
Pomoc lidem s postižením či 
sociálním znevýhodněním, 
sociální a podpůrné služby, 
podporované byty i  chrá-
něné zaměstnání, to všech-
no náš Domov sv.  Anežky 
nabízí lidem s  postižením 
z Týna nad Vltavou a okolí. 
A  to všechno také chceme 
již brzy zpřístupnit i  li-
dem z Bechyňska v připra-
vovaném středisku Dům 
u sv. Františka!
Proč jsme si vybrali zrovna 
Bechyňsko? Už nyní lidé 
s  postižením z  Bechyně 
našich služeb využívají, do 

Týna za námi dojíždějí za 
prací nebo na terapie. Víme 
přitom, že někteří obyva-
telé této obce nemohou ze 
zdravotních či jiných důvo-
dů denně jezdit do jiného 
města. V Bechyni je řada ab-
solventů praktické základní 
školy, kteří potřebují vhod-
né sociální služby, zaměst-
nání i náplň volného času. 
Kapacity sociálních služeb 
v našem regionu jsou ale vět-
šinou už zaplněny. My však 
věříme, že každý by měl mít 
k dispozici dostupné služby 
přímo v místě svého bydli-
ště, bez nutnosti za nimi 
cestovat nebo se dokonce 
stěhovat. V Bechyni a okolí 
máme řadu stálých klientů, 
z Týna to tam není daleko. 
Podporu a  zájem o  nové 
středisko cítíme i ze strany 
tamějšího zastupitelstva, 
a  proto jsme se rozhodli 
využít svých zkušeností se 
sociálními službami a roz-
šířit svou působnost i  do 
Bechyně.
Vhodná budova už se našla, 

je to starší prostorný dům 
hned vedle náměstí, kam se 
bez problémů vejdou byty, 

chráněná pracoviště, komu-
nitní centrum a třeba i ka-
várna a  prodejna výrobků 
našich dílen. Momentálně 
probíhá rekonstrukce, ote-
vření objektu plánujeme na 
rok 2020 nebo 2021.
Ve „Františkovi“ pak najdou 
pomocnou ruku osoby s po-
stižením a  sociálním zne-
výhodněním, ale i senioři, 

rodiny s dětmi a široká ve-
řejnost z Bechyně a okolí. 
Nabízet budeme například 
pracovní rehabilitaci, chrá-
něné zaměstnávání a  so-
ciálně-terapeutické dílny, 
sociální a poradenské služ-
by pro osoby s postižením 
i jejich rodiny, aktivizační 
a terapeutické aktivity, vol-
nočasové kroužky pro se-
niory, organizovat budeme 
rovněž různé výlety a kurzy. 
A mimochodem – ani zmí-
něná kavárna nebude docela 
obyčejná, obsluhu v ní totiž 
zajistí lidé s postižením.
Než budou stavební práce 
hotové a nový dům otevřen 
veřejnosti, vypouštíme ale-
spoň první „vlaštovku“ a ve 
spolupráci s vedením obce 
otevíráme v Bechyni komu-
nitní poradenské centrum, 
kde lidé se sociálním znevý-
hodněním získají informace 
o tom, jak si najít a udržet 
samostatné bydlení. Vlastní 
domov, o kterém si člověk 
může sám rozhodovat, je to-
tiž pro mnoho osob prvním 

krokem na cestě k nezávis-
lému a spokojenému životu. 
V novém poradenském cen-
tru proto pomůžeme lidem 
s hledáním vhodného pod-
nájmu, nacvičíme komuni-
kaci s vlastníkem bytu i to, 
jak o bydlení správně pečo-
vat a dlouhodobě si ho udr-
žet. K dispozici budeme pro 
klienty i v případě jakýchkoli 
nečekaných situací a problé-
mů s  bydlením spojených. 
Všechny služby poraden-
ského centra jsou bezplatné 
a  využít jich mohou oby-

vatelé Bechyně i  širokého 
okolí osobně, telefonicky či 
mailem.
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Nové středisko v Bechyni 
už má jasné obrysy

Ukázat život lidí ve všech mož-
ných podobách – to si vzala 
za cíl fotografická výstava, 
kterou jsme loni uspořádali 
spolu s našimi partnery z po-
dobně zaměřené rakouské 
organizace Tagestätte Zuver- 
sicht.
Určitě jste někdy viděli krás-
né, profesionální fotografie, 
které zachycují handicapova-
né při práci nebo při speciál-
ním druhu sportu, rozesmáté 
nebo soustředěné… Tak právě 
takové stylizované fotografie 
na naší výstavě k vidění ne-
byly! Rozhodli jsme se na to 
jít z jiného konce a dát lidem 
s postižením příležitost, aby 
sami rozhodli, co ze svého 
života chtějí ukázat.
Klienti Domova sv.  Anežky 
a rakouské organizace se nej-
prve seznámili se základy fo-
tografování a pak během jed-
noho roku zachycovali vše, co 
jim připadalo důležité nebo 
zajímavé – každodenní stříp-

ky, práci, odpočinek, smutné 
i veselé okamžiky.
Výsledkem jejich fotografic-
kého snažení byla výstava fo-
tografií, která se pod názvem 
„Dvě země – jeden svět aneb 
‚Co všechno my (ne)vidíme‘“ 
během léta a podzimu 2018 
představila nejprve v Měst-
ské galerii v Týně nad Vltavou 
a poté i v  rakouském městě 
Kleinpertholz.
Nešlo o první a rozhodně ani 
o poslední spolupráci s našimi 
rakouskými přáteli. V přípra-
vě už je další umělecky za-
měřený projekt, tentokrát se 
chceme pustit do společného 
muzicírování!

Projekt „Dvě země – jeden svět 
aneb ‚Co všechny my (ne)vidí-
me’“ finančně podpořil program 
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Anežka nabídla 
jiný pohled na svět
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Co mají uživatelé 
na Anežce rádi? 
Všechno, neměnili by prý 
skoro nic. Oceňují pestřejší 
program, vylepšování pro-
středí Anežky a  příjemnou 
práci.

Proč uživatelé 
do Anežky chodí? 
Jinak by prý seděli doma, 
byli závislí na rodičích nebo 
neměli kamarády. Oceňují, 
že jsou samostatní, v partě 
přátel a alespoň částečně ne-
závislí na rodině.

A co kritika? 
Někteří by uvítali méně práce 
a více času na zábavu, klien-
ti by se k sobě navzájem prý 
mohli chovat lépe. Na tom 
chceme dále pracovat. Usi-
lujeme o citlivý, ale důsledný 
přístup k uživatelům a nebu-
deme zapomínat ani na zlep-
šování prostředí v Anežce.

Z pohledu uživatelů:
A co na tahle souhrnná data 
říkají sami uživatelé? Ze-

ptali jsme se Jirky, Natálky 
a Marka.
Marek i  Natálka potvrzují, 
že to je všechno do puntíku 
pravda. 
„V Anežce je všechno na po-
hodu. Nechceme si hledat 
práci nikde jinde, tady máme 
domov!“
Oba jsou našimi dlouholetý-
mi klienty, kteří spolu nyní 
začali i bydlet. Jsou moc spo-
kojení a my s nimi a držíme 
jim palce!
Jirka se při našem rozhovoru 
právě vrátil z dovolené.
„Byl jsem v Dubu u Pracha-
tic. Byla to taková pracovní 
dovolená, trocha práce v díl-
nách. Bylo to fajn, ale domů 
jsem se vracel sem, do Anež-
ky. Tady mám kámoše.“

Anežka v roce 2018
Rok 2018 ve znamení 
sportu i tradic 
Jak se lidem s  postižením 
v Anežce žije a pracuje, co 
všechno podnikají a jaká at-
mosféra u nás vlastně panuje? 
Jaký byl náš rok 2018? Právě 
to se dočtete v následujícím 
článku.

Úspěšná sportovní 
sezona
Říká se, že lidé leniví, u nás 
v  Anežce to ale rozhodně 
neplatí! Sportujeme a jezdí-
me na výlety, jak nám to jen 
počasí a práce dovolí. V roce 
2018 jsme podnikli výpravy 
na nejrůznější místa, od ne-
daleké Bechyně přes roman-
tický zámek Červená Lhota 
a  město Třeboň, vyhlídko-
vou cestu lodí po rybníku 
Svět a stanování na Šumavě 
až po Jakubské putování do 
rakouského Heidenreich-
steinu, kde jsme se spolu 
s našimi rakouskými přáteli 
pokochali místní přírodou 
a projeli sklářskou úzkoko-
lejkou.
Ze sportu se u nás největší 
popularitě těší iBoccia, kte-
rá je podobná hře petangue, 
ale uzpůsobená pro kohokoli 
bez ohledu na druh postiže-
ní. Naše klienty baví tak, že 
v jihočeské lize máme nasa-
zeny hned dva týmy! Sezo-
nu 2017/2018 jsme uzavřeli 
úspěšně, naši Perníkáři se 
umístili na 5. pozici II. ligy 
a  tým Kober dokonce o  tři 
příčky před nimi, na 2. po-
zici, čímž si zajistil postup 
do I. ligy. Kromě toho jsme 
se účastnili třeba i  turnaje 
v kuželkách, v šipkách nebo 
ve florbale. A k tomu se ještě 
občas zajedeme pořádně vy-
plavat a vydovádět do třeboň-
ského bazénu.
Aby sportovních aktivit ne-
bylo málo, uspořádali jsme si 
v Čihovicích i jednu vlastní. 
Na start už druhého ročníku 
našeho benefičního běhu se 
postavila skoro stovka běž-
ců různých generací. V cíli 
na ně čekaly nejen diplomy, 
hudební program a domácí 
guláš, ale i dobrý pocit, že 
svým startovným podpoři-
li rozvoj sociálních služeb 
v naší Anežce – vybralo se na 
ně celkem 10 090 korun!

Nezapomínáme 
na tradice
Za svéráznou sportovní akti-
vitu by se dal považovat i náš 
tradiční ples Candrbál, který 
v našem programu nechyběl 
ani letos – stejně jako jiné tra-
diční akce. V květnu jsme si 

v Čihovicích postavili májku, 
na konci léta oslavili dožínky 
a o Vánocích zazpívali kole-
dy v čihovické dřevěné kapli 
sv. Anežky. Zpěv u nás je ob-

líbenou aktivitou, zejména 
u členů naší kapely Živelná 
pohroma. Ta si v roce 2018 
dobyla i přízeň publika v Čes-
kých Budějovicích. V květnu 
už podruhé vystoupila na 
festivalu Českobudějovický 
gejzír, kde si její členové díky 
perfektní péči připadali jako 
opravdové hvězdy. Druhý 
budějovický koncert se konal 
v říjnu při příležitosti 100 let 
samostatnosti naší země.

Anketa

Pár slov úvodem
Vážení přátelé 
Domova sv. Anežky,
rád bych na úvod poděkoval 
Vám všem, kteří naší činnosti 
fandíte a pomáháte nám v ní 
pokračovat, růst a zlepšovat 
se. Bez Vaší pomoci, finančních 
příspěvků a zakázek bychom 
mohli fungovat jen s velkými 
obtížemi. Děkuji Vám proto, 
že spolu s námi pomáháte za-
jišťovat lidem s  postižením 
plnohodnotný a pestrý život.
V  roce 2018 oslavila naše 
Anežka již 19 let své existen-

ce. Byl to pro nás rok náročný 
zejména z administrativního 
hlediska – na jeho začátku se 
zvýšila minimální mzda, na 
jaře přišly změny spojené 
se zaváděním tzv. GDPR. 
A protože náš tým není velký, 
hrozilo, že zvýšená adminis-
trativa bude znamenat méně 
času na naše klienty. Všechno 
jsme ale nakonec díky skvě-
lému nasazení mých kolegů 
zvládli bez problémů.
S ohledem na naše uživate-
le mě velmi těší pokračující 

práce na našem plánovaném 
novém středisku v Bechyni, 
které již brzy mnohým z na-
šich zaměstnanců či klientů 
uleví od dojíždění a poskytne 
jim více volného času a nabíd-
ku kroužků přímo v místě je-
jich bydliště. A to za všechny 
starosti spojené s přípravami 
a papírováním rozhodně stojí. 
Děkuji, že nám k tomu budete 
držet palce – a třeba i podle 
svých možností přispějete!
Mgr. Jan Dudlíček
ředitel Domova sv. Anežky

Vážení přátelé,
Domov sv.  Anežky završil 
v roce 2018 devatenáctý rok 
své existence. To už je vcelku 
úctyhodný věk, a když se dí-
vám na souhrn činnosti Anež-
ky v uplynulém roce, těší mě, 
že i po těch letech si dokáže 
udržovat jak osvědčené tra-
dice, tak hlavu plnou nových 
nápadů a plánů do budoucna.
K těm tradicím, jež se v Čiho-
vicích drží už řadu let, patří 
například jarní stavění máj-
ky a podzimní dožínky, ale 

i  spolupráce s  rakouskými 
přáteli z organizace Tagestät-
te Zuversicht, se kterými se 
klienti i zaměstnanci Anežky 
setkávají na společných vý-
letech a  kulturních akcích 
a  jejich inspirace pro další 
přeshraniční aktivity se zdá 
nevyčerpatelná.
Z plánů do budoucna mi nej-
větší radost dělají ty, jež smě-
řují k dalšímu růstu Anežky – 
ať už po stránce geografické, 
jako je rozšíření služeb do 
Bechyně, nebo po stránce vý-

robní, tedy vymýšlení nových 
výrobků, a v neposlední řadě 
také po stránce ekonomické. 
Růst, který směřuje k zajištění 
dalších příjmů a tím k upevně-
ní nezávislosti, ale zároveň je 
vymyšlen tak, aby pomáhal 
stále dalším znevýhodněným 
lidem, si zaslouží podporu. 
Tou nejlepší je nákup výrob-
ků a služeb našich dílen – ná-
kup, který má smysl a pomáhá 
hned dvakrát.
Jiří Netík, 
POMOC Týn nad Vltavou, z. s.

Naše dílny
V  našich dílnách nacházejí 
pracovní uplatnění lidé s růz-
nými typy postižení. Věnují 
se v nich řemeslné výrobě, za-
hradnickým pracím, úklidu, 
obsluze tiskařských strojů 
a dalším činnostem – spekt- 
rum aktivit je široké, aby 
v nich každý našel takovou 
práci, jaká bude vyhovovat 
jeho možnostem. Působíme 
na třech různých místech – 
v Domově sv. Anežky v Čiho-
vicích, ve středisku U sv. Ka-
teřiny v centru Týna nad Vlta-
vou a také přímo na náměstí, 
kde provozujeme obchůdek 
U sv. Anežky.

Keramická dílna
Naše keramika je atestovaná 
na styk s potravinami a ruč-
ně zdobená. Velké oblibě 
se mezi zákazníky těší naše 
hrnky, džbány a talířky, „tr-
hákem“ jsou i keramické pod-
tácky pod pivo. V dílně ale 
vznikají i drátěné dekorace.

Tkalcovská dílna
Naše tkalcovna se věnuje 
starému řemeslu – tkaní na 
tkalcovském stavu. Nazmar 
tu nepřijde ani kousek látky, 
v  šikovných rukách našich 
kolegů se změní v koberečky, 
prostírání, ručně šité batůž-
ky, maňásky, zástěry a mno-
ho dalších výrobků.

Merino
Merino se zabývá zpracová-
ním ovčí vlny od okolních 
farmářů. Vznikají tu z ní zdra-
votnické potřeby, užitné i de-

korativní výrobky. Díky skvě-
lým vlastnostem vlny, jako je 
dobrá termoregulace nebo 

odolnost proti roztočům, se 
mezi zdejší populární kousky 
řadí dětské zavinovačky a při-
krývky.

Truhlářská dílna
Naši truhláři se věnují hlav-
ně zakázkové výrobě z masi-
vu a lamina. Zvládnou skoro 
cokoli od zahradních lavic, 
kuchyní, skříní a schodů až 
po ptačí budky a králíkárny, 
věnují se i produkci geode-
tických kolíků. Obrátit se na 
ně můžete i  kvůli renovaci 
staršího nábytku a  řezání, 
hoblování či frézování dřeva.

Zahradnická dílna
Tým našich zahradníků má 
na starosti sečení a  úpravu 
travnatých povrchů a úklid na 
různých místech v Týně nad Vl-
tavou i okolí, poradí si i s údrž-
bou dětských hřišť a různými 
pomocnými pracemi, napří-
klad na stavbách. A prý proto, 

aby se neudili, když zrovna 
není co sekat nebo uklízet, se 
tu pustili ještě do pletení prou-
těných košíků.

PO-TISK
Trička, tašky, propisky nebo 
třeba zapalovače, to všechno 
dokáže náš PO-TISK opatřit 
nápisem nebo obrázkem po-
dle přání zákazníka. Vyrábí 
se tu i vizitky, novoročenky, 
letáky a kalendáře. V přilehlé 
mýdlárně se navíc věnují od-
lévání přírodních mýdel s by-
linkami, kozím mlékem nebo 
bambuckým máslem.

Obchůdek U sv. Anežky
V obchůdku na náměstí Týna 
nad Vltavou nabízíme ře-
meslné výrobky našich dí-
len, tedy keramiku, košíky, 
drátěné dekorace, textilní 
výrobky a hračky, produkty 
ze dřeva a ovčí vlny, trička 
s potiskem, přírodní mýdla 
či originální pohlednice. 
Sortiment doplňují kvalitní 
cukrovinky, čaje a  bylinné 
produkty, jejichž dodavate-
le pečlivě vybíráme. Od roku 
2017 je obchůdek i výdejním 
PPL Parcelshopem.

Poděkování
Na konci roku 2018 odešel do 
důchodu náš kolega Jaromír 
Klika. Když k nám nastupo-
val, vnesl do naší truhlářské 
a  zahradnické dílny nové 
nápady a  svým nakažlivým 
zápalem dokázal získat řadu 
nových zákazníků a zakázek. 
Za jeho pomoc a pracovní na-
sazení mu srdečně děkujeme 
a do důchodu přejeme hodně 
pohody!

E-shopy Anežky 
v novém
Protože inovace a modernizace 
se nevyhýbají ani nám v Anež-
ce, pustili jsme se v roce 2018 
do vylepšování našich e-shopů. 
Chtěli jsme je zpřehlednit tak, 
aby se Vám v nich dobře naku-

povalo. Jak se nám to povedlo, 
se můžete přesvědčit sami.
Na eshop-anezka-tyn.cz na-
jdete výrobky všech našich 

dílen – keramické hrnky, talí-
ře, květináče i dekorace, tex-
tilní tašky, hračky, dekorace 

i ekologické látkové sáčky na 
pečivo, ovoce a zeleninu, dále 
ručně odlévaná mýdla, drátě-
né dekorace, výběr originál-
ních novoročenek a gratulací, 
výrobky z ovčí vlny i dřevěný 
zahradní nábytek či ptačí kr-
mítka. 
Na merino.cz zveme ty, kdo 
hledají specializovaný výro-
bek z ovčí vlny. Nabízíme tu 
produkty pro miminka, jako 
jsou zavinovačky a podložky, 
ale také zdravotnické pomůc-
ky, jež jsou díky přirozeným 
vlastnostem ovčí vlny hypo-
alergenní a poskytují skvělou 
tepelnou izolaci. Na našem 
Merinu najdete i  produkty 
pro běžné užití, například 
domácí pantofle, polštáře 
a přikrývky, pelíšky pro zví-
řecí mazlíčky, vlněné vesty 
a hračky pro děti.

Naše služby
Naše hlavní činnost zahrnu-
je poskytování sociálních 
služeb a služeb podpory za-
městnanosti, a to skrze byty 
zvláštního určení, sociální 
rehabilitaci a  terénní asis-
tenci a nabídku pracovních 
míst pro osoby se zdravot-
ním postižením. 
V rámci sociální rehabilitace 
nabízíme pomoc a podporu 
při zvládání každodenních 
úkonů, řešení problémů či 
hledání zaměstnání. Pořá-
dáme aktivizační a zájmové 
programy a kulturní a spor-
tovní akce, výlety či vzděláva-
cí a sebeobslužné tréninkové 
programy.
Provozujeme i terénní služ-
bu, která klientům pomáhá 
udržet si nezávislost, a jsme 
tu i pro ty, kteří se na samo-
statné bydlení  připravují.
Provozujeme také sociálně 
terapeutické dílny a  dílny 
s  chráněnými pracovními 

místy, kde naši uživatelé 
vykonávají širokou škálu 
pracovních aktivit – pod-
porujeme je tak v  získání 
anebo obnovení pracovních 
a sociálních dovedností a ka-
ždodenních návyků. Mohou 
se u nás věnovat práci se dře-
vem, keramikou, ovčí vlnou 
či tkalcovským stavem, starat 
se o sady a zahradnický areál. 
Veřejnosti naše dílny nabízejí 
údržbu a úklidové, technické 
a zahradnické služby, provo-
zujeme i dílnu zaměřenou na 
potisk propagačních před-
mětů. Své výrobky nabízíme 
na e-shopu a v našem obchůd-
ku v centru Týna nad Vltavou.
V roce 2018 u nás pracovalo 
celkem 34 osob s postižením. 
Naše sociální služby využilo 
celkem 46 osob s  handica-
pem, z toho 5 nových, klien-
tům jsme dohromady poskytli 
zhruba 7000 hodin sociálních 
a podpůrných služeb.

Pár slov o nás
Domov sv.  Anežky vznikl 
v roce 1999. Založil ho spolek 
Pomoc Týn nad Vltavou, z.s. 
ve spolupráci s Městem Týn 
nad Vltavou a  společností 
Vindex JIH s.r.o. 
Naším posláním je podporo-
vat lidi se zdravotním posti-
žením v rozvoji sebedůvěry, 
samostatnosti a osobní reali-
zace tak, aby mohli žít spoko-
jený život v běžné společnosti. 
Usilujeme o vybudování uce-
leného regionálního systé-
mu psychosociální péče a ve 
vltavotýnském regionu jsme 
momentálně jediným posky-
tovatelem služeb zaměřených 
právě na osoby se zdravotním 
postižením. Našim uživate-
lům nabízíme sociální služby, 
podporu, pracovní uplatnění 

i kontakt s dalšími lidmi s po-
stižením i bez něj.
Sídlo má náš domov v  Či-
hovicích (místní část Týna 
nad Vltavou), v areálu bývalé 
zemědělské usedlosti Dvůr 
Čihovice. Protože chceme 
přispět i k celkovému ožive-
ní Čihovic, má v prostorách 
našeho dvora své sídlo i ně-
kolik dalších provozů. Hos-
podaří tu Farma Dvůr Čiho-
vice, kulturní a společenské 
akce zajišťuje Špejchar klub 
a administrativní zázemí zde 
našel spolek Pomoc Týn nad 
Vltavou. Náš domov tak roz-
hodně není izolovaný – při-
jíždějí do něj návštěvníci a tu-
risté a denně se tu setkávají 
zaměstnanci různých dílen 
a provozů.

Výrobky dodáváme 
do různých obchodů 
a prodáváme je na 
eshop-anezka-tyn.cz 
a merino.cz. Firmám 
nabízíme služby a vý-
robky v režimu 
tzv. náhradního 

plnění.

Lidem 
se zdravotním 

postižením nabízíme:

Ubytování v bytech 
zvláštního určení

Pobytovou i ambulantní 
sociální rehabilitaci

Terénní asistenci jako podporu 
samostatného bydlení

Pracovní uplatnění na našich 
chráněných pracovištích

Organizační struktura

Mgr. Jan Dudlíček

Ing. Lenka Beskidová

Ředitel

Zástupce ředitele a projektový manažer

Pravidelně mezi uživateli našich služeb provádíme průzkum spokojenosti. 
Co jsme zjistili z toho loňského?

Vedoucí chráněných a sociálně 
terapeutických dílen
Bc. Kateřina Cvajnová, 
Vladimír Ďibďák, 
Petra Fuková, 
Bc. Petra Skaláková, 
Marie Šílená, 
Petr Zoulek

Sociální pracovník
Petra Teresčenková, Dis.
Pracovníci v sociálních službách
Martina Černá, 
Monika Bullová, 
Jan Klika, Dis., 
Hana Srncová, Dis., 
Darina Netíková, Ing.

Naši klienti se roz-
hodně nenudili ani 
při práci. Například 
v truhlárně si vymysleli 
novou podobu ptačích 
krmítek a hned dosta- 
li objednávku na 
500 kusů! Moc nás 

těšily také zakázky obcí 
z okolí, pro které jsme 
připravovali sady na 
vítání občánků, třeba 
ručně šité batůžky a vl-
něné polštářky. Naše 
výrobky se představily 
i na pražských vánoč-

ních trzích.

V listopadu jsme 
oslavili 19. narozeniny. 
Na oslavě nechybělo 
slavnostní požehnání, 
fotky z historie ani 
dort s logem Domova 

sv. Anežky.

Ani v roce 2018 na nás 
nezapomněli naši dlou-
hodobí podporovatelé: 
klub dýmkařů z Dym-
ka.net v čele s panem 
Zdeňkem Kláskem. 
Na rozvoj našich 
sociálních služeb 
nám darovali úžas- 
ných 40 670 korun. 
Dýmkaři pro nás ne-
ustále vymýšlejí nové 
formy podpory a my 
jim za to posíláme 
velké poděkování!

Nově také oba naše 
e-shopy umějí prodávat 
a přijímat dárkové po-
ukazy. Pokud byste se 
tedy nemohli rozhod-
nout, jaký dárek z naší 
nabídky vybrat, kupte 
svým blízkým poukaz. 
Výhodou je, že i přes 
velký zájem nebudou 
poukazy nikdy vypro-
dané. Ideální dárek na 
poslední chvíli!

eshop-anezka-tyn.cz
merino.cz
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Podpořte 
nás!
Je Vám naše činnost sympa-
tická? Podpořte ji finančním 
nebo materiálním darem, 
nákupem výrobků a služeb 
nebo tím, že o  nás povíte 
ostatním.

Podpoříte nás 
finančně? 
Děkujeme! Na dar rádi vysta-
víme darovací smlouvu nebo 
potvrzení o daru, samozřej-
mostí je transparentní účetní 
evidence daru.

Preferujete 
hmotný dar? 
Kontaktujte nás, určitě se 
domluvíme. Uvítáme speci-
alizované pomůcky pro práci 
v našich dílnách a pro podpo-
ru našich klientů, nebo třeba 
základní kancelářské a úkli-
dové potřeby.

Nakupte u nás!

Ať už sháníte hrnečky nebo 
kredenc do kuchyně, novo-
ročenky pro svou firmu ane-
bo někoho, kdo Vám poseká 
trávník, naše dílny jsou tu 
pro vás. Přesvědčíme Vás, 
jak je práce lidí s postižením 
kvalitní.

Máte jiný nápad? 
Chcete uspořádat společnou 
akci, pozvat náš prodejní stá-
nek na své firemní trhy nebo 
ještě něco originálnějšího? 
Ozvěte se nám!

— Evropský fond pro regionální rozvoj 
– Interreg Europe

— Město Hluboká nad Vltavou
— Obec Čenkov
— Obec Dražíč
— Obec Chrášťany
— Obec Modrá Hůrka
— Obec Žimutice
— Auto Future
— ASTON – služby v ekologii, s. r. o.

— Zdeněk Klásek a Dymka.net
— Ing. Jaroslav Luňáček a rodinná 

kapela Luňáčci
— Josef Brašnička
— Emil Buřič
— Jaroslav Mareš

— Naše poděkování patří také všem, 
kdo věnovali hmotné dary pro náš 
Candrbál a Běh pro Anežku!

Náklady

68 %

30 %

2%

materiál, energie, 
služby

osobní náklady

ostatní

Aktiva k 31. 12. 2018                                     5 368
Dlouhodobý nehmotný majetek                         200
Dlouhodobý hmotný majetek                          6 021
Dlouhodobý finanční majetek                                   0
Oprávky k dlouhodobému majetku                    -4 742
Dlouhodobý majetek celkem                           1 479
Zásoby                                                  1 543
Pohledávky                                            2 377
Krátkodobý finanční majetek                                   18
Jiná aktiva                                                    -49
Krátkodobý majetek celkem                            3 889

Příjmy                                                  14 842
Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb                5 719
Přijaté příspěvky a dary                                2 265
Provozní dotace                                        6 813
Jiné ostatní výnosy                                              45

Pasiva                                                   5 368
Vlastní jmění                                            1 220
Výsledek hospodaření 2018                            -261
Nerozdělený zisk z minulých let                               102
Vlastní zdroje celkem                                   1 061
Dlouhodobé závazky                                              22
Krátkodobé závazky                                    3 469
Jiná pasiva celkem                                              816
Cizí zdroje celkem                                      4 307

Hospodářský výsledek                                -261

Hospodaření 2018   Domov sv. Anežky, o.p.s.

Děkujeme našim partnerům a podporovatelům

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

Příjmy

0 %

15 %

39 %

46 %

tržby z vlastní 
činnosti

ostatní

provozní dotace

přijaté příspěvky

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Čísla účtů Domova  
sv.  Anežky, o. p. s.

215731476/0300
6189430297/0100

eshop-anezka-tyn.cz
merino.cz

anezka@anezka-tyn.cz
+420 385 724 007

Náklady                                               15 103
Spotřebované nákupy a služby                        4 497
Osobní náklady                                       10 325
Daně a poplatky                                                   36
Odpisy a opravné položky                               368
Změna stavu zásob                                     -504
Jiné provozní náklady                                   381


