
Nový sociální podnik, kte-
rý jsme v Anežce na začátku 
roku 2020 založili, rozdělil 
naše dřívější chráněná pra
coviště na dvě části – jedna 
začala fungovat na principech 
so ciálního podniku, druhá 
slouží hlavně k podpoře osob 
s posti žením.
Do podniku jsme zařadili 
truhlářskou, zahradnickou 
a šicí dílnu. Mimo podnik na-
opak zůstaly například naše 
keramická dílna nebo PO-
TISK, který se věnuje tisku 
propagačních předmětů a od-
lévání mýdel – těmto dílnám 
teď říkáme integrační.

Práce jako motivace
Věřte, že nejde o slovíčkaření. 
Důvodem, proč jsou některé 
dílny nově součástí podniku 
a jiné zůstaly ve staré formě, 
byla snaha nabídnout našim 
zaměstnancům motivující 
pracovní prostředí. Sami pro 
sebe ho nazýváme vícestup-
ňovým modelem zaměstná-
vání. Za krkolomným názvem 
se skrývá jednoduchý princip, 

ve kterém mají naši hendike-
povaní klienti a kolegové kam 
a jak dál růst a zdokonalovat se 
v tom, co je baví.

Dosud si u nás v Anežce lidé 
s postižením nejdříve nacvi-
čovali potřebné pracovní 
dovednosti v  sociálně tera-
peutické dílně, aby potom na-
stoupili jako zaměstnanci do 
některé z našich chráněných 
dílen. Nový sociální podnik 
teď našim kolegům s hendike-
pem nabízí příležitost k další-
mu rozvoji. Pracovní tempo 
je v něm totiž náročnější než 
v ostatních chráněných díl-
nách a jeho provoz se tak nej-
víc podobá otevřenému trhu 
práce. Ten, kdo se u nás vypra-
cuje a v dílnách by si už mohl 

připadat nevyužitý, dostane 
v sociálním podniku příleži-
tost dál se rozvíjet a ideálně 
i připravit na přechod na ote-
vřený trh práce. Zároveň ale 
náš sociální podnik dál bere 
ohledy na problémy a  po-
třeby našich zaměstnanců, 
přizpůsobuje jim pracovní 
prostředí, dobu či náplň prá-
ce, a v neposlední řadě nabí-
zí každému psychosociální 
podporu a pomocnou ruku 
při řešení pracovních i osob-
ních problémů či náročných 
životních situací.

Úspěch v Impact First
Abychom zjistili, jestli jsme 
podnik dobře nastavili a zda 
můžeme něco vylepšit, roz-
hodli jsme se zařadit do 
akceleračního programu 
Impact First, který pro soci-
ální podniky zorganizovala 
společnost Impact Hub spolu 
s Českou spořitelnou. Čekaly 
na nás porady s mentorem, 
různé workshopy týkající se 
řízení pod niku, a hlavně je-
jich zavedení do praxe přímo 

v provozu naší Anežky.
Účast v programu byla nároč
ná, ale podařilo se nám díky ní 

lépe nastavit fungování i role 
v našem týmu. Impact First 
jsme nakonec vy hráli a získali 
tak finanční podpo ru od Na-
dace České spořitelny, což nás 
ještě víc namotivovalo do dal-
ší práce na rozvoji podniku.

Nový start pro Anežku
Jak jsme zmínili, nový podnik 
se svým tempem a náročnos-
tí práce nejvíc blíží „běžné“ 
firmě a  na svých výrobcích 
a službách odvádí špičkovou 
práci. Bylo proto nutné, aby-
chom mu do začátku dali kva-
litní stroje a vybavení. To by-
chom si nemohli dovolit bez 

podpory – a dostalo se nám jí 
hned z několika míst.
Vítr do plachet dal našemu 
podniku hlavně projekt 
s  názvem „Nový start pro 
Anežku“, který je financován 
z Evropského sociálního fon-
du a potrvá dva roky. S jeho 
pomocí jsme mohli koupit 
například nové křovinořezy 
či truhlářskou brusku. V truh-
lárně se díky no vému odsává-
ní zlepšilo ovzduší, šicí dílna 
nabízí profesionální vy šívání 
log či nápisů na novém vy
šívací stroji. Díky projektu 
se navíc můžeme zlepšovat 
i ve vedení lidí, marketingu 
a  propagaci, abychom kva-
litní výrobky a služby našich 
hendikepovaných kolegů do-
kázali co nejlépe prodat.

Nejsme na to sami
Náš nový podnik podpořily 
i Česká spořitelna a organi-
zace TESSEA, které nám na 
začátku roku nabídly kurzy 
z oblasti řízení podniku, mar-
ketingu a zvládání krize – pár 
týdnů nato přišel covid a do-

vedete si asi představit, jak se 
nám hlavně to poslední téma 
hodilo.
A když už jsme u covidu, po-
mocnou ruku nám v souvis-
losti s ním podala Nadace Via 
a společnost Avast. Díky jejich 
programu na podporu soci-
álních podniků jsme ustáli 
výpadek zakázek, který těžce 
postihl naši truhlárnu. Navíc 
jsme v rámci programu získali 
i skvělého mentora, který nám 
teď v podniku pomáhá napra-
vit komunikaci.

s. 2
Jak pomáháme 
lidem s postižením?

s. 3
Doba covidová 
v Anežce

VÝROČNÍ ZPRÁVA

„Nový start pro Anežku“ 
probíhá od 1. 1. 2020 do 
31. 12. 2021, realizuje ho 
náš Domov sv. Anežky. 
Projekt s registračním číslem 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/00 
14991 je financován z Operač-
ního programu Zaměstnanost 
Evropského sociálního fondu 
Evropské unie.

Proč vlastně podnikáme
aneb vícestupňový model zaměstnávání

Od začátku roku máme jed-
nu velkou novinku – sociální 
podnik! Zaměřuje se na za-
hradnické práce, truhlářskou 
výrobu a šití výrobků z texti-
lu a ovčí vlny.
Možná si říkáte, že tako-
vé výrobky a  služby našich 
chráněných dílen nabízíme 
už řadu let a  že tím našim 
kolegům s  postižením po-
máháme k větší nezávislosti 
celou dobu, takže takzvané 
sociální podnikání vlastně 
děláme už dlouho…
Máte pravdu, ale náš sociální 
podnik jde o krok dál a nabízí 
našim kolegům s postižením 
příležitost k většímu rozvoji. 
O tom, že to dělá dobře, svěd-
čí i první ocenění – v létě zís-
kal první místo v akcelerač-
ním programu Impact First. 
Z  předávání ceny pochází 
i titulní fotografie.
Více informací o podniku i souvi-
sejícím projektu se dozvíte v člán-
ku níže.

Anežka má svůj 
sociální podnik

2020

Náš podnik má 
na starosti například 
úklid v ZOO Hluboká 

nebo sečení trávy 
v Týně nad Vltavou.

Výnosy z podniku nám 
pomohou financovat 
naše sociální služby 

a pomáhat tak dalším 
lidem s postižením.



Anežka v „době covidové“: 
pomáhali jsme a jiní pomáhali nám

Pár slov úvodem
Vážení přátelé,
poprvé Vás na tomto místě 
zdravím z pozice nového ře-
ditele Domova sv. Anežky, 
které jsem se ujal na konci roku 
2020. Přesto nejsem v Anežce 
žádným nováčkem – potkat 
jste mě tu předtím mohli jako 
psychosociálního pracovníka.
Není tajemstvím, že právě 
jako psychosociální pracov-
ník jsem některé věci v Anež-
ce kritizoval. A  protože jen 
si stěžovat a nic nedělat není 
můj styl, rozhodl jsem se v roce 

2020 přihlásit do výběrového 
řízení na nového ředitele.
Vím, že uživit a udržet takový 
kolos s dvacetiletou historií, 
jakým je Domov sv. Anežky, 
není nic snadného. Navíc jsem 
řízení převzal s řadou novinek 
– máme nový sociální podnik, 
válčíme s dopady covidu, ote-
vírá se nové středisko v Bechy-
ni. Vím, že moje role nebude 
snadná. Už jako psychosoci-
ální pracovník jsem ale nasál 
zdejší energii a nadšení. Stál 
jsem například u počátků so-

ciálního podniku a vím, jaký 
potenciál v něm dříme.
Mým prvním úkolem je ale 
udržet Anežku v  provozu. 
Během roku 2020 se to díky 
intenzivní práci celého kri-
zového týmu a  solidaritě 
všech kolegů povedlo, covid 
na organizaci ale tvrdě dopa-
dl po finanční stránce.
Rok 2021 pro nás nebude snad-
ný. Držte mně i celé Anežce 
palce, potřebujeme to.
Václav Běťák
ředitel Domova sv. Anežky

Vážení přátelé,
rok 2020 byl pro Anežku be-
zesporu plný změn a výzev. 
Anežka založila nový sociální 
podnik, musela přizpůsobit 
svůj chod covidovým opatře-
ním, čelila výpadkům zakázek 
i obavám z nové nemoci.
Tento rok nám také připo-
mněl, jak důležitou roli hraje 
Anežka v životech svých kli-
entů a  jejich rodin. Pocítili 
jsme to všichni, když jsme se 
začali bát, že budeme muset 
v  případě nákazy covidem 

zavřít. Uvědomili jsme si, jak 
stresující by to bylo pro klien-
ty a kolik starostí by to přidě-
lalo jejich blízkým. Ze všech 
sil jsme se snažili udržet Anež-
ku bezpečnou a  v provozu. 
Musím s ulehčením konsta-
tovat, že se nám to podařilo. 
Případné uzavření se týkalo 
jen některých dílen a netrva-
lo nijak dlouho. I díky tomu se 
za rokem 2020 nemusím ohlí-
žet se smutkem, i když klienti 
Anežky přišli o  řadu svých 
oblíbených aktivit včetně na-

příklad společného běhu po 
Čihovicích.
Na konci roku jsme se pak 
rozloučili s  dosavadním 
panem ředitelem Domova 
sv. Anežky, Janem Dudlíčkem, 
kterého na jeho pozici nahra-
dil dosavadní psychosociální 
pracovník Václav Běťák. Panu 
Dudlíčkovi chci na tomto mís-
tě ještě jednou upřímně po-
děkovat za dlouholeté vedení 
naší Anežky.
Jiří Netík
Sdružení POMOC, o. p. 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 za-
městnanosti, a to skrze pod 
poru samostatného bydlení, 
sociální rehabilitaci, terénní 
asistenci a nabídku pracov-
ních míst pro osoby s posti-
žením.
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 sociál 
ně 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 2020 jsme měli už 
40 zaměstnanců s postižením 
(tvořili tak 62,5 % ze všech 
našich zaměstnanců), oproti 
roku 2019 šlo o nárůst o 25 %. 
Naše sociální služby využíva-
lo celkem 54 klientů z Vltavo-
týnska.

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.

Česko‑rakouské 
koncerty prozatím 
odloženy
Není pochyb, že hudba má ce-
lou řadu pozitivních dopadů 
na mysl, náladu i sebevědomí. 
My v Anežce nezpíváme jen 
potají ve sprše, naši klienti 
to dokáží pěkně rozjet ve své 
kapele s názvem Živelná po-
hroma.
Na podzim 2019 jsme proto 
zahájili projekt, který měl 

jejich hudební vlohy rozvi-
nout – koupili jsme profe-
sionální techniku, začali se 
spolu učit zpěvu na mikro-
fon a s odposlechy, plánovali 
jsme společná setkání a kon-
certy s našimi rakouskými 
kamarády z podobně zamě-
řené organizace Tagesstätte 
Zuversicht.
Covid nám do našich plánů 
lidově řečeno hodil vidle. 
Pravidelné zkoušky jsme si 

v době největšího rizika mu-
seli odpustit, nekonaly se 
ani plánované českorakous-
ké koncerty. Naše „Živelka“ 
usilovně zkouší, kdy to jen 
jde. Věříme, že všechno dože-
neme a koncerty proběhnou 
v příštím roce, až se situace 
uklidní.

Asi není nutné vysvětlovat, 
že rok 2020 se i u nás v Anež-
ce nesl především ve znamení 
nového koronaviru a souvi-
sejících epidemiologických 
opatření. Byla to pro nás 
doba nesmírně náročná.
Báli jsme se, že budeme muset 
některou naši službu dočasně 
uzavřít – a to jsme nechtěli, 
protože by se to negativně od-
razilo nejen na těch, kterým 
pomáháme, ale znamenalo by 
to velkou zátěž i pro jejich ro-
diny. Pro naše klienty to byla 
doba plná stresu a my jsme se 
jim snažili být oporou, zřídili 
jsme pro ně například non-
stop telefonickou linku psy-
chosociální podpory. Roušky 
a respirátory nám ztěžovaly 

práci, protože když je polo-
vina obličeje zakrytá, špatně 
se z ní odečítají emoce. Klien-
tům chyběly společné úsměvy, 
zpívání…
Naše dílny zase přišly o řadu 
zakázek. Z logických důvodů 
se zrušila například ta na vý-
robu nábytku do domova pro 
seniory, přišli jsme i  o  vše-
možné jarmarky a trhy, které 

jsou pro nás důležitým zdro-
jem příjmů a zároveň i příleži-
tostí k setkávání s naším oko-
lím. Naši zaměstnanci s posti-
žením se báli, zda nepřijdou 
o  práci (a  upřímně řečeno, 
s ohledem na propad příjmů 
jsme i my byli plní obav).
Nekonaly se ani naše tradiční 
akce, například místo společ-
ného Rodinného běhu se ko-
nala jen skromnější „individu-
ální“ verze. To, že se lidé kolem 
Čihovic proběhli, jsme věděli 
jen z obrázků z tréninkových 
aplikací, které nám posílali.
Přesto jsme dokázali udržet 
Anežku v chodu a navíc s po-
mocí našich zaměstnanců 
a klientů pomáhat dalším li-
dem! Naše šicí dílna se hned 
vrhla do šití roušek a postup-

ně zaučila ve stříhání, šití, 
žehlení atd. i další pracovní-
ky, kteří do té doby neměli 
o práci s  látkou ani ponětí. 
Na pomoc nám přišla Nadace 
ČEZ, díky které jsme mohli 
dokoupit ještě jeden šicí stroj 
a zrychlit výrobu. Naše rouš-
ky pomohly zvládnout první 
týdny v řadě zdravotnických 
zařízení v našem kraji.
Nadace ČEZ nebyla jediná, 
kdo nám podal pomocnou 
ruku – na nákup potřebných 
pomůcek a  provoz krizové 
linky nám přispěl Výbor dob-
ré vůle – Nadace Olgy Havlo-
vé, ČSOB nám zase umožnila 
navýšit úvěr a ustát tak výpa-
dek příjmů.
Krizové období jsme pojali 
i jako výzvu a čas na pozitiv-

ní změnu – o té největší, tedy 
sociálním podniku a účasti 
v  akceleračním programu 
Impact First, píšeme na prv-
ní straně. Čeká nás přechod 
na sériově pojatou výrobu, 
aby nás v budoucnu zrušené 
zakázky už tolik „nebolely“. 

Pomůže nám v tom i Nadace 
Via a fond Avast, které nabíd-
ly pomocnou ruku a finanční 
podporu naší truhlárně, kte-
rá se chce více zaměřit na 
výrobu zahradního nábytku, 
laviček apod.

Anežka funguje 
i díky Jihočeskému 
kraji
Provoz našich sociálních slu-
žeb ze svého rozpočtu dlou-
hodobě podporuje Jihočeský 
kraj – i díky němu tak může-
me našim klientům pomáhat 
rozvíjet jejich schopnosti 
a  znalosti, společně s  nimi 
realizovat jejich individuální 
plán nebo jim být k ruce při 
řešení jejich problémů.
V roce 2020 podpořil Jihočeský 
kraj naše služby téměř dvěma 
miliony korun. Vedení kraje za 
jeho podporu mnohokrát dě-
kujeme a těší nás, že kraj pova-
žuje lokálně dostupné sociální 
služby za potřebné.

Čihovický minifest
Navzdory komplikované co-
vidové situaci se nám v září 
povedlo uspořádat u  nás 
v Čihovicích jednu krásnou 
akci – spolu s místní dětskou 
skupinou Děti v  Buši jsme 
k nám pozvali nejen rodiny 
s dětmi na Čihovický minifest. 

Nechyběly koncerty, občerst-
vení nebo dětské hry v blátě. 
Panovala tak příjemná atmo-
sféra, že se nemůžeme dočkat, 
až budeme moct v roce 2021 
uspořádat v Čihovicích další 
akce. Těšte se s námi!

Máme práci v ZOO
Chtěli jste někdy pracovat 
v ZOO? Nám v Anežce se to 
splnilo! Neplatí nás sice za 
mazlení tygrů ani krmení tuč-
ňáků, ale i tak je to hezká prá 
ce, při které můžeme okouk-

nout zvířátka z různých kon-
ců světa. ZOO Hluboká nám 
totiž svěřilo úklid svých kan-
celáří a sociálních zařízení – 
a my jsme na to právem hrdí!

Nové katalogy 
našich dílen
Výrobky našich dílen si teď 
můžete prohlédnout v krás-
ných nových katalozích! 
Pokud se chcete pokochat 
krásnými novými fotkami 
naší keramiky, mrkněte na 
bit.ly/anezkakeramickadilna. 

Výrobky z ovčí vlny najdete na 
bit.ly/anezkamerino a když 
kliknete na bit.ly/anezkapo-
tisk, můžete se podívat, jaké 
propagační předměty umíme 
vyrobit.

Výrobky dodáváme 
do různých obchodů 

a prodáváme je na 
eshop ‑anezka ‑tyn.cz 
a merino.cz. Firmám 

nabízíme služby 
a výrobky v režimu 

tzv. náhradního 
plnění.

Navzdory covidu jsme 
do našich řad přijali 
osm nových kolegů 

s postižením a zvýšili 
tak jejich počet 

o 25 %!

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

Bc. Václav Běťák

Ing. Lenka Pechočová

Ředitel

Zástupce ředitele a projektový manažer

Vedoucí chráněných a sociálně 
terapeutických dílen
Dominika Bílková
Pavel Janda 
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
Iveta Dobalová

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

Projektový pracovník
Ing. Martina Šestauberová

Opustil nás Robert

V  roce 2020 nás zasáhla 
zpráva, že jednou z obětí 
nového koronaviru se stal 
i náš dlouholetý kamarád 
a bývalý klient Robert Va-
lenza. S  Robertem jsme 

v  Anežce prožili řadu let, 
byl jedním ze „služebně 
nejstarších“ klientů Anežky 
a svými krásnými kresbami 
vyzdobil nejednu naši stěnu, 
leták či vánoční přání.

Projekt „Přes hory, přes 
doly aneb za muzikou přes 
hranice“ je dotován z pro-
gramu Interreg VA Rakous-
ko – Česká republika v rám-
ci Fondu malých projektů. 
Reg. č. KPF01181.

Sociální služby Domova 
sv. Anežky byly v roce 2020 
podpořeny z rozpočtu 
Jihočeského kraje částkami 
534 000 Kč (podpora samo-
statného bydlení, celkové 
náklady služby 692 000 
Kč) a 1 428 000 Kč (sociální 
rehabilitace, celkové ná-
klady služby 2 000 000 Kč) 
skrze účelovou dotaci dle 
§ 101 a zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, 
poskytovatelům sociálních 
služeb.

https://bit.ly/anezka-keramicka-dilna
https://bit.ly/anezka-merino
https://bit.ly/anezka-potisk
https://bit.ly/anezka-potisk
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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

65 %

29 %

6%

materiál, energie, 
služby

osobní náklady

ostatní

Aktiva k 31. 12. 2020                                    7 879
Dlouhodobý nehmotný majetek                         200
Dlouhodobý hmotný majetek                          9 015
Dlouhodobý finanční majetek                              0
Oprávky k dlouhodobému majetku                    ‑5 675
Dlouhodobý majetek celkem                            3 540
Zásoby                                                   796
Pohledávky                                            3 359
Krátkodobý finanční majetek                            172
Jiná aktiva                                                  12
Krátkodobý majetek celkem                            4 339

Příjmy                                                  18 549
Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb                6 277
Přijaté příspěvky a dary                                1 621
Provozní dotace                                       10 601
Ostatní příjmy                                             50

Pasiva k 31. 12. 2020                                    7 879
Vlastní jmění                                            2 814
Výsledek hospodaření 2020                            ‑1462
Neuhrazená ztráta z minulých let                      ‑ 1008
Vlastní zdroje celkem                                    344
Dlouhodobé závazky                                       28
Krátkodobé závazky                                    4 029
Jiná pasiva celkem                                      3 478
Cizí zdroje celkem                                      7 535

Hospodářský výsledek                                ‑1 462

Hospodaření 2020 — Domov sv. Anežky, o. p. s.

Děkujeme našim partnerům a podporovatelům

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

Příjmy

1 %
9%

34 %

57 %

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                                               20 011
Spotřebované nákupy a služby                        5 685
Osobní náklady                                       13 077
Daně a poplatky                                         102
Odpisy a opravné položky                               640
Jiné provozní náklady                                   507

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

– Děkujeme obci Bečice, Čejkovice, Čen-
kov 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 mnoha 
podobách srdečně děkujeme panu 
Kláskovi z Dýmkařského klubu Dymka.
net. Naši „dýmkaři“ jsou s Anežkou již 

řadu let a stále vymýšlejí nové cesty, jak 
nám pomoci. Vážíme si toho!

– Za podporu kulturních a sportovních 
akcí v Čihovicích děkujeme skupině 
ČEZ a Nadaci ČEZ s jejím projektem 
„Oranžový rok“.

– Ze srdce děkujeme České spořitelně 
za sbírku vánočních dárků pro naše 
klienty.

– Děkujeme Nadaci ČEZ za příspěvek na 
nákup šicího stroje pro šití roušek a také 
za dar na nákup sportovních pomůcek. 
Díky nadační podpoře si můžeme s klien-
ty udržovat zdravý životní styl.

– Poděkování za příspěvek na nákup 
skládacího invalidního vozíku posíláme 
Nadaci Jedličkova ústavu. Vozík nám 
usnadní cestování a pomůže našim 
klientům ve chvílích, kdy jim vlastní síly 
nestačí.

– Za podporu v náročné covidové době 
děkujeme Výboru dobré vůle – Nadaci 
Olgy Havlové.

– Velký dík posíláme Nadaci Via a Na-
dačnímu fondu Avast, které společně 
podpořily rozvoj našeho sociálního 
podniku, konkrétně naší truhlářské 
dílny.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý 
obraz aktiv a pasiv společnosti Domov sv. Anežky, o. p. s. 
k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospo‑ 
daření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účet-
ními předpisy.


