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O NÁS – NAŠE IDEA

ÚSTŘEDNÍ MYŠLENKA 
Podpora smíření (se sebou a svým životem, s okolím a druhými lidmi, ...) naplně-

ného vzájemnou pomocí lidí s postižením a bez něj. Cílem není postiženým lidem 

jen pomáhat, ale žít a pracovat s nimi na společné věci.

NAPLNĚNÍ NAŠÍ MYŠLENKY PROBÍHÁ SKRZE
 • sociální zemědělství a sociální podnikání

 • péči o člověka jako takového

 • ucelenou rehabilitaci

SVOU ČINNOSTÍ POMÁHÁME
 • lidem s mentálním postižením 

  (zaměstnání, bydlení, vzdělávání, rehabilitace, integrace do společnosti)
 • lidem se zdravotním postižením 

  (zaměstnání a bydlení)
 • seniorům na venkově 

  (bydlení, aktivizace, pečovatelské služby, zapojení do místních aktivit)
 • mládeži a dětem ve venkovských oblastech 

  (volnočasové aktivity, dětské kluby a faremní školka)
 • lidem ve složitých životních situacích 

  (zaměstnání a bydlení)
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O NÁS

KOMU POMÁHÁME
Zaměřujeme se na znevýhodněné obyvatele vltavotýnského regionu, a to zejména jeho 

venkovských oblastí. Skrze nabídku zaměstnání, bydlení, sociálních služeb, organizaci 

akcí či podporu vzdělávání pomáháme lidem s postižením, rodinám, dětem a mládeži 

a také seniorům. Pro širokou veřejnost pak provozujeme ubytovací služby a vzděláva-

cí a kulturně-společenské centrum s cílem podporovat sociální turistiku.

KDE POMÁHÁME
Působíme v jihočeském regionu Vltavotýnska, a to zejména v oblasti Čihovic, 

Chrášťan, Temelína, Třeboně a Týna nad Vltavou. Do budoucna plánujeme rozší-

ření naší činnosti do Bechyně, Lomnice nad Lužnicí a Albrechtic. Naším cílem je 

nabízet dostupné lokální sociální služby, ubytování a zaměstnání ve venkovských 

oblastech našeho regionu.

CO DĚLÁME
Na Vltavotýnsku působíme od roku 1996. Naši hlavní činnost lze rozdělit na tři oblasti:

 • pomoc lidem s handicapem: sociální služby, rehabilitace, podporované 

bydlení, zaměstnání na chráněných pracovištích, to vše v rámci obecně 

prospěšné společnosti Domov sv. Anežky

 • podpora seniorů, rodin s dětmi a mládeže: sociální služby, podporované 

bydlení, volnočasové kluby, mateřská a nízkoprahová centra, to vše pod 

hlavičkou obecně prospěšné společnosti Domovy KLAS 

 • zaměstnávání osob s postižením v dalších místech našeho regionu, a to 

skrze obecně prospěšnou společnost Dílny sv. Jiljí 

Zároveň v našem regionu rozvíjíme tzv. sociální zemědělství, tedy zemědělství 

dlouhodobě udržitelné a ohleduplné k lidem i krajině. S pomocí našich handica-

povaných kolegů produkujeme maso v biokvalitě nebo lokální jablka a jablečný 

mošt. 

Zaměřujeme se i na podporu sociální turistiky a kulturního a duchovního dění 

v okolí. Kulturní aktivity podporujeme i u osob s mentálním postižením – dokla-

dem toho je kapela „Živelná pohroma“ nebo obrazy, které vznikají ve výtvarném 

ateliéru Domova sv. Anežky.

KDO JSME
Vznikli jsme jako společenství lidí, kteří si předsevzali pomáhat potřebným z na-

šeho regionu. Základem našeho rozhodování je proto zasedání členů (těch bylo 

v roce 2018 osmnáct), na kterém jsou voleni členové rady a kontrolní komise na-

šeho spolku.

Rada spolku
Jiří Netík sen. (předseda)
Ing. Karel Liška, CSc.
Jiří Netík jun.
Ing. Petr Rohlena sen.
Mgr. Bohumil Toman

Kontrolní komise

Pavel Hruška

Ing. František Kobera

Jiří Vornay



98

Sociální služby
Sociální rehabilitace
Sociálně terapeutické dílny
Podporované bydlení

Chráněné dílny
Keramika
Tkalcovna
Potisk
Truhláři
Technické služby a úklid
Merino

Chráněné dílny
Prádelna
Zahradnické služby
Úklid
Technické služby

Sociální podnikání
Košíkářská výroba
Kompletační práce

Sociální služby
Pečovatelská služba
Mládež, aktivizace
Domov s pečovatelskou službou

Sociální podnikání
Vývařovna

Kluby a dětské skupiny
Zájmové kluby
Faremní školka
Senior klub

Sociální bydlení
Sociální poradenství
Poradenství životní situace
Komunitní práce
Ostatní služby
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Špejchar — Dvůr Čihovice — Kaple sv. Anežky

Chráněné dílny
Dřevozpracovna

Sadaři a zahradníci
Pomocníci

Technické služby

Služby a ostatní
Pracoviště rozvoje
Outsourcing
Nakladatelství Myrta
Oddělení soc. služeb

Sociální zemědělství
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ROK 2018

DĚNÍ V ROCE 2018

Rok 2018 se u nás nesl ve znamení snahy o větší profesionalizaci – neustále usilu-

jeme o rozvoj a posilování prvků sociálního podnikání v naší činnosti, a to s cílem 

dosáhnout co nejvyšší ekonomické soběstačnosti a dlouhodobé udržitelnosti. V roce 

2018 jsme se proto pustili do rozvoje propagace a marketingu. Vytvořili jsme jed-

notný marketingový a komunikační plán, začali více spolupracovat s regionálními 

médii. Nás zpravodaj „Čihovické listy“ dostal nový design a pevný termín vydání, 

nově je to dvouměsíčník se čtyřmi stranami. Pustili jsme se také do inovace našich 

výrobků, e-shopů a webových stránek. To je sice běh na dlouhou trať, ale první vý-

sledky už jsou vidět.

Pokročili jsme i v rozvoji našich středisek a v přípravě dalších, které pomohou zpří-

stupnit sociální a podpůrné služby dalším lidem v našem regionu. Například zarost-

lá buše nedaleko Dvora Čihovice se pomalu začala měnit na zázemí pro plánovanou 

„farmářskou školku“, stavební práce jsme zahájili na budově našeho nového středis-

ka v Lomnici nad Lužnicí a pustili jsme se i do přípravy projektu pro nové centrum 

pomoci v Bechyni. Na plný plyn se rozjely kuchařské práce v nové temelínské provo-

zovně Domovů KLAS, která nese výmluvný název „Vývařovna“ a jež si v regionu rych-

le získala své stálé zákazníky. U podporovaných bytů našich Domovů KLAS v Chráš-

ťanech jsme zase pomohli připravit komunitní zahradu a v Albrechticích začalo 

fungovat nové volnočasové centrum pro rodiče s dětmi.

Rozvíjeli jsme rovněž naši zemědělsky orientovanou činnost, a to nejen na úrovni 

místní (zahradnické služby a areály, sady a zpracování jejich výpěstků atd.), ale i v ce-

lostátním měřítku, například skrze Tematickou pracovní skupinu Sociální zeměděl-

ství při Státním zemědělském a intervenčním fon¬du anebo díky Asociaci sociální-

ho zemědělství.

Stále udržujeme i kulturní tradice v našem okolí, zejména v Čihovicích. K těm nej-

známějším patří podzimní Dožínky a květnová stavba májky, už popáté proběhl také 

cyklus přednášek, koncertů a doprovodných akcí „Sedm týdnů se svatou Anežkou“ 

a druhý úspěšný ročník má za sebou charitativně-sportovní akce „Běh pro Anežku“.

Za zmínku rozhodně stojí i fakt, že naše střediska bez větších problémů zvládla 

zavedení nové administrativy spojené s tzv. GDPR a poradila si i se zvýšením mini-

mální mzdy a s tím souvisejícím růstem nákladů na provoz.

Zajímají Vás novinky z naší činnosti? 
Přihlaste se k odběru našeho dvouměsíčníku Čihovické listy! 

Napište si o ně na novinky@pomoc-tyn.cz.

ROK 2018 V ČÍSLECH

V roce 2018 zaměstnával náš spolek 66 osob, z nichž 40 tvořili lidé se zdravotním 

postižením či jinak sociálně znevýhodnění. Zaměstnanci s handicapem tak v POMO-

Ci zaujímali více než 75 % úvazků. Celkem ve všech našich střediscích (včetně Domo-

va sv. Anežky, Dílen sv. Jiljí a Domovů KLAS) pracovalo 145 osob, mezi nimiž těch 

s handicapem bylo 97, tj. 67 % našich kolegů.
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REALIZOVANÉ PROJEKT Y V ROCE 2018

Za podporu našich projektů nejen v roce 2018 děkujeme zejména Ministerstvu ze-

mědělství ČR a našim zahraničním partnerům z Francie a Rakouska (projekt Parte-

nariat) a Ministerstvu práce a sociálních věcí.

V roce 2018 jsme úspěšně zakončili dva dlouhodobé projekty zaměřené na pod-

poru zaměstnávání osob s postižením či jinak znevýhodněných. Projekty s názvy 

„Pomocná ruka“ a „Šance na zaměstnání na Vltavotýnsku II.“ byly podpořeny z Ope-

račního programu Zaměstnanost a cílily na obyvatele našeho regionu, kteří mají pro-

blém najít a udržet si zaměstnání. Ti si u nás mohli vyzkoušet různé pracovní pozi-

ce, nacvičit si základní sociální dovednosti spojené se zaměstnáním a  využít 

možnosti vzdělávání či motivačního programu. Ohlasy účastníků byly velmi pozitiv-

ní, a i proto jsme během roku 2018 spustili další část projektu, tentokrát pod ná-

zvem „Šance na zaměstnání na Vltavotýnsku III.“.

Během roku 2018 jsme realizovali také projekt s názvem „Venkovská centra inte-

grace“, který finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR. Jeho cílem byl rozvoj 

služeb pro zvýšení kvality života osob s postižením a seniorů z venkovských oblastí 

Vltavotýnska. Za tímto popisem se skrývá síť sociálních a podpůrných služeb, bu-

dov a dalšího zázemí pro podporu seniorů, handicapovaných osob a jejich rodin v na-

šem regionu. V roce 2018 jsme se zaměřovali mimo jiné na rozvoj sociálního země-

dělství, tedy propojení zemědělských činností a podpory lidí s postižením. Ti v našich 

střediscích našli práci v řadě zemědělských provozů (zahradnictví, sady) a v provo-

zovnách na ně navázaných (kuchyňský provoz, kde se ovoce z místních sadů dále 

zpracovává). Přichystali jsme i projekt nového chráněného pracoviště – košíkářské 

dílny v Lomnici nad Lužnicí, která naváže na lokální košíkářskou tradici a využije 

místní suroviny. 

Aktivně jsme se zapojili i do rozvoje sociálních a podpůrných aktivit na obecní a re-

gionální úrovni. Náš projektový tým se stal zakládajícím členem Komise pro přidě-

lování sociálních a podpůrných bytů na Vltavotýnsku, do níž přispěl návrhem pravi-

del pro přidělování sociálních bytů lidem v nouzi a metodikou sociální práce. 

Podklady pro přípravu a rozvoj sociálních a podpůrných bytů jsme vypracovali také 

pro MAS Lužnice, pro obec Albrechtice nad Vltavou jsme zase vytvořili Analýzu po-

třeb sociálních bytů. V rámci projektu „Venkovská centra integrace“ jsme zorgani-

zovali několik aktivit mezirezortní spolupráce s Agrární komorou, Ministerstvem ze-

mědělství a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jsme rádi, že napomáháme 

vytvářet komunikační platformu pro rozvoj, udržení a předávání zkušeností mezi po-

skytovateli sociálních služeb, zemědělci a ostatními aktéry  a přispět tak k naplňo-

vání Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním posti-

žením na období 2015–2020.

K našim dalším projektům realizovaným v roce 2018 patřilo založení a provoz dět-

ských klubů KLÁSEK v Temelíně, Chrášťanech a Albrechticích, příprava na otevření 

poradenského Centra pomoci u sv. Františka v Bechyni a podpora zaměstnávání 

zdravotně postižených osob z venkovských oblastí (projekt s názvem Nový start). 

Domov sv. Anežky i v roce 2018 pokračoval ve spolupráci s rakouskou partnerskou 

organizací zaměřenou rovněž na pomoc lidem s postižením, tentokrát se pustili do 

společného fotografického kroužku a nácviku principů fotografování, jejich spolu-

práce byla završena společnou česko-rakouskou fotografickou výstavou.
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NÁKLADY 2018

tržby z vlastní činnosti

provozní dotace

ostatní náklady

ostatní

57 %

10 %

1 %

32 %

NÁKLADY 2018

materiál, energie, služby

ostatní náklady

8 %

42 %

50 %

HOSPODAŘENÍ, PROJEKT Y A PARTNEŘI

HOSPODAŘENÍ ROKU 2018

Náklady 2017

Spotřebované nákupy 10 102

Služby 2 546

Osobní náklady 10 616

Daně a poplatky 163

Odpisy a opravné položky 1 156

Jiné provozní náklady 860

Náklady celkem 25 443

Příjmy 2017

Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb 14 691

Přijaté příspěvky a dary 2 621

Provozní dotace 8 196

Jiné ostatní výnosy 410

Výnosy celkem 25 918

Hospodářský výsledek +475

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč a zaokrouhleny

ostatní
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ROZVAHA K 31. 12. 2018

Aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek 0

Dlouhodobý hmotný majetek 50 325

Dlouhodobý finanční majetek 110

Oprávky k dlouhodobému majetku -14 511

Dlouhodobý majetek celkem 35 924

Zásoby 722

Pohledávky 2 895

Krátkodobý finanční majetek -942

Jiná aktiva 249

Krátkodobý majetek celkem 2 924

Aktiva celkem 38 848

Pasiva

Vlastní jmění 20 457

Výsledek hospodaření 2017 475

Nerozdělený zisk z minulých let 3 948

Vlastní zdroje celkem 24 880

Dlouhodobé závazky 2 370

Krátkodobé závazky 11 598

Jiná pasiva celkem 0

Cizí zdroje celkem 13 968

Pasiva celkem 38 848

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč a zaokrouhleny

PL ÁNY DO BUDOUCNA

Při své činnosti se často setkáváme s dalšími místy a osobami, kterým bychom do-

kázali nebo chtěli umět pomoci. Reagovat také musíme na vývoj ve společnosti 

a v legislativě i na nové trendy v  sociálních službách, sociálním podnikání a obec-

ně v aktivitách zaměřených na podporu znevýhodněných skupin obyvatel. 

Do příštích let proto plánujeme například: 
• zřízení terapeutické zahrady v Temelíně určené pro zdejší seniory i místní 

obyvatele. Trend terapeutických zahrad je v ČR na vzestupu a ukazuje se, 

že zahradnické práce, cvičení v zeleni či třeba jen samotný pobyt na za-

hradě přináší mnoho benefitů nejen seniorům;

• dokončení prací na budově našeho nového střediska v Lomnici nad Lužni-

cí, kde chceme provozovat chráněné pracoviště zaměřené na košíkářskou 

výrobu;

• otevření nového střediska pomoci v Bechyni. Pod názvem Dům sv. Fran-

tiška tu najdou pomocnou ruku zejména lidé s postižením. Připravit pro 

ně chceme poradenské centrum, sociální služby, podpůrné služby, chráně-

né zaměstnávání i podporované byty;

• zřízení dětských skupin v Albrechticích a v Čihovicích (kde bude skupina 

probíhat formou „lesní školky“).

A protože bychom neměli zapomínat ani občas se zastavit a bilancovat, zařadili 

jsme do svých plánů také dvě oslavy, které chceme uspořádat v roce 2019 – jed-

nu na počest výročí 10 let činnosti našich Domovů KLAS, druhou na oslavu 20 let 

existence našeho Domova sv. Anežky!
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PODPOŘILI NÁS KONTAKT Y

POMOC Týn nad Vltavou, z.s.
Adresa: Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou

IČ/DIČ: 65051238/CZ65051238

Bankovní spojení: 917800544/0600

Tel.: +420 385 721 509

E-mail: sekretariat@pomoc-tyn.cz

Web: www.pomoctyn.cz

Domov sv. Anežky, o.p.s.:
Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou, +420 604 126 484, anezka@anez-
ka-tyn.cz

Dílny sv. Jiljí, o.p.s.: 
Dvorce 258, 379 01 Třeboň, +420 734 255 967, dilnysv.jilji@seznam.cz

Domovy KLAS, o.p.s.: 
Temelín 15, 737 05 Temelín, +420 774 709 105, info@dvorectemelin.cz

„Všem odběratelům a podporovatelům moc děkujeme.”
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