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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 v chráněných dílnách, to vše v rámci obecně prospěš-

né 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, čerstvé mléko nebo lokální ja-

blka 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 2017 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
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Sociální služby
Sociální rehabilitace
Sociálně terapeutické dílny
Chráněné bydlení

Chráněné dílny
Keramika
Tkalcovna
Potisk
Truhláři
Technické služby a úklid

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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POMOC
Týn nad Vltavou

1996

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

1 2 1 2

3 4

3 4



1110

ROK 2017

DĚNÍ V ROCE 2017

Rok 2017 byl pro nás rokem slavnostním – oslavili jsme v něm výročí dvaceti let 

naší činnosti v Čihovicích. Právě před dvaceti lety, v roce 1997, byl otevřen Špej-

char klub, který od té doby funguje jako kulturní a společenské centrum námi ob-

novované osady Čihovice. A „plnoletost“, tedy osmnáctý rok své existence v roce 

2017 završil náš Domov sv. Anežky.

Během roku 2017 se nám podařilo opět trochu rozšířit naše služby a podat po-

mocnou ruku dalším lidem. Otevřeli jsme například dalších deset sociálních bytů 

pro ty, kdo chtějí žít samostatně, ale občas potřebují pomoc s některými činnost-

mi. Pokračovaly také práce na opravách našeho střediska Dvorec Temelín a zača-

li jsme se připravovat na vstup do další nedaleké obce, Bechyně. Tam v budoucnu 

otevřeme Domov sv. Františka s nabídkou sociálních a aktivizačních služeb, chrá-

něným bydlením a sociálně terapeutickými dílnami. V roce 2017 jsme se zaměřili 

na navazování kontaktů s obcí a místními lidmi, a to zřízením poradenského cen-

tra nabízejícího pomoc při řešení různých životních situací. Připravovat jsme za-

čali také nové chráněné dílny, a to v Lomnici nad Lužnicí, kde vznikne například 

košíkárna. Klienti Domova sv. Anežky pak v roce 2017 s radostí přivítali novou tě-

locvičnu a posilovnu, která vznikla v prostorách bývalého rehabilitačního centra.

Jako každý rok jsme se pustili i do celé řady akcí. V Domově sv. Anežky uspo-

řádali první – a nutno přiznat, že velmi úspěšný – ročník rodinného běhu pro dob-

rou věc okolo Čihovic s benefičním startovným, konal se i tradiční candrbál a díky 

podpoře Klubu Dýmkařů proběhla v Milevsku výstava děl našich handicapova-

ných klientů. V rámci projektu „Anežka jde do školy“ jsme podpořili setkávání dětí 

a handicapovaných osob nad ukázkami zpracování ovčí vlny a při výtvarných díl-

ničkách. Senioři a děti z okolních vsí se zase potkávali při akcích našich Domovů 

KLAS, velké účasti se těšil například lampionový průvod. Při kulturním centru 

Špejchar se toho dělo ještě víc – kromě pravidelného cyklu přednášek „Sedm týd-

nů se sv. Anežkou“ a tradičních májových slavností, velikonoční pomlázky a záři-

jových dožínek to byl i koncert skupiny Epydemye nebo benefiční koncerty v kos-

tele sv. Jakuba. Špejchar a čihovický dvůr se staly i cílem různých seminářů 

a kurzů, rodinných oslav a v letní sezoně dokonce rekordního počtu svateb, kte-

rých jsme tu v roce 2017 zvládli uspořádat hned šest.

Během celého roku jsme se zasazovali rovněž o celostátní podporu integrace han-

dicapovaných a jinak znevýhodněných osob skrze nabídku zaměstnávání i rozvoj tzv. 

sociální turistiky. Účastnili jsme se národní konference o stárnutí, spolupracovali 

jsme na přípravě metodiky sociální turistiky, zapojili se do nově vzniklé Tematické 

pracovní skupiny Sociální zemědělství při Státním zemědělském a intervenčním fon-

du, pomohli jsme založit Asociaci sociálního zemědělství a pomocnou ruku jsme při 

zaměstnávání a rekvalifikaci handicapovaných podali i několika firmám.

ROK 2017 V ČÍSLECH

V roce 2017 POMOC zaměstnávala 56 osob, z nichž 42 tvořili lidé se zdravotním 

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

šem spolku zaujímali 75 % úvazků. Celkem ve všech střediscích zřízených naším 

spolkem (tedy v POMOCi, Domově sv. Anežky, Dílnách sv. Jiljí, Domovech KLAS 

a Dvoře Čihovice) pracovalo 141 osob, z nichž těch s handicapem bylo takřka 

70 %, konkrétně 98 našich kolegů.
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PL ÁNY DO BUDOUCNA

Ačkoli jsou naše aktivity už nyní rozmanité, stále vidíme další místa, kde bychom 

mohli být svou činností užiteční, a především další osoby, jimž bychom tak moh-

li pomoct. Do příštích let proto plánujeme například:

 • zahájení výstavby nového střediska Domovů KLAS, tentokrát v Temelíně, 

a to opět podle francouzského modelu MARPA adaptovaného do českých 

podmínek. Temelínská pobočka by měla zahrnovat podporované bydlení, 

odlehčovací službu a kuchyňskou provozovnu – vývařovnu

 • zřízení komunitní zahrady při Domovech KLAS v Chrášťanech. Vzniknout 

by tu měly zahrádky pro místní uživatele i zázemí pro dětský klub

 • založení permakulturní zahrady, kterou pro nás navrhne Jihočeská uni-

verzita. Zahrada by poté měla fungovat jako sociálně terapeutická dílna 

a produkovat zeleninu pro další zpracování do směsí, ochucovadel a po-

dobných dobrot

 • rozšíření služeb pro rodiny s dětmi o tzv. dětské skupiny, a to v našich 

Domovech KLAS v Albrechticích, Temelíně a Chrášťanech, a také o far-

mářskou školku v Týně nad Vltavou

 • otevření nových chráněných dílen pod hlavičkou Dílen sv. Jiljí, a to v Lomni-

ci nad Lužnicí a Bechyni

HOSPODAŘENÍ, PROJEKT Y A PARTNEŘI

HOSPODAŘENÍ ROKU 2017

Náklady 2017

Spotřebované nákupy 7 235

Služby 4 173

Osobní náklady 9 117

Daně a poplatky 68

Odpisy a opravné položky 1 156

Jiné provozní náklady 1 911

Náklady celkem 23 660

Příjmy 2017

Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb 12 395

Přijaté příspěvky a dary 1 648

Provozní dotace 8 843

Jiné ostatní výnosy 766

Výnosy celkem 23 652

Hospodářský výsledek -8

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč

13
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NÁKLADY 2017

tržby z vlastní činnosti

provozní dotace

ostatní náklady

ostatní

53 %

7 %

3 %

37 %

NÁKLADY 2017

materiál, energie, služby

ostatní náklady

ostatní

13 %

39 %

48 %

ROZVAHA K 31. 12. 2017

Aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek 0

Dlouhodobý hmotný majetek 48 848

Dlouhodobý finanční majetek 110

Oprávky k dlouhodobému majetku -13 346

Dlouhodobý majetek celkem 35 612

Zásoby 682

Pohledávky 4 010

Krátkodobý finanční majetek -393

Jiná aktiva 423

Krátkodobý majetek celkem 4 722

Aktiva celkem 40 334

Pasiva

Vlastní jmění 20 737

Výsledek hospodaření 2017 -8

Nerozdělený zisk z minulých let 3 956

Vlastní zdroje celkem 24 685

Dlouhodobé závazky 2 666

Krátkodobé závazky 12 887

Jiná pasiva celkem 96

Cizí zdroje celkem 15 649

Pasiva celkem 40 334

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč
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REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2017

Za spolupráci a podporu našich projektů nejen v roce 2017 děkujeme zejména 

Ministerstvu zemědělství ČR a našim zahraničním partnerům z Francie a Rakous-

ka (projekt Partenariat).

V roce 2017 jsme pokračovali v realizaci dvou běžících projektů financovaných 

z Operačního programu Zaměstnanost. Jedním byl projekt „Šance na zaměstná-

ní na Vltavotýnsku“, který se zaměřil na zvyšování pracovní motivace a kvalifika-

ce u osob s postižením například poskytováním kvalifikačního vzdělávání nebo 

umisťováním zájemců na tréninková pracovní místa, druhým pak projekt „Pomoc-

ná ruka“. Ten podporoval klienty ve snaze poznat vlastní pracovní schopnosti a do-

vednosti, například skrze motiva˝-čně-vzdělávací programy. V lednu 2017 jsme za-

hájili nový projekt s názvem „Venkovská centra integrace“, podpořený Ministerstvem 

zemědělství ČR. S jeho pomocí chceme v Temelíně zprovoznit další pobočku naše-

ho certifikovaného modelu bydlení pro seniory ve venkovském prostředí – Domo-

vů KLAS. Započala také příprava dvou dalších projektů na rozvoj podporovaného 

bydlení a chráněného zaměstnávání. Ty chceme spustit v roce 2018.

PODPOŘILI NÁS

„Všem odběratelům a podporovatelům moc děkujeme.”
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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

Albrechtice
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