
Když jsme v  roce 2007 na-
vázali spolupráci s  rakous-
kou organizací Tagesstätte 
Zuversicht, která stejně jako 
my podporuje osoby s posti-
žením, nebylo by nás napadlo, 
že společné projekty přeros-
tou v dlouhotrvající přátel-
ství. Ani po třinácti letech nás 
společné putování a výtvarné 
i jiné aktivity nepřestaly bavit 
a stále jsme s „našimi Rakuša-
ny“ v úzkém kontaktu.

Putování za svatým 
Jakubem
Před jedenácti lety jsme se 
nechali inspirovat tradicí 
svatojakubského putování 
a rozhodli se, že spolu s na-
šimi rakouskými přáteli vy-
razíme za svatým Jakubem. 
Protože zdolat stovky kilo-
metrů naráz mnozí z nás kvů-
li svému zdravotnímu stavu 
prostě nemohou, rozložili 
jsme si putování na tři dny 
za rok. Od té doby se vždy 
v  létě vydáváme na cestu. 
Abychom poznali kus svě-
ta, organizujeme putování 

střídavě v Rakousku a České 
republice, a trochu se s na-
šimi kamarády předháníme 
v tom, kdo vymyslí zajíma-
vější cestu a naplánuje něco, 
co jsme ještě nezažili. V roce 
2019 vyšlo putování na naši 
českou stranu a myslíme, že 
se nám opravdu povedlo. 
Koncem června se u nás se-
šlo 32 poutníků z obou stá-
tů. Dvanáctikilometrová 
trasa nás dovedla z Purkarce 
na Bezdrev, kde nás čekalo 
ubytování a další program – 
minigolf, síň voroplavby, 
ZOO v  Hluboké nad Vlta-
vou, prohlídka zámku a také 
plavba výletní lodí, která se 
stala zlatým hřebem setkání 
a vzbudila velkou vlnu emocí. 
Naši rakouští kamarádi byli 
výpravou po řece ohromení 
a u nás v Anežce se na ni ještě 
dlouho vzpomínalo!
 
Hudbou k většímu 
sebevědomí
V roce 2019 jsme se pustili i do 
nového česko ‑rakouského 
projektu. Dali jsme mu název 

„Přes hory, přes doly aneb za 
muzikou přes hranice“. Na 
obou stranách hranice díky 
němu vznikly hudební skupi-
ny, jejímiž členy jsou právě kli-
enti obou zařízení. Hudba jim 
má posloužit jako forma ko-
munikace, posílit sebevědomí 
a pomoci vyjádřit pocity, emo-
ce a problémy, které nedokáží 
uchopit slovně. Cílem je, aby 
naši i rakouští klienti získali 
dost sebevědomí i zkušeností 
a mohli vystupovat veřejně – 
i to je totiž forma integrace do 
společnosti.
Během roku 2020 čekají naše 
uživatele pravidelné lekce 
muzikoterapie, naplánovány 
jsou také vzdělávací semináře 
a hudební výuka pod vedením 
odborného lektora. Nedílnou 
součástí projektu bude vzá-
jemná spolupráce a pravidel-
ná přeshraniční setkávání. 
Projekt vyvrcholí v roce 2020 
dvěma velkými vystoupeními 
obou kapel v Česku a veřej-
ným koncertováním na vla-
kových nádražích v Dolním 
Rakousku.

Získávají klienti 
i zaměstnanci
Během setkání s našimi přáteli 
nejde jen o zážitky, důležité je 
také prolomit na pár dní zajeté 
stereotypy a pomoci našim kli-
entům poznat nová místa i lidi, 
setkat se s přáteli a poradit si 
v kontaktu s cizím jazykem. Za-
městnanci Domova sv. Anežky 
společné projekty využívají ke 
sdílení zkušeností s pracovníky 

rakouské organizace. Nové ná-
pady a postřehy nám pomáhají 
posouvat se v péči o lidi s posti-
žením kupředu.

s. 2
Seznamte se 
s naší činností

s. 3
Jak šel čas 
v Domově sv. Anežky

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Projekt „Přes hory, přes doly 

aneb za muzikou přes hra-

nice“ realizovaný Domovem 

sv. Anežky je dotován z pro-

gramu Interreg V‑A Rakous-

ko – Česká republika v rám‑ 

ci Fondu malých projektů. 

Reg. č. KPF‑01‑181, realizace 

1. 10. 2019–31. 12. 2020.

Svatojakubské putování 

proběhlo v rámci akce 

„Oranžový rok v Týně 

nad Vltavou 2019“ města 

Týn nad Vltavou, jejímž 

generálním partnerem jsou 

společnost ČEZ, a.s. a Jader-

ná elektrárna Temelín.

Česko-rakouské přátelství 
trvá již 13 let

V roce 2019 to bylo už rovných 
dvacet let, co náš Domov sv. 
Anežky začal podávat pomoc-
nou ruku lidem s postižením 
na Vltavotýnsku! 
Naše činnost byla slavnostně 
zahájena 15. listopadu roku 
1999 při příležitosti desáté-
ho výročí svatořečení Anež-
ky České, jejíž příběh nás při 
zakládání domova inspiroval. 
Naše sídlo v Čihovicích bylo 
tehdy zrekonstruované jen 
částečně a  hodně práce na 
něm ještě zbývalo, přesto 
jsme už měli dost prostoru 
pro to, aby k  nám v  lednu 
2000 mohli začít docházet 
první klienti. Bylo jich tehdy 
sedm (kolika lidem pomáhá-
me dnes, o tom se dočtete na 
druhé a třetí straně této vý-
roční zprávy).
Kulaté výročí našeho zalo-
žení jsme si na podzim 2019 
připomněli přímo u nás v Či-
hovicích. Oslavy zahájila bo-
hoslužba v dřevěné čihovické 
kapli, která ostatně sama prá-
vě slavila 10 let své existence. 
Poté přišlo na řadu vysazení 

pamětní lípy před naší oran-
žovobílou budovou, a pak už 
bylo na programu přátelské 
posezení ve Špejchar klubu. 
Na něm vystoupila naše ka-
pela Živelná pohroma, pro-
mítaly se fotografie z historie 
Domova sv. Anežky, a hlavně 
se hodně povídalo a vzpomí-
nalo.
Slavnostní mši, při níž kaple 
praskala ve švech, celebro-
vali společně tři kněží, kteří 
naši Anežku znají a provázejí 
již řadu let – páter František 
Janoušek, vltavotýnský farář 
Václav Hes a neratovský farář 
Josef Suchár, který v 90. letech 
zakládal podobné sociální za-
řízení v Neratově v Orlických 
horách. Posledně jmenovaný 
s sebou na oslavu přivezl také 
neratovské pivo Prorok, jímž 
symbolicky zalil i nově vysa-
zený stromek. 
Věříme, že lípa v Čihovicích 
zapustí stejně silné kořeny, 
jaké má po dvaceti letech Do-
mov sv. Anežky v Týně nad 
Vltavou, a že se jí bude také 
stejně dobře dařit!

Oslavili jsme 20 let

2019



Pár slov úvodem
Vážení přátelé
opět bychom Vás rádi seznámili 
s tím, co se v Domově sv. Anež-
ky za poslední rok událo. Jak 
uvidíte, byl pro nás rok 2019 
především rokem jubilejním, 
neboť Anežka završila 20  let 
své existence.
Kromě ohlédnutí za minulými 
úspěchy jsme se snažili po-
souvat Anežku i stále kupře-
du. Naše plánované středisko 
v Bechyni už nabírá jasné ob-
rysy, práce na rekonstrukci 
budovy pokračují a snad již za 

rok nabídneme obyvatelům Be-
chyňska stejné služby, jaké nyní 
poskytujeme lidem z Týna nad 
Vltavou a okolí.
Ani naše chráněná pracoviště 
nezůstala pozadu a vymýšlela 
nové výrobky. Někdy šlo o se-
zonní produkty, jiné si ale zís-
kaly oblibu a usídlily se v našem 
sortimentu natrvalo – za což 
vděčíme i všem zákazníkům, 
kteří naše nápady svým náku-
pem podpořili.
A co nového dílny v roce 2019 
vymyslely? V Merinu šili z tep-

lé vlny podsedáky pro rybáře, 
v šicí dílně vznikají lněné a síťo-
vinové pytlíky, POTISK připra-
vil krásné kytice z mýdlových 
květin, v  truhlárně vytvořili 
stylové dřevěné diáře, keramic-
ká dílna vyrábí užitečná pítka 
pro ptáčky… a tak bych mohl 
pokračovat ještě dlouho.
Věřím, že i rok 2020 pro nás 
bude stejně úspěšný jako ten 
uplynulý. Děkuji všem, kdo nám 
v tom budou držet palce.
Mgr. Jan Dudlíček
ředitel Domova sv. Anežky

Vážení přátelé,
Domov sv. Anežky se v této 
výroční zprávě ohlíží za svou 
dvacetiletou historií a  ces-
tou, kterou za tu dobu urazil. 
Pro ty, kteří jsou s ním spjati 
od počátku (a takovým člově-
kem jsem i já), je to velmi milé 
ohlédnutí. V  každodenním 
shonu není snadné postřeh-
nout postupnou změnu a po-
zvolný růst, ale když se těch 
dvacet let sečte do grafů a čí-
sel, je jasně vidět, jak se nám 
Anežka krásně rozrostla.

Těší mě, že během těch let 
stoupl počet klientů a  za-
městnanců takřka na čtyř-
násobek a že se Anežce daří 
vydělávat si na provoz z ne-
zanedbatelné části i vlastní 
činností. Dlouhodobě takto 
získává zhruba 40 % svých 
příjmů. To rozhodně není 
maličkost a svědčí to mimo 
jiné o  tom, že o  produkty 
a  služby lidí s  postižením 
(respektive chráněných pra-
covišť) je ve společnosti stále 
velký zájem. 

Nezbývá mi než Anežce po-
přát, aby si svůj pozitivní 
trend udržela i  do dalších 
let, a  také poděkovat všem 
jednotlivcům, spolkům, fir-
mám i  státním institucím, 
kteří podporu a  zapojová-
ní znevýhodněných lidí do 
běžného života považují za 
důležitou a oceňují ji. Budu 
rád, když se ke spokojeným 
zákazníkům Anežky přidáte 
i Vy!
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. Působí-
me na třech různých mís-
tech – v Domově sv. Anežky 
v  Čihovicích, ve středisku 
U sv. Kateřiny v centru Týna 
nad Vltavou 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.

Naše služby
Naše hlavní činnost zahrnu-
je poskytování sociálních 
služeb a služeb podpory 
zaměstnanosti, a to skrze 
podporu samostatného by-
dlení, sociální rehabilitaci, 
terénní asistenci a nabídku 
pracovních míst pro osoby 
s 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 předmě-
tů. Své výrobky nabízíme na 
e ‑shopu a v obchůdku v cen‑ 
tru Týna nad Vltavou.
V roce 2019 u nás pracovalo 
celkem 32 osob s postižením 
(60 % z celkového počtu na-
šich zaměstnanců). Naši pod-
poru ve formě sociální rehabi-
litace využívalo 29 klientů, do 
sociálně ‑terapeutických dílen 
docházelo 33 osob.

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:

Sociálně terapeutické dílny 
jako přípravu na zaměstnání

Pobytovou i ambulantní 
sociální rehabilitaci

Terénní asistenci jako podporu 
samostatného bydlení

Pracovní uplatnění na našich 
chráněných pracovištích

Organizační struktura

Mgr. Jan Dudlíček

Ing. Lenka Pechočová

Ředitel

Zástupce ředitele a projektový manažer

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
Simona Churanová
Ing. Darina Netíková
Radka Novotná
Jan Rypáček

Dům u sv. Františka – Bechyně
Aneta Hruboňová
Michaela Rejšková, DiS.

Projektový pracovník
Ing. Martina Šestauberová



Jak jsme rostli 
aneb 20 let Domova sv. Anežky

15. 11. 1999

Činnost Domova sv. Anežky je slavnostně zahájena.

Rok 2000

Do Anežky přicházejí první klienti. Zakládáme farmu a truhlářskou a keramickou dílnu.

Rok 2002

K dílnám přibývá tkalcovská dílna, připravujeme i další byty.

Rok 2005

Otevíráme Dům u sv. Kateřiny v centru Týna nad Vltavou, kde sídlí keramická dílna, ateliér a byty pro klienty.

Rok 2010

V Anežce máme nové rehabilitační centrum.

Rok 2015

Řady našich dílen rozšiřuje Merino, kde se zpracovává ovčí vlna.

Rok 2001

Zřizujeme první malometrážní byty pro naše klienty.

Rok 2003

Poprvé vychází náš zpravodaj Čihovické listy.

Rok 2007

Otevíráme tiskařskou dílnu. Začíná naše spolupráce s rakouskými partnery, která trvá dodnes.

Rok 2013

Zahajujeme ruční výrobu mýdel.

Rok 2011

Získáváme Cenu kvality v sociální péči za rok 2010. Provozujeme originální Rádio Radiátor a v plesové sezoně 

Rok 2016

Otevíráme Obchůdek u sv. Anežky na vltavotýnském náměstí.

Rok 2018

Otevíráme poradenské centrum v Bechyni a začínáme 

Novinky v našem 
týmu
V roce 2019 se náš tým roz-
šířil o několik nových kolegů 
a také rozrostl o jednu novou 
funkci. 

Zcela nové pozice hospodá-
ře se ujal pan Luděk Kará-
sek, který má našim dílnám 
pomoct s profesionalizací 
a lepším manažerským nasta-
vením. Inspirujeme se totiž 

principy sociálního podni-
kání a chceme, aby dílny zů-
staly příjemným pracovištěm 
pro osoby s handicapem, ale 
zároveň dokázaly prodávat 
výrobky a služby stejným 
způsobem, jakým to dělají 
komerční podniky.
Během roku jsme přiví-
tali také nové pracovníky 
v sociálních službách – Jana 
Rypáčka, Radku Novotnou 
a Simonu Churanovou. Všich-
ni do našeho týmu rychle za-
padli, a dokonce už za sebou 
mají i první kurzy zaměřené 
na zlepšení práce s našimi 
klienty.
Rozloučili jsme se naopak 
s kolegyněmi Monikou Bul-
lovou a Hanou Srncovou 
a kolegou Janem Klikou, kte-
rým děkujeme za odvedenou 
práci.

Nezapomínáme 
na tradice
K naší činnosti patří různé li-
dové tradice, které nás nejen 
baví, ale také našim klientům 
pomáhají lépe se orientovat 
v plynutí času. A tak jsme 
i v roce 2019 přivítali jaro 
vztyčením májky před naším 
sídlem a o pár měsíců později 
se rozloučili s létem dožínko-
vou slavností trvající dlouho 

do noci. Před Vánoci jsme 
se pak sešli s našimi klienty, 
podporovateli a přáteli při 
zpěvu koled na akci nazvané 
Punčování.
A když už je řeč o tradicích, 
nelze nezmínit náš Candrbál, 
který má v místní plesové se-
zoně své pevné místo – v roce 
2019 se konal už popáté.

Nejen sportovní rok 
2019
Pokud naši činnost sledujete 
delší dobu, určitě víte, že k ní 
patří i pořádání různých kul-
turních a  sportovních akcí 
pro naše klienty i veřejnost. 
Ani rok 2019 v tom nebyl vý-
jimkou, i když při pohledu 
zpět se zdá, že mu vévodily 
hlavně sportovní aktivity.
Onen „sportovní rok“ jsme 
zahájili účastí dvou týmů 
našich klientů v  Jihočeské 
lize integrované Boccii. Ten-
tokrát se našim Kobrám ani 
Perníkářům příliš nedařilo, 
ale o to větší je jejich moti-
vace pořádně na další ročník 
natrénovat.
Kromě iBoccii se naši klienti 
věnovali i plavání, kuželkám 
či šipkaření. Nechyběli jsme 
ani na „Sportovních hrách, 
ne pro všechny, ale pro kaž-
dého“, které se konaly v Hlu-
boké nad Vltavou a  odkud 
jsme si dovezli stříbro ze 
závodů vozíků. Na výstavě 
o českobudějovickém hokeji 
pak naši uživatelé prozkou-
mali sport i  z  té druhé, fa-
nouškovské strany.

V rámci projektu „Chceme se 
zapojit – aktivně!“ navíc naše 
sportovní a aktivizační akti-
vity podpořil také Jihočeský 
kraj. Během jara a léta se díky 
němu naši uživatelé mohli 
pustit například do florbalu, 
kickboxu, jógy, plavání či 
turistických výprav.
Zahanbit se ale nenechali ani 
zaměstnanci Anežky a jejich 
přátelé, kteří hájili barvy 
Anežky v závodě dračích lodí 
v rámci festivalu Vltava OPEN 
2019. Co jim chybělo na zku-
šenostech, to dohnali nadše-
ním, a tak náš tým skončil na 
krásném dvanáctém místě.
Ke společnému sportu jsme 
pozvali i širokou veřejnost – 
na podzim se konal už třetí 
ročník Běhu pro Anežku. 
Trochu se zapotit a  pod-
pořit svým během Domov 
sv. Anežky dorazilo 72 běžců, 
kterým mnohokrát děkujeme 
za nasazení i finanční dary. 
Na provoz našeho domova 
se díky nim vybralo bezmála 
deset tisíc korun!

V roce 2019 zemřel 
Vladimír Baloun, náš 
dlouholetý kamarád, 

kolega a klient. 
Do Anežky docházel – 

vždy v dobré náladě 
a s úsměvem – dlou-

hých dvanáct let.
Byli jsme vidět

Naše dílny si nenechaly ujít žádnou příležitost, 
při které mohly předvést svou šikovnost. Naše 
výrobky se tak představily na Zemi živitelce, 
vánočních trzích v okolních obcích, veliko-
nočních trzích Českého statistického úřadu 

a na řadě dalších míst.

42 %
Takovou část svých příjmů si průměrně 

dokážeme vydělat nabízením výrobků a služeb 
svých chráněných pracovišť. Vzhledem k tomu, 

že do příjmů se započítávají i různé dotace 
 a evropské projekty, není číslo 42 % vůbec 

špatný výsledek!

organizujeme historicky první Candrbál.

připravovat novou bechyňskou pobočku. Zaměstnávání lidí s handicapem
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Začínáme se 
sedmi 
zaměstnanci 
s postižením

Do druhé desítky vstupujeme
s 31 handicapovanými
kolegy

Naše Anežka dává práci 
32 lidem s postižením, 
chystáme otevření 
dalších míst
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Podpora lidí s postižením –
klienti sociální rehabilitace
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Anežku navštěvuje 
sedm klientů

Počet uživatelů poprvé 
přesahuje třicítku

Aktuálně sociální 
rehabilitaci využívá 
33 osob
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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!

Náklady

66 %

28 %

6%

materiál, energie, 
služby

osobní náklady

ostatní

Aktiva k 31. 12. 2019                                    4 958
Dlouhodobý nehmotný majetek                         200
Dlouhodobý hmotný majetek                          6 075
Dlouhodobý finanční majetek                              0
Oprávky k dlouhodobému majetku                    -5 034
Dlouhodobý majetek celkem                            1 241
Zásoby                                                  1 156
Pohledávky                                            2 532
Krátkodobý finanční majetek                              29
Jiná aktiva                                                  -0
Krátkodobý majetek celkem                            3 717

Příjmy                                                  15 251
Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb                6 001
Přijaté příspěvky a dary                                 848
Provozní dotace                                        8 368
Ostatní příjmy                                             34

Pasiva k 31. 12. 2019                                    4 958
Vlastní jmění                                            1 218
Výsledek hospodaření 2019                            -849
Neuhrazená ztráta z minulých let                      - 159
Vlastní zdroje celkem                                    210
Dlouhodobé závazky                                       17
Krátkodobé závazky                                    3 565
Jiná pasiva celkem                                      1 166
Cizí zdroje celkem                                      4 748

Hospodářský výsledek                                -849

Hospodaření 2019 — Domov sv. Anežky, o. p. s.

Děkujeme našim partnerům a podporovatelům

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

Příjmy

1 %

6 %

39 %

55 %

tržby z vlastní 
činnosti

ostatní

provozní dotace

přijaté příspěvky

Transparentní účet
Domova sv. Anežky

2701696142 / 2010
(Fio banka)

eshop -anezka -tyn.cz
merino.cz

anezka@anezka -tyn.cz
+420 385 724 007

Náklady                                               16 100
Spotřebované nákupy a služby                        4 454
Osobní náklady                                       10 680
Daně a poplatky                                           47
Odpisy a opravné položky                               292
Jiné provozní náklady                                   627

— Agroslužby Červenka, s. r. o.
— AUTOTECHNIC CZ, s. r. o.
— Bridge bar a pan Jaroslav Brom
— EXTECON, s. r. o. a paní 

Petra Černá
— Jana Junová
— Jaroslav Brom
— Ing. Jaroslav Luňáček a kapela 

Luňáčci
— Jaroslav Mareš ml.
— Jiří Štěrba
— Ing. Josef Brašnička
— Katarina Kolaříková
— Ladislav Sviták

— Ludmila Malá
— MUDr. Marie Ládová
— Miroslav Březina
— Miroslav Jiříček
— Naše poděkování patří také všem, 

kdo věnovali hmotné dary pro náš 
Candrbál a Běh pro Anežku!

— Děkujeme obci Bečice, Čejko-
vice, Čenkov u Bechyně, Dolní 
Bukovsko, Dražíč, Hluboká 
nad Vltavou, Horní Bukovsko, 
Chrášťany, Milín, Týn nad 
Vltavou, Zahájí a dalším obcím 
v našem okolí za podporu ve 

formě finančních darů a zakázek 
pro naše chráněná pracoviště.

— Za dlouhodobou podporu v mno-
ha podobách srdečně děkujeme 
panu Kláskovi z Dýmkařského 
klubu Dymka.net. Naši „dým-
kaři“ jsou s Anežkou již řadu let 
a stále vymýšlejí nové cesty, jak 
nám pomoci. Vážíme si toho!

— Za podporu kulturních a sportov-
ních akcí v Čihovicích děkujeme 
skupině ČEZ a Nadaci ČEZ s jejím 
projektem „Oranžový rok“.

Účetní závěrka Domova sv. Anežky za rok 2019 
prošla auditem oprávněného auditora.


