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Charakter organizace
Začlenění lidí se zdravotním či mentálním postižením a sociálním znevýhodněním v Týně nad Vltavou a okolí – to je idea,
kterou před téměř šestnácti lety začalo realizovat občanské
sdružení Pomoc Týn nad Vltavou. Zásadním cílem bylo a je
umožnit těmto lidem žít, pracovat a vzdělávat se v zařízeních,
která pro ně sdružení buduje. Zajišťuje také současně jejich chod
a dlouhodobou udržitelnost.
Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou je také dlouhodobě zapojeno do vládního programu na vyrovnávání příležitostí pro
občany se zdravotním postižením v zemědělském provozu.
Vše probíhá pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR.
Sdružení je zřizovatelem dvou center integrace — Dvora Čihovice a Dvorce Temelín. Součástí Dvora Čihovice je kromě obnoveného
zemědělského statku také vybudovaný Domov sv. Anežky, o.p.s, společnost která poskytuje pomoc a zaměstnání osobám, které jsou schopné pracovat i přes různé druhy postižení.
V roce 2009 začala v Čihovicích výstavba zimních dílen, jež zajistí klientům chráněných dílen práci v zimním období. Součástí tohoto projektu
v ceně 13 milionů Kč budou i ekologicky šetrné technologie jako je kotelna
na biomasu. Občanskému sdružení Pomoc Týn nad Vltavou není lhostejný
ani osud zdravotně znevýhodněných seniorů, kteří již pracovat nemohou. Pro
ně se v rámci projektu Dvorec Temelín buduje domov pro seniory venkovského typu (MARPA). Momentálně jsou v provozu senior klub, mateřské centrum
Klásek a nízkoprahové centrum pro mládež, které provozuje společnost Domovy KLAS, o.p.s. V rámci dalšího rozšíření aktivit byla v roce 2010 sdružením zakoupena bývalá obecní škola v Chrášťanech. Zde sdružení plánuje vybudovat
dům sociálních služeb. Nejnovější aktivitou sdružení je projekt Alternativní úvazky ve venkovských oblastech, který chce pomoci znevýhodněným osobám navrátit se na trh práce. Sdružení využije metodiku a know-how zahraničního partnera
a uplatní jí v místních poměrech. Dlouholetou a neustálou oblastí zájmu sdružení
je obnovení zaniklé obce Čihovice, kde se sdružení podílelo na obnovení návsi, společenského života a zprovoznění kulturního a seminárního centra Špejchar klub. Veškerá pracoviště o.s. Pomoc mají charakter chráněného pracoviště a zaměstnávají především lidi zdravotně (i lehce mentálně) postižené. Počet úvazků zaměstnanců se
zdravotním znevýhodněním je udržován nad 50ti % celkových úvazků. V současné
době činí více než 80% Občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou spolu se zřízenými
organizacemi zaměstnávalo v pololetí roku 2012 necelých 120 lidí a řadí se tak k významným zaměstnavatelům v Týně nad Vltavou a šiřším okolí.
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Řízení a identifikace organizace
Orgány sdružení jsou:
Zasedání všech členů sdružení
Rada sdružení: Ing. Karel Liška, Csc.
Mgr. Bohumil Toman
Jiří Netík jun.
Ing. Petr Rohlena sen.
Předseda Rady sdružení: Jiří Netík sen.
Revizní komise: Pavel Hruška,
Ing. František Kobera
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
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Děkujeme

Vyjadřujeme velký upřímný DÍK všem
zaměstnancům, členům rady i komise
sdružení, podporovatelům a dárcům,
kteří i v roce 2012 přispěli svou činností,
odbornou radou, finančními prostředky
nebo jen dobrým slovem a pomohli všem
zdravotně znevýhodněným v jejich snaze
být v maximální možné míře zapojeni v naší
společnosti.
Díky Vám všem.

Podpora činnosti
Významní dárci, kteří finančně podpořili činnost občanského sdružení
POMOC Týn nad Vltavou v roce 2012: Ministerstvo zemědělství ČR
Úřad práce
Jihočeský kraj
GEPARD finance a. s.
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Poslání a cíle organizace
Poslání sdružení
Posláním sdružení je vybudování center integrace především v provozu zem farmy
a na venkově, kde by vedeni ústřední myšlenkou díla – smířením v nejširším smyslu slova (smíření lidí různého vyznání, smíření věřících s ateisty, smíření zdravých a nemocných, smíření lidí s přírodou) – žili, pracovali a vzdělávali se lidé tzv. zdraví s lidmi se jakýmkoli druhem znevýhodnění.

Cíle sdružení
— zabezpečovat chod a rozvoj zřizovaných zařízení sloužících zdravotně a lehce mentálně postiženým a sociálně potřebným osobám zejména v zemědělských provozech
— usilovat o získávání vhodných budov a pozemků a následně je upravovat a využívat
pro uskutečňování cílů sdružení
— zřizovat nestátní profesní organizace k zajištění provozu vybudovaných zařízení pro
léčebnou rehabilitaci, výchovu a pracovní uplatnění zdravotně a sociálně potřebných
osob a ve prospěch podpory poslání sdružení a zájmové kluby přátel sdružení a podporovatelů jeho činností
— organizovat studijní pobyty především zájemců o problematiku speciálních služeb
v oblasti zdravotně a lehce mentálně postižených a sociálně potřebných osob a pobyty dobrovolníků, kteří mají zájem s těmito osobami pracovat
— spolupracovat především s organizacemi, které se zabývají sociálními službami zdravotně a lehce mentálně postiženým a sociálně potřebným osobám
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Organizační schéma
Schéma organizace – chráněné pracoviště občanského sdružení
POMOC Týn nad Vltavou:

Dvůr Čihovice

Dvorec Temelín
Správa sdružení

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

Domov sv. Anežky
o. p. s.

Správní rada: Jiří Netík sen.
Ředitel: Mgr. Jan Šesták

středisko
U sv. Kateřiny
– Týn

Domovy KLAS
o. p. s.

POMOC

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

středisko
U sv. Linharta
– Chelčice

Kaple sv. Anežky

provoz
Temelín

DSS Chrášťany

provoz
Chrášťany

Na Sejpce

Pracoviště rozvoje
Čihovic a Temelína

Dvorek Čihovice

Spr. rada: Ing. Petr Rohlena
Ředitel: Mgr. Václav Götz

(centrum v přípravě)

Biofarma

Chráněná
pracoviště

(ovocnárna)

Špejchar klub

Provozní: J. Burianová

Technické služby
a doprava

Pomocníci

Sadaři
zahradníci

Dřevozpracovna

In Regio, o. p. s
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Oblasti služeb a činností
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

Živnostenská oprávnění a koncese
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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Dvůr Čihovice – centrum integrace
Historie znovuzrozené obce Čihovice se začala psát v roce 1996, kdy si vzniklé
o.s. Pomoc pronajalo část zdejšího zchátralého zemědělského areálu. Velkým úsilím
všech zúčastněných došlo k vybudování kulturního centra Špejchar, kde se začala pořádat kulturní a společenská setkání pro širokou veřejnost. Po důkladné rekonstrukci celého areálu, za výrazné podpory zahraničních partnerů byl 15.listopadu 1999
otevřen i Domov sv. Anežky o.p.s., jehož prostřednictvím začalo sdružení naplňovat
své poslání. Záměrem uvedené společnosti bylo začlenění a spolupráce osob jakkoli
handicapovaných s lidmi zdravými. Postupem času vznikali chráněné dílny a chráněná pracoviště, které byly odrazovým můstkem k rychlému rozvoji celého objektu
a jeho širokého okolí.
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Domov sv. Anežky, o. p. s.
Již třináctý rok provozuje v Čihovicích svou činnost Domov sv. Anežky o.p.s., jehož výstavba a provoz zahájili naplňování poslání sdružení. Jedná se sloučení především
v zemědělských provozech a na venkově, kde by žili, pracovali a vzdělávali se lidé tzv.
zdraví s lidmi se zdravotním postižením, i s lidmi sociálně i jinak znevýhodněnými.
V případě Domova sv. Anežky založilo sdružení, společně s Městem Týn nad Vltavou
a společností Vindex JIH s.r.o., obecně prospěšnou společnost stejného jména, která
provozování Domova sv. Anežky zajišťuje. Naplňování svých cílů v Domově sleduje
sdružení pomocí svých zástupců ve správní radě společnosti.V uplynulém roce 2012
se podařilo v Domově sv. Anežky zcela naplňovat cíle sdružení – pomáhat lidem s postižením a duševním onemocněním získat dovednosti a základní osobní i společenské návyky. Domov sv. Anežky jim umožnil podílet se na pracovních i volnočasových
aktivitách a žít samostatně včetně společenského uplatnění.
Stěžejní aktivitou Domova sv. Anežky je provoz chráněných dílen (KERAMIKA,
TKALCOVNA, TRUHLÁRNA, PO-TISK A FARMÁŘI ), ve kterých vznikají kvalitní produkty s vysokou mírou originality. Kolekce těchto výrobků,kterou společnost nabízí v prodejně v centru města, se neustále rozšiřuje a rozvíjí. Vedle Domova sv. Anežky v Čihovicích funguje ještě středisko U svaté Kateřiny právě v centru Týna nad Vltavou a také
Chelčický domov sv. Linharta, který byl otevřen v dubnu 2010. Uživatelé Domova
sv. Anežky se aktivně účastní volnočasových aktivit, za zmínku stojí příprava internetového rádia Radiátor nebo účinkování v hudební kapele s názvem Živelná pohroma.Zařízení bylo Radou kvality ČR oceněno Cenou kvality v sociální péči za rok 2010.
Bližší informace naleznete na webových stránkách Domova sv. Anežky www.anezka-tyn.cz nebo veVýroční zprávě Domova sv. Anežky, o.p.s. za rok 2012.
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Kulturně-společenské centrum Špejchar
Místní Špejchar klub nabízí ideální zázemí pro pořádání školení, vzdělávacích akcí,
přednášek či oslav Disponuje vybavenou učebnou, společenským sálem včetně baru
i pokoji pro ubytování hostů. To vše v jednom stylovém objektu zrekonstruovaného
venkovského špejcharu. Klub zahájil činnost z iniciativy o.s. Pomoc Týn nad Vltavou
v roce 1997. Původní myšlenkou bylo vytvořit místo, kde se při kulturních akcích mohou setkávat lidé s postižením s lidmi zdravými. Klub Špejchar za dobu své existence částečně změnil své využití a a hlavní náplní jeho činnosti jsou v tuto chvíli především vzdělávací a školicí aktivity, včetně agroturistiky. Našich služeb využívá např.
Agrární komora ; Ministerstvo zemědělství, 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 2012 je třeba zmínit besedu o komunitním plánování města Týn n.Vlt., a už tradiční hudební pásma Epycentrum.
Další aktivity probíhají ve spolupráci se Sdružením pro obnovu a vytváření tradic.
Jedná se o stavění máje, velikonoční pomlázku či tříkrálové procesí. Již popatnácté
se v pátek 21.9. 2012 konaly také čihovické dožínky. 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 poměrně širokou nabídku volnočasových aktivit ( zapůjčení kola, zahr. a společ. her, zajištění programu v centru města.)
Bližší informace: Jitka Burianová, tel. 774 709 103, e-mail: spejchar@cihovice.cz
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Spolupráce se zemědělskou farmou
Občanské sdružení POMOC dlouhodobě spolupracuje se farmou Dvůr Čihovice. Hospodaření se orientuje na rostlinnou i živočišnou výrobu, produkci kravského mléka,
obnovu pastvy pro chov ovcí a koní, ve 2ha čihovickém rybníku také chovu ryb. V areálu farmy je již rok provozován instalován automat na čerstvé kravské mléko s vys.
podílem tuku.
Farma spolupracuje při uskutečňování pracovní rehabilitace lidí se zdravotním postižením, a využívá služeb chráněných dílen, zvláště pak údržbářské dílny pod vedením Václava Houzara. Je také hlavním organizátorem tradičních čihovických dožínek.
Dvůr Čihovice obhospodařuje 320 ha polí, luk a pastvin. Stádo skotu čítá přibližně
80 ks skotu. V blízké budoucnosti se počítá se stavbou nového teletníku. V roce 2012
byla podána žádost na revitalizaci pastviny o výměře cca 30 ha, který je budován
s maximálním ohledem na biodiverzitu. Z iniciativy Dvora Čihovice též došlo k zrušení hnojiště.
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Kaple sv. Anežky České
Obnova Čihovic má své pokračování ve vybudování kaple , která vznikla u příležitosti 20. výročí svatořečení svaté Anežky České a současně k 10. výročí založení Domova sv. Anežky. Byla vybudována a vysvěcena na polostrůvku uprostřed rybníka.
Kaple slouží jako duchovní zázemí pro obyvatele Čihovic a centrum duchovní integrace nejen pro zdravotně znevýhodněné osoby z Domova sv. Anežky. V roce 2012
se v kapli konaly výroční mše svaté, májová pobožnost, besídky apod.
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Dvorec Temelín – centrum integrace
Sdružení Pomoc Týn nad Vltavou rozšířilo své aktivity v roce 2008 pořízením areálu
Dvorce Temelín. Záměrem projektu je zkvalitnění života lidí v Temelíně a okolí. Zrekonstruováním Dvorce postupně vzniká víceúčelové centrum, které nabídne ubytování, sociální služby, volnočasové aktivity a zemědělskou pracovní terapii seniorům
a osobám se zdravotním postižením.
V současné době centrum nabízí i volnočasové aktivity pro děti a mládež. Výhledově se stane také místem společenského života a zázemím pro turisty. Další výsadou
toho projektu je využití zastaralého areálu, zlepšení vzhledu obce a podpora mezigeneračního soužití, posílení identity, vytváření pracovních míst, podpoření návštěvnosti
a rozvíjení agroturistiky. V rámci činnosti probíhá též výroba a zpracování zemědělských
produktů. Ze stavebních úprav byla provedena oprava střech a fasády.
V květnu 2010 byla otevřena první část areálu a začal pravidelný každodenní provoz klubu mládeže a mateřského centra, funguje již i zázemí v přízemí kde jsou kanceláře ředitele a pracovníků centra. V roce 2013 předpokládáme vydání stavebního
povolení.
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Domovy KLAS o. p. s.
Pořízení areálu umožnilo zahájit práce na projektu se zahraničním partnerem ( francouzskou pojišťovnou MSA Domovy MARPA.)
V rámci partnerství byl převzat model fungování domovů pro seniory a v našich
podmínkách byl, ve spolupráci s MZE ČR, nazván Domovy KLAS (klidné a aktivní stáří). Vybudují se malé domky uvnitř obce spolu se zajištěním pečovatelskýcha sociálních služeb. Navazovat budou samozřejmě i další aktivity (chráněné dílny, univerzita
třetího věku aj.) Hlavním cílem zařízení bude umožnit seniorům žít v prostředí, které
je mu blízké a které dobře zná. Tamtéž se bude moci tedy nadále věnovat svým dosavadním zájmům, případně se zapojit do nových aktivit, které mu nabídnou udržení či
zlepšení dosavadní životní standart. Obyvatelé centra budou využívat pečovatelskou
službu, poskytující pomoc při zajišťování stravy, chodu domácnosti, péči o vlastní
osobu, nebo doprovod na lékařské vyšetření.
V současné době je již v provozu seniorclub, který pro své klienty uspořádal v
roce 2012 čtyři sousedská posezení a v rámci cyklu Výlety za zdravím byly pořádány
výpravy na Dívčí Kámen, stezku v korunách stromů Lipno,Helfenburk, či pěší výlet na
Kamýk. V nabídce byly rovněž počítačový kurz, lekce cvičení a ručních prací. V rámci rukodělného kurzu vytvořili místní textil. sáčky s výšivkou, určené pro distribuci
suš. ovoce
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V areálu dvorce dále funguje klub mládeže, což je nízkoprahové centrum pro mládež ve věku 6 - 26 let a nabízí svým klientům v rámci pravidelného programu volný
přístup k internetu a množství volnočasových aktivit.
Dobrovolníci z řad veřejnosti se zapojili do brigádnické činnosti na opravu a úklid
dvorce, navštívili filmová představení či letní tábor.
Bližší informace naleznete na webových stránkách Dvorce Temelín:
www.dvorectemelin.cz nebo ve Výroční zprávě Domovy KLAS, o.p.s.
za rok 2012.
V MC klásek probíhají kromě pravidelných vzdělávacích a výchovných programů uvnitř
centra i venkovní aktivity pro maminky s dětmi. V roce 2012 proběhly např. výlety na
lodičkách po řece Vltavě, ZOO, Pohádkový les, maškarní rej, dětský den, vánoční besídka nebo lampiónový průvod.
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Na Sejpce
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 bude také připraveno ubytování pro návštěvníky a turisty. Součástí bude
i agroturistika – poznávání mikroregionu, venkova aj. 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 zaměstnáváme v chráněné dílně sadaři pět osob se zdravotním znevýhodněním. Údržbářská dílna o.s. Pomoc se podílela na opravě skladu
na ovoce. Tamtéž také proběhla první ovocná sklizeň a zpracování tj. sušení ovoce.
Bylo provedeno oplocení a celková restrukturalizace sadu, kde bylo našimi zaměstnanci vysazeno 12tisíc nových ovoc. stromů. ( 7ha jabloní — odrůda RED TOPAS a SIRIUS, 2,5ha švestek — odrůda TOP TASTE a TOP HIT a 1,5ha hrušek — WILLIAMSOVA odrůda )
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Centrum sociálních služeb
obecná škola Chrášťany
V roce 2010 sdružení zakoupilo v rámci rozšiřování své působnosti i aktivit bývalou
obecní školu v Chrášťanech. Zde o.s. plánuje vytvořit centrum sociálních služeb.
V uvedeném objektu je v současné době v provozu údržbářská chráněná dílna se
dvěma zaměstnanci a počet zaměstnanců v dílně truhlářské se v průběhu roku 2012
rozšířil již na šest osob. Centrum zahrnuje také ateliér pro výtvarné a jiné volnočasové aktivity, klubovnu pro mateřské centrum a zázemí seniorklubu. Druhé patro budovy je připravováno pro domov s pečovatelskou službou, kde by v příštím roce měly
vzniknout čtyři byty. V roce 2013 předpokládáme vydání stavebního povolení k tomuto objektu. Pracuje se na vytvoření příjemného vnějšího prostředí celého komplexu, zpevnění a vydláždění dvora. Připravuje se zateplení vchodových dveří a rekonstrukce vnějšího pláště budovy (fasáda, okna, vrata).
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Spolupráce s ostatními partnery
Ministerstvo zemědělství ČR
Pomoc o.s. Týn nad Vltavou již od svého vzniku realizuje vládní program. Ministerstva
zemědělství ČR na vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
v rámci zemědělské farmy. Nově v rámci Národního programu přípravy na stárnutí
na období let 2008–2012 se sdružení zabývá přípravou projektu domů KLAS (dle modelu francouzského modelu MSA MARPA).

Mikroregion Vltavotýnsko
Sdružení se ve spolupráci s MAS Vltava, o. s. a SMAO Vltava podílí na aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb na Vltavotýnsku pro roky 2013 — 2016 se zaměřením na seniory a aktivně se účastnilo setkání pracovních skupin. Ve spolupráci
s Farmářským centrem Vltava, se sdružení podílí na organizaci Vltavotýnských farmářských trhů. Zajisťujeme zde technické zázemí, montáž, přípravu a instalaci výzdoby včetně kulturního doprovodu s ozvučením.
O.s. Pomoc Týn nad Vltavou dále úzce spolupracuje se spolkem pro rozvoj regionu,
SMAO, Mas Vltava o. s. aj.
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Významné a benefiční akce
Významné akce, které realizovalo občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou v r. 2012:
— rekonstrukce parku 2 ha – Pokoutná louka Hluboká nad Vltavou
— tradiční čihovické dožínky, 21.9.2012
— Mikulášská nadílka 5.12.2012

Benefiční koncerty
V roce 2012 pokračovala série benefičních koncertů za záchranu památek farnosti
Týn nad Vltavou, kterou pořádalo o.s. Pomoc Týn nad Vltavou ve spolupráci s ČEZ,
a.s., Farním úřadem římskokatolické církve v Týně nad Vltavou a za finanční podpory Jihočeského kraje. Koncerty se konaly pro potřeby oprav v kostele sv. Jakuba v Týně
nad Vltavou a kostele sv. Prokopa ve Křtěnově.

7. 10.
12. 10.
10. 11.
16. 12.
26. 12.
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Slavnostní benefiční koncert ro potřeby kostela sv. Prokopa ve Křtěnově
Slavnostní benefiční koncert kostel sv. Jakuba Týn n. Vlt.
Hubertská slavnost v kostele sv. Prokopa ve Křtěnově
Slavnostní adventní benefiční koncert kostel sv. Jakuba Týn n. Vlt.
Česká mše vánoční kostel sv. Jakuba Týn n. Vlt.

Finanční bilance za rok 2012
Spotřeba materiálu (kancel. potřeby, hardware, software, ...) .  .  . 3 924 584
Spotřeba energie.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
69 311
Prodané zboží .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
393 532
Opravy a udržování .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
311 409
Cestovné .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
160 065
Náklady na reprezentaci.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1 187
Ostatní služby .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1 780 265
Mzdové náklady .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3 360 315
Zákonné sociální pojištění.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 029 677
Ostatní sociální pojištění + zákonné sociální náklady.   .   .   .
1 803
Silniční daň .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
8 520
Ostatní daně a poplatky.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
49 422
Jiné ostatní náklady (pojištění) .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
97 777
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.   . 
874 290
Poskytnuté členské příspěvky .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
0
Celkem náklady .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
12 102 157
Tržby z prodeje služeb .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 802 575
Tržby za prodané zboží .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
403 215
Úroky .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
586
Zúčtování fondu – odpisy IM z dotací .   .   .   .   .   .   .   . 
413 039
Jiné ostatní výnosy .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
194 248
Přijaté příspěvky + provozní dotace .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 116 917
Celkem výnosy.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 930 580
Zisk (- ztráta) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

828 423

Zdroj: Účtárna občanského sdružení POMOC Týn nad Vltavou (údaje v tabulce jsou v KČ)
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Investiční a provozní činnost
v roce 2012 a plán na rok 2013
Dvůr čihovice
Výstavba zimních dílen – Jedná se o projekt využití objektu garáží a skladů ve dvoře pro provoz chráněných dílen zvláště v nepříznivém počasí. Součástí projektu je i celková optimalizace provozu dvora. Momentálně je výstavba největší
investicí sdružení. Letos došlo k zastřešení, v roce 2013 se plánuje osazení
oken a vytvoření vnějšího pláště budovy – fasáda.
Sportovně kulturní park Čihovice – Projekt na víceúčelové využití plochy hřiště
ve spolupráci s týnským gymnáziem. Vystavěno už je zázemí pro sportovní aktivity, jež využívá například místní tým FC Čihovice složený ze zaměstnanců
zdejších dílen. Další etapa počítá s využitím plochy pro kulturně-společenské
akce ( open-air festivaly) včetně nákupu vybavení.
Kaple sv. Anežky České – momentálně je ve fázi vzniku křížová cesta ke kapli a výhledově i cesty kolem Čihovického rybníka včetně výsadby zeleně.
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 roce 2008 byl dořešen osazovací plán a do areálu byla přemístěna kozí věž a zvířata (konkrétně ovce).
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 – Projekt využívá bývalou vojenskou polchu, která je technicky vybavena pro skladování 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 a vybudování přístřeší pro sklad dřeva.
Jídelna – po dokončení zimních dílen se předpokládá uvolnění prostoru truhlárny,kde plánujeme zbudovat společnou jídelnu, kde vzniknou 2 chráněná pracovní místa. V současnosti připravujeme projektovou dokumentaci.
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Dvorec Temelín
Oprava kanceláří – v rámci certifikace sociálních služeb pro Domovy KLAS, o.p.s.
naše sdružení opravilo zázemí 3 kanceláří uvnitř dvora
Vyklizení areálu, úprava dvora – v rámci organizovaných brigád a dobrovolnické pomoci jsme douklidily areál dvorce.
Předpokládáme vydání stavebního povolení

Obecná škola Chrášťany
Zpracování projekt. dokumentace pro ubytování
Očekáváme vydání stavebního povolení
Plánovaná výstavba kotelny na biomasu
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