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Investiční a provozní činnost
v roce 2013 a plán na rok 2014

Benefiční akce
V roce 2013 pokračovala série benefičních koncertů pro záchranu památek farnosti Týn nad Vltavou, kterou
pořádalo o.s. Pomoc Týn nad Vltavou
ve spolupráci s Farním úřadem římskokatolické církve v Týně nad Vlta24. 8. 2013 •
24. 8. 2013 •
			
22. 11. 2013 •
15. 12. 2013 •
			
26. 12. 2013 •

vou a za finanční podpory Jihočeského kraje. Koncerty se konaly pro
potřeby oprav v kostele sv. Jakuba
v Týně nad Vltavou a v kostele sv. Prokopa ve Křtěnově.

Slavnostní benefiční koncert v Albrechticích nad Vltavou
Slavnostní benefiční koncert (kaple sv. Anežky, Čihovice,
Týn nad Vltavou)
Hubertská slavnost v kostele sv. Prokopa ve Křtěnově
Slavnostní adventní benefiční koncert (kostel sv. Jakuba
Týn nad Vltavou)
Česká mše vánoční (kostel sv. Jakuba Týn nad Vltavou)

Dvůr Čihovice
Budování zimních dílen – projekt využití garáží a skladů ve dvoře pro provoz chráněných dílen zvláště v zimních měsících roku. Součástí projektu
je i celková optimalizace provozu dvora. Součástí projektu za 13 milionů Kč
jsou i ekologicky šetrné technologie.
V současnosti se jedná o největší investici sdružení.
Sportovně kulturní park Čihovice –
Jedná se o projekt na multifunkční
využití plochy hřiště v Čihovicích
ve spolupráci s místním gymnáziem.
Je vybudováno zázemí pro sportovní
akce, jež využívá např. místní FC Čihovice složený ze zaměstnanců zdejších dílen. Další etapa projektu počítá s nákupem vybavení a využitím
plochy pro kulturně-společenské
akce.
Kaple sv. Anežky České – V současné
době probíhá budování křížové cesty
ke kapli a výhledově i cesty kolem Čihovického rybníka včetně výsadby zeleně.
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Dvorek Čihovice – V rámci areálu zvaného buš naproti gymnáziu chceme
vybudovat malou venkovskou zoo domácích zvířat s výstavou starých zemědělských strojů, komunitní kompostárnou a naučnou stezkou.
V rámci projektu „Terénní úpravy před
buší“ byl zavezen a srovnán nerovný
terén naproti gymnáziu. Byla také
zpracována projektová dokumentace
příjezdové komunikace a parkoviště.
Posledním důležitým krokem k realizaci byla změna územního plánu.
Dřevozpracovna – Jedná se o projekt
využití bývalé vojenské plochy, která
je technicky vybavena pro skladování
materiálu a práci se dřevem – výroba
paliva, malý pořez, štípací stroj, manipulační vozík, odkorňovačka, výroba kůlů pro pastevní areály, instalace
buněk šatny a skladu. Došlo k pořízení manipulační techniky, byl vybudován přístřešek pro skladování dřeva.
Nová jídelna a školicí prostory – příprava projektové dokumentace

Dvorec Temelín

Chrášťany

1) příprava na vybudování kuchyně
2) realizace kotelny na biomasu
3) příprava zpracování žádosti na
opravu kulturního centra Sejpka

1) Vybudování kluboven pro mateřské
centrum a senior klub.
2) Dokončení realizace čtyř sociálních
bytů
23

Podpora činnosti
Významní dárci, kteří finančně podpořili činnost občanského sdružení Pomoc
Týn nad Vltavou v roce 2013:
• Santal s. r. o. – židle do kaple sv. Anežky v hodnotě – 75 000 Kč
• E-on, a. s. – 50 000 Kč
• Daňhel – 3 000 Kč
• Ježek software s. r. o.

Dotace a granty
• Jihočeský kraj – benefiční koncerty 2013, revitalizace lokálního biokoridoru
Čihovický potok
• Město Týn nad Vltavou – ČEZ Oranžový rok 2013
• MMR – podpora výstavby podporovaných bytů Chrášťany
• Ministerstvo zemědělství – budování zimních dílen
• Jihočeský kraj – dům soc. služeb „obecná škola“ Chrášťany, pokračování provozu
MC v Chrášťanech
• Úřad práce – podpora zaměstnávání osob se ZP, příspěvek na veřejně prospěšné práce
• MPSV – ESF – NET ZP, Alternativní úvazky, Šance na zaměstnání na Vltavotýnsku

Významní odběratelé služeb:

Poděkování
Poděkování všem, kteří v roce 2013 podporovali společné snažení pomáhat postiženým v jejich nelehkém úsilí nalézt a získat dovednosti pro pracovní uplatnění a naučit se v maximální možné míře samostatně žít v naší
společnosti.
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Finanční bilance za rok 2013

Kontakty

Spotřeba materiálu (kancel. potřeby, hardware, software, ...) . 3 499 087
Spotřeba energie.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
127 393
Prodané zboží .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
223 536
Opravy a udržování .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
615 577
Cestovné .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
235 590
Náklady na reprezentaci.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
12 923
Ostatní služby .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2 272 072
Mzdové náklady .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4 342 720
Zákonné sociální pojištění.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 256 520
Ostatní sociální pojištění + zákonné sociální náklady.   .   .   .
59 968
Silniční daň .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
4 337
Ostatní daně a poplatky.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
29 283
Dary .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
0
Jiné ostatní náklady (pojištění) .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
5 544
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.   . 
821 824
Poskytnuté členské příspěvky .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
0
Celkem náklady .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
13 506 374
Tržby z prodeje služeb .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 675 469
Tržby za prodané zboží .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
141 782
Úroky .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
700
Zúčtování fondu – odpisy IM z dotací .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
0
Jiné ostatní výnosy .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
21 133
Přijaté příspěvky + provozní dotace .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 975 421
Celkem výnosy.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 814 505
Zisk (ztráta) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Název organizace:

Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou

Právní statut:

občanské sdružení

Sídlo organizace:

Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou

Statutární zástupce:

Jiří Netík sen., předseda rady sdružení

Tel., fax:

385 721 509

E-mail:

sekretariat@pomoc-tyn.cz

IČO / DIČ:

65051238 / CZ65051238

Bankovní spojení:

GE Money bank 917800544/0600

Webové stránky:

www.pomoc-tyn.cz
www.anezka-tyn.cz
www.dvorectemelin.cz
www.cihovice.cz

308 131

Zdroj: Účtárna občanského sdružení POMOC Týn nad Vltavou
(údaje v tabulce jsou v Kč)
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Kde nás najdete
Místa aktivit občanského sdružení

Občanské sdružení
Pomoc Týn nad Vltavou
Čihovice 30
375 01 Týn nad Vltavou
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