POMOC TÝN NAD VLTAVOU
Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou, Tel.+ fax: 0042 - 0334 - 724007
e – mail : cihovice@iol.cz , http://web.telecom.cz/domovsvateanezky
___________________________________________________________________________

Výroční zpráva sdružení za rok 2001
Cílem činnosti sdružení Pomoc Týn nad Vltavou je realizace pilotního projektu „Národního
plánu pro vyrovnání příležitostí osob se zdravotním postižením“ vybudováním centra Domov
sv. Anežky pro pomoc lidem s postižením v Týně nad Vltavou – Čihovicích formou
rekonstrukce, oprav a vybavení objektu v areálu bývalé zemědělské usedlosti a podpory jeho
dalšího provozu. Z dlouhodobého pohledu pak usilujeme o rozvoj sociálních služeb pro osoby
s postižením a seniory na území mikroregionu Vltavotýnsko, zvláště jeho venkovských
oblastí, a to ve spolupráci s Ministerstvem Zemědělství ČR a zahraničními partnery z Francie
a Rakouska.
V roce 2001 nás podpořili :
Ministerstvo Zemědělství ČR, RERA, a.s., Sdružení měst a obcí Vltava, Nadace Divoké husy, Výstaviště České
Budějovice a.s., Město Týn nad Vltavou, Dvůr Čihovice, JIKA, a.s. , Vindex JIH s.r.o., Českobudějovické
pozemní stavby, s.r.o. , Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Jiří Novotný, Jiří Netík a další drobní dárci.

Děkujeme Vám
___________________________________________________________________________
GE Capital bank, č.ú. 917800-544/0600

Pohled do historie
Začátek devadesátých let se nesl ve znamení euforie a nadšení ze získané svobody.
Církve, které mohly opět oficiálně pracovat, začaly realizovat v rámci svých charitních
sdružení různé projekty pro potřebné spoluobčany. Výjimkou nebyla ani Místní katolická
charita v Týně nad Vltavou. Kromě různých humanitních sbírek se vážně zabývala i
myšlenkou zřízení Dvora sv.Anežky pro pomoc handicapovaným. Nositeli myšlenky Dvora
sv.Anežky byli zejména pan Jiří Netík, soukromý zemědělec a pozdější prezident Agrární
komory ČR , a Ing.Petr Rohlena, který byl významným organizátorem humanitárních akcí
v rámci České katolické charity a nyní pracuje jako ředitel Dětské respirační léčebny
v Říčanech u Prahy. Realizace projektu se nakonec neuskutečnila především díky nedostatku
finančních prostředků.
V roce 1996 bylo v Týně nad Vltavou založeno občanské sdružení Pomoc Týn nad
Vltavou a v krátké době byl zpracován nový návrh projektu Domov sv.Anežky. Vše se dělo
s ohledem na možnost umístění projektu do areálu bývalého arcibiskupského dvora
v Čihovicích, které jsou městskou částí města Týn nad Vltavou. Zároveň došlo k podpisu
Memoranda o spolupráci mezi Agrární komorou ČR, francouzskou Vzájemnou zemědělskou
pojišťovnou MSA, Diecézní charitou v Hradci Králové a občanským sdružením Pomoc Týn
nad Vltavou. K memorandu se později připojilo i Ministerstvo zemědělství ČR a Jihočeská
Univerzita v Českých Budějovicích. Francouzská strana měla zájem spolupracovat zejména
v oblasti integrace osob se zdravotním postižením do zemědělství.
Evropská Unie poskytla v roce 1998 finanční prostředky na společný česko –
francouzský vzdělávací program v rámci projektu Phare Partnerství – „Čechy – rozvoj“.
Tento program byl zaměřen na vzdělávání pracovníků státních i obecních úřadů a institucí,
pracovníků neziskového sektoru a Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích v oblastech
„místního rozvoje“ a „sociální asistence“. Součástí programu byly tematické pobyty
v obdobných zařízeních ve Francii. Program byl ukončen vypracováním a obhajobou dvou
studií (Aplikace technik místního rozvoje při posuzování oprávněnosti zařízení pro zdravotně
postižené v mikroregionu Týn nad Vltavou, Projekt zařízení Domov sv.Anežky) před
evropskou komisí v březnu roku 1999.
V červenci 1997 si občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou pronajalo polovinu
areálu zemědělské usedlosti Čihovice a započalo s rekonstrukcí zdevastovaných objektů.
Rekonstrukce a oprava objektů určených pro provoz Domova sv.Anežky probíhá
podle projektu ing. arch. Jiřího Kobery od ledna 1998. Zajištění havarijního stavu budov a
demolici staticky nevyhovující části provedly stavební společnosti Stavoinstal, v. o. s. z Týna
nad Vltavou a Wht s. r. o. z Českých Budějovic. Generálním dodavatelem přestavby se na
základě výsledků výběrového řízení staly v listopadu 1998 Českobudějovické pozemní
stavby, s.r.o.. Objekt Domova sv. Anežky byl v listopadu 1999 částečně kolaudován.
Rekonstrukce si doposud vyžádala více něž 9 miliónů korun a další prostředky na opravy a
provoz. V příštích letech je počítáno s úplným dokončením rekonstrukce. To zahrnuje
zejména vybudování malometrážních ubytovacích jednotek, které poslouží jako internátní
garsoniéry „obyvatelům“ Domova sv. Anežky, nezbytného technického zázemí nutného pro
jednotlivá pracoviště a opravu konírny pro hippoterapii.
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Domov sv. Anežky
Od ledna 2000 je zásluhou sdružení v provozu Domov sv. Anežky (provozovaný obecně
prospěšnou společností), který poskytuje sociální služby lidem s tělesným, mentálním, či
kombinovaným postižení a psychickým onemocněním z mikroregionu Vltavotýnsko a spádově
z okresů České Budějovice, Písek, Tábor. Jde především o službu denního stacionáře (8 osob
s postižením), vzdělávacích programů pro absolventy zvláštních a pomocných škol (3 absolventi
rekvalifikačního kurzu), poradenství a činnost chráněných dílen a pracovišť. Na těchto pracovištích
našlo uplatnění 12 zaměstnanců s různým typem postižení, kteří se pod vedením 4 pracovních
asistentů podílejí na plnění zakázek a výroby jednotlivých dílen a pracovišť.
Chráněná keramická dílna – výroba a prodej ozdobné a užitkové keramiky
Chráněná truhlářská dílna – truhlářská výroba
Chráněné pracoviště Farmáři – práce v živočišné výrobě, údržba zeleně
Chráněná místa ve správě objektu – recepce, administrativa, úklid a stravování
V roce 2002 předpokládáme další rozvoj chráněných dílen a pracovišť.

Pokračování rekonstrukce
Díky sponzorským příspěvkům a především dotaci Ministerstva Zemědělství ČR se podařilo
během roku 2001 pokročit i v rekonstrukci, opravách a vybavení celého objektu:
- vzniklo zázemí pro ubytovací jednotky internátního pobytu, který umožní v roce 2002 týdenní
pobyty 4 klientům Domova sv. Anežky
- pokračují opravy truhlárny a technického zadního dvora, došlo k opravě omítek, střechy,
vybudování oplocení a terénních úprav
- bylo pořízeno technické a strojové vybavení pro provoz chráněného pracoviště Farmáři a
zahradnickou činnost, žací stroje, traktůrek s příslušenstvím a další
V roce 2002 pak předpokládáme úplné dokončení dalších 7 ubytovacích jednotek v podkroví
objektu a opravu konírny.

Spolupráce s tuzemskými i zahraničními partnery
Také v roce 2001 pokračovala další spolupráce s partnerským sdružením Neratov v Orlických
horách a zejména s francouzskými partnery ze Vzájemné zemědělské a sociální pojišťovny MSA
Paris. Dalším dílčím cílem společné práce je vybudování venkovského centra pro pomoc
nesoběstačným seniorům podle zkušeností z francouzského venkova, kde se již více než deset let
realizují projekty domů MARPA. Projekt je iniciován ve spolupráci se sdružením měst a obcí
mikroregionu Vltavotýnsko. Výsledkem by měl být v příštím roce výjezdní seminář zástupců
mikroregionu do Francie a shromáždění finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace
vytipovaného objektu k rekonstrukci do fáze stavebního povolení. Možnými zdroji financování takové
akce jsou program Evropské Unie Sapard, Acces, či Program obnovy venkova.

Tradice – kořeny a pouta
Domov sv. Anežky vyvíjí svojí činnost v rámci malé zemědělské farmy v prostředí téměř
venkovském. K venkovu samozřejmě patří tradice, zvyky a obyčeje. A tak i v roce 2001 proběhly
tradiční dožínky, stavění máje, koledování tříkrálové i velikonoční, či Mikulášská nadílka. V létě se již
podruhé uskutečnil týdenní kurz ručních prací, tentokrát zaměřený na modrotisk a lidovou výšivku.

Poděkování dárcům a příznivcům
Naše upřímné poděkování patří všem, kteří nás v uplynulém roce podpořili finančním darem, radou,
pomocí nebo jen dobrým slovem, pochvalou a vyjádřením podpory. Díky Vám můžeme pokračovat
v započatém díle a naplňovat myšlenku pomoci lidem s postižením. Zvláštní poděkování bychom rádi
vyjádřili Ministerstvu Zemědělství ČR, Městu Týn nad Vltavou, Jihočeské keramice v Bechyni, panu
Jiřímu Novotnému, soukromému zemědělci Jiřímu Netíkovi ml. A všem zaměstnancům Domova sv.
Anežky, o.p.s., kteří v praxi naplňují myšlenku pomoci lidem s postižením.
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Finanční zpráva za rok 2001
(údaje jsou uvedeny v tisících Kč)
Výdaje 2001
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na prezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní pokuty a penále
Jiné ostatní náklady
Odpisy
Celkem

hlavní č.
hospodářská č.
330
4
217
0
24
1609
0
82
0
33
0
233
22
45
1
0
0
50
0
1
0
33
0
133
0
2766
51

celkem
334
217
24
1609
82
33
255
46
0
50
1
33
133
2817

Výnosy 2001
Tržby z prodeje služeb a zboží
Přijaté příspěvky
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Provozní dotace
Celkem

hlavní č.
hospodářská č.
392
348
146
0
2
0
274
0
2500
0
3314
348

celkem
740
146
2
274
2500
3662

Hospodářský výsledek

548

297

845

Fond vlastního jmění:
K 1.1.2001
K 31.12.2001

7302
7920

Krátkodobé závazky k 31.12.2001 – ve lhůtě splatnosti:
Z obchodního styku
Ostatní přímé daně

150
149
1

Přehled dotací
Ministerstvo Zemědělství ČR – provozní dotace
Ministerstvo Zemědělství ČR – investiční dotace

3000
2500
500

__________________________________________________________________________________________
Výroční zprávu a finanční zprávu zpracovali Jan Šesták a Jiří Netík, členové sdružení Pomoc Týn nad Vltavou
V červenci 2002 vydalo sdružení Pomoc Týn nad Vltavou, IČO: 65051238
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