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O NÁS – NAŠE IDE A
ÚSTŘEDNÍ MYŠLENKA

Podpora smíření (se sebou a svým životem, s okolím a druhými lidmi, ...) naplněného 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 farmářská 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 vzdělávací a kulturně-společenské centrum s cílem podporovat sociální turistiku.

KDE POMÁHÁME

Působíme v jihočeském regionu Vltavotýnska, a to zejména v obcích Albrechtice, Bechyně, Chrášťany, Temelín, Třeboň a Týn nad Vltavou a v jejich okolí.
V roce 2020 jsme otevřeli další pobočku, a to v Lomnici nad Lužnicí. 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 pro děti i seniory, mateřská 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 handicapovaných kolegů produkujeme maso v biokvalitě nebo lokální jablka a jablečný
mošt.
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Zaměřujeme se i na podporu sociální turistiky a kulturního a duchovního dění
v okolí. Kulturní aktivity podporujeme i u osob s mentálním postižením – dokladem 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 našeho regionu. Základem našeho rozhodování je proto zasedání členů, na kterém
jsou voleni členové rady a kontrolní komise našeho 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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ROK 2020
DĚNÍ V ROCE 2020
Rok 2020 byl pro nás všechny velmi netypický. S ohledem na šíření koronaviru jsme museli upustit od pořádání tradičních koncertů a besed i od společných akcí pro naše klienty a veřejnost. Špejchar klub osiřel, zavřely se kluby pro
děti i seniory provozované naší dceřinou organizací, oblíbený Rodinný běh pro
dobrou věc se konal tak, aby se při něm lidé nepotkávali.
Zrušené akce ale byly jen špičkou pomyslného ledovce. Koronavirus zasáhl
do života našich kolegů a jejich rodin, v několika případech bohužel velmi tragicky. Zejména na osoby s mentálním postižením a seniory dopadla celá situace skutečně tvrdě. Věnovali jsme jim proto zvýšenou pozornost, provozovali
nonstop telefonickou podpůrnou linku, pořádali krizové porady, vysvětlovali a
zastavovali jsme šířící se fámy, vymýšleli bezpečný program, seniorům jsme dodali domácí trénink paměti a časopisy pro tolik potřebné rozptýlení. Naše dílny přišly o řadu zakázek a z ekonomického hlediska šlo o nesmírně náročnou
situaci. Objevily se ale i nové výzvy – šicí dílna Domova sv. Anežky a prádelna
Dílen sv. Jiljí šily roušky pro různá zdravotnická zařízení, úřady a firmy, do šití
se zapojili i ti naši kolegové, kteří s ním dosud neměli žádné zkušenosti. Navzdory velkému stresu na tu atmosféru společného sepětí a spolupráce rádi
vzpomínáme.

ROK 2020 V ČÍSLECH
V roce 2020 zaměstnával náš spolek 64 osob, z nichž 46 tvořili lidé se zdravotním postižením či jinak znevýhodnění. Zaměstnanci s handicapem tak v POMOCi zaujímali více než 70 % úvazků. Celkem ve všech našich střediscích (včetně
Domova sv. Anežky, Dílen sv. Jiljí a Domovů KLAS) pracovalo 164 osob, mezi
nimiž těch s handicapem bylo 108, tj. rovné dvě třetiny našich kolegů.

SOCIÁLNÍ PODNIK DOMOVA SV. ANEŽKY
Pro obecně prospěšnou organizaci Domov sv. Anežky, kterou jsme pomohli v
roce 1999 založit, byl rok 2020 mimořádně úspěšný. „Anežce“ se podařilo zřídit fungující sociální podnik a doplnit tím o další stupeň svůj systém zapojení
lidí s postižením do společnosti. Zároveň se tým Anežky probojoval do prestižního akcelerátoru Impact First, který organizuje pražský Impact Hub spolu s
Českou spořitelnou – a nakonec ho v těžké konkurenci i vyhrál! Porota ocenila
postup, kterého sociální podnik během akcelerátoru dosáhl.

Zajímají Vás novinky z naší činnosti?
Přihlaste se k odběru našeho dvouměsíčníku Čihovické listy!
Napište si o ně na novinky@pomoc-tyn.cz.
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ROZVOJ STŘEDISEK

RE ALIZOVANÉ PROJEK T Y V ROCE 2020

Navzdory pandemii se nám v roce 2020 podařilo dokončit dva velké projekty –
areál tzv. faremní školky u našeho hlavního sídla v Týně nad Vltavou a zřízení
nového střediska Dílen sv. Jiljí v Lomnici nad Lužnicí.
Areál školky, takzvaná Buš, vznikl díky velké podpoře a zapojení mnoha dobrovolníků, finančně na ni přispěla také Nadace ČEZ. V Buši vyrostly kotce a výběhy pro zvířátka, totem s ohništěm, velké pískoviště, ale i komfortní zázemí v
kontejnerovém příbytku. Dětská skupina fungující na principech tzv. lesní školky se oficiálně otevřela 1. června a je koncipována tak, aby děti trávily co nejvíce času v přírodě a uměly se postarat o sebe i o zvířátka na místní minifarmě.
Školku provozují Domovy KLAS a je určena zejména zaměstnancům našeho spolku. Pro příští rok tu plánujeme vybudovat jurtu, která by nám umožnila pořádat
v areálu různé kroužky, cvičení či hudební setkání a otevřela Buši veřejnosti, sousedům, lidem s postižením, seniorům i různým neformálním skupinám. Příspěvek na jurtu nám již poskytla společnost TESCO, další partneři jsou v jednání.
Novou pobočku mají Dílny sv. Jiljí, které se specializují na zaměstnávání osob
s postižením. Po Třeboni tak nyní nabízejí pracovní uplatnění také v Lomnici
nad Lužnicí. V červenci se tu v nově zrekonstruovaném domě jen pár kroků od
náměstí otevřela košíkářská dílna a prodejna výrobků chráněných dílen, do budoucna plánujeme budovu doplnit o kavárnu, centrum sociálních služeb či komunitní prostory.
K dalším novinkám z roku 2020 patří nová pobočka našeho chráněného pracoviště Zámecké zahradnictví, od září funguje v Týně nad Vltavou „květinka“ neboli prodejna s řezanými i pokojovými květinami, semínky a dalším sortimentem.
Zahradnictví se ujalo i smuteční vazby po jiném, končícím týnském provozu.
Pokročily rovněž práce na Domu u sv. Františka v Bechyni, který by měl v budoucnu nabízet sociální služby, zaměstnání a bydlení lidem s postižením z Bechyňska.

I v roce 2020 jsme díky podpoře Ministerstva zemědělství ČR a našim zahraničním partnerům z Francie a Rakouska mohli realizovat další část projektu
„Venkovská centra integrace“. Jeho cílem je zvýšení kvality života osob s postižením a seniorů z venkovských oblastí vltavotýnského regionu a jejich integrace do společnosti, ale i zpřístupnění potřebných služeb a podpory lidem žijícím
mimo velké aglomerace. Díky našemu projektu vznikají sociální a podpůrné
služby a zázemí pro seniory i handicapované, a také poradenská centra pro jejich rodiny. Aktivity projektu jsou ve velké míře spjaté se zemědělstvím a tradičními řemesly – lidé s postižením u nás nacházejí práci v zemědělství a na něj
navázaných činnostech, senioři se v rámci volnočasových aktivit mohou věnovat chovu zvířat či řemeslům. Důraz klademe rovněž na předávání zkušeností
v rámci místních komunit.
Nejvýraznějším úspěchem projektu bylo v roce 2020 již zmíněné otevření nových chráněných pracovních míst v Lomnici nad Lužnicí, kde postupně obnovujeme pozapomenutou košíkářskou tradici, ale také rozvoj našeho chráněného zahradnictví v Týně nad Vltavou. Součástí projektu bylo i otevření areálu
Buše, kde se o zvířata a rostliny budou společně starat děti a lidé s postižením.
Jakkoli to bylo vinou pandemie komplikované, věnovali jsme se v roce 2020
také vzdělávání našich zaměstnanců, abychom jejich prostřednictvím poskytovali klientům a uživatelům služeb kvalitnější a efektivnější péči.
Navzdory komplikované pandemické situaci získalo díky projektu práci dalších 15 osob s postižením (šest v Lomnici, jedna v Třeboni a osm v Týně nad
Vltavou).
Své aktivity zaměřené na tzv. sociální zemědělství jsme rozvíjeli i skrze účast
na Tematické pracovní skupině Sociální zemědělství při Státním zemědělském
a intervenčním fondu a v rámci Asociace sociálního zemědělství.
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HOSPODAŘENÍ

NÁKLADY 2020

HOSPODAŘENÍ ROKU 2020

materiál, energie, služby

ostatní

8%
Náklady

33 713

Spotřebované nákupy a služby

11 978

Osobní náklady

12 682

Daně a poplatky
Odpisy, prodaný majetek a opravné položky
Jiné provozní náklady

8 554

Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb

13 476

Ostatní příjmy, tržby z prodeje majetku

Hospodářský výsledek

38 %
osobní náklady

397

34918

Provozní dotace

35 %

102

Příjmy

Přijaté příspěvky a dary

27 %

535

PŘÍJMY 2020
přijaté příspěvky

1%

5 500
15 407

1 205

tržby z vlastní činnosti

ostatní

44 %

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč a zaokrouhleny

39 %

16 %

provozní dotace
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ROZVAHA K 31. 12. 2020
Aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek

35 368
0

Dlouhodobý hmotný majetek

4 3974

Dlouhodobý finanční majetek

110

Oprávky k dlouhodobému majetku

-15 630

Dlouhodobý majetek celkem

-28 454

Zásoby

817

Pohledávky

4 429

Krátkodobý finanční majetek

1 300

Jiná aktiva
Krátkodobý majetek celkem

368
6 914

Pasiva

35 368

Vlastní jmění

19 900

Výsledek hospodaření 2020

1 205

Nerozdělený zisk z minulých let

5 229

Vlastní zdroje celkem

26 334

Dlouhodobé závazky

0

Krátkodobé závazky

9 026

Jiná pasiva celkem

8

Cizí zdroje celkem

9 034

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč a zaokrouhleny
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PODPOŘILI NÁS

ADVENTA, s. r. o.

HCC Ltd. s. r. o.

JUDr. Luboš Procházka

A+M auction, s. r. o.

Pavel Hruška

Všem odběratelům a podporovatelům
moc děkujeme.
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PODPOŘILI NÁS

KONTAK T Y

Rádi bychom poděkovali také našim obchodním partnerům a úřadům, kteří pro
nás měli pochopení a trpělivost v době, kdy jsme nemohli ihned pokrýt všechny
své závazky. Víme, že taková forma podpory pro ně znamenala komplikace při jejich činnosti, a opravdu si jejich vstřícnosti vážíme. Těší nás, že takové případy
„sociálního přístupu“ ze strany byznysu a úřadů už nejsou výjimkou.
Děkujeme!

POMOC Týn nad Vltavou, z.s.
Adresa: Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ/DIČ: 65051238/CZ65051238
Bankovní spojení: 2076798329/0800
Tel.: +420 385 721 509
E-mail: sekretariat@pomoc-tyn.cz
Web: www.pomoctyn.cz

KLIMATEST
Památky CB
Dvořák Milan – Elektro
Kohout Bohumil – Pila Jarošovice
Atelier Kobera s. r. o.
Tiskárna Vltavín s. r. o.
Landa Milan – Autoopravna
Petr Poslední – Barvy Laky Bavorov
PROST Týn Chráněná s. r. o.
PROSTR trading s. r. o.
Stavební firma aBM s. r. o.
MIN-servis, spol. s. r. o.
KLIMATEST s. r. o.

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

Děkujeme České spořitelně, která nám zpřístupnila své sociální bankovnictví. Kromě nadstandardních finančních služeb můžeme využívat rovněž konzultace z různých expertních oblastí, například personalistiky či propagace. České spořitelně
jsme za takovou podporu velmi vděční.
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