
Když jsme před patnácti 
lety spolu s městem Týn nad 
Vltavou realizovali projekt 
na odstraňování bariér v na-
šem městě, netušili jsme ani 
zdaleka, co tím spustíme. 
Nejenže se za tu dobu v Týně 
povedlo pomocí stavebních 
úprav zlepšit dostupnost 
řady míst, která byla do té 
doby obtížně přístupná vo-
zíčkářům, lidem s omezenou 
hybností nebo i maminkám 
s kočárky, ale pomohli jsme 
navíc odstartovat akci, kte-

rá už přesáhla hranice na-
šeho domovského města. 
Důkazem toho je projekt 
„Odstraňování bariér v mi-
kroregionu Vltavotýnsko“, 
který proběhl v  roce 2017 
a na němž se s radostí podílel 
i náš Domov sv. Anežky. Jeho 
cílem bylo zlepšit podmínky 
života v našem mikroregio-
nu a zvýšit bezpečnost jeho 
obyvatel.
Myšlenka projektu byla jed-
noduchá – pomoci ve čtrnácti 
obcích našeho regionu identi-

fikovat místa, kde se lidé ne-
vidomí, zdravotně postižení, 
ale také děti a senioři mohou 
potýkat se zbytečnými barié-

rami. Takovou bariérou při-
tom může být chybějící ram-
pa u schodů do zdravotního 
střediska, příliš úzké vstupní 
dveře obecního úřadu, vysoký 
práh chodníku, nevhodně vy-

řešená autobusová zastávka, 
chybějící přechod či absence 
vodících prvků pro nevidomé 
a slabozraké.
Většiny takových zdánlivě 
drobných překážek si ale 
zdravý člověk při každoden-
ním pohybu po obci nevšim-
ne, a tak bylo nutné vyrazit do 
terénu se zkušenými odborní-
ky. Jejich rolí se v rámci pro-
jektu ujali dva uživatelé Do-
mova sv. Anežky, konkrétně 
Štěpán s vadou zraku a Mirek, 
který je na vozíku. Tým dopl-
nil ještě jeden „vypůjčený“ 
senior. Cílem jejich putování 
po regionu nebyly paměti-
hodnosti ani dobré restau-
race, ale veřejné komunikace 
a prostranství jako například 
náměstí, zastávky hromadné 
dopravy, podchody či přecho-
dy pro chodce, a také někte-
ré budovy, zejména obecní 
úřady, prodejny a obchodní 
střediska.
Z poznatků našich odborní-
ků na bariéry pak vznikla od-
borná analýza, ve které bylo 
každé problematické místo 

popsáno a vysvětlena jeho 
možná rizika. U pěti „typic-
kých“ bariér byl také připo-
jen detailní návrh řešení, 
jak dosáhnout bezpečného 
a pohodlného přístupu pro 
invalidy, seniory i maminky 
s malými dětmi. Analýza tak 
nyní může všem dotčeným 
obcím posloužit jako přímý 
podklad pro budoucí staveb-
ní úpravy a žádosti o dotace, 
ale také se stát inspirací pro 
další města.
Že to bude inspirace vítaná, 
dokazuje i fakt, že na náš vl-
tavotýnský projekt má v roce 
2018 navázat další – tento-
krát se v něm budou hledat 
bariéry na Bechyňsku, tedy 
v mikroregionu Lužnice. Na 

naše odborníky Štěpána 
a Mirka tentokrát čeká zhru-
ba čtyřicet obcí, kterými bu-
dou muset projít. Hotovou 
analýzu vltavotýnských ba-
riér si navíc vyžádala i jedna 
celorepubliková instituce, 
a tak se možná vlna inspirace 
neomezí jen na náš Jihočeský 
kraj.
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Co je na Anežce 
nejlepší? Zeptali 
jsme se klientů

VÝROČNÍ  ZPRÁVA

V rámci projektu 
proběhl také 
„Den s vozíčká-
řem“ na vybraných 
základních a ma-
teřských školách 
v Týně nad Vltavou 
a okolí.  V jeho rámci 
se náš uživatel Mirek 
setkával s dětmi, 
vyprávěl jim o svém 
životě s bariérami 
a odpovídal na zví-
davé dotazy. Projekt „Odstraňování 

bariér v mikroregionu 
Vltavotýnsko“ realizovala 

Místní akční skupina 
Vltava, z.s. s finanční 

podporou Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR.

Pomáháme 
odstraňovat bariéry

Prezentace lidových řeme-
sel, příjemný zážitek pro děti 
a zároveň příležitost pro lidi 
s postižením, aby předvedli 
svou šikovnost – to v  sobě 
spojil projekt „Anežka jde 
do školky“. V roce 2017 jsme 
díky němu náš čihovický areál 
otevřeli dětem z okolních škol 
a školek. 
Čekaly tu na ně tvořivé dílnič-
ky, při nichž jsme jim s pomo-
cí naší dílny Merino přiblížili 
tradiční způsoby zpracování 
ovčí vlny. Zájem byl přede-
vším o ukázky plstění a vlně-
ná zvířátka, která si naši malí 
návštěvníci mohli nabarvit 
a odnést na památku. 
Projekt si ale neužívaly jen 
děti. Organizaci tvořivých 
aktivit totiž dostali na sta-
rost zaměstnanci našich 
textilních dílen, a to včetně 
těch s postižením. A právě 
na nich byla znát upřímná ra-
dost z takové netradiční spo-
lupráce. I ti z našich kolegů, 
kteří se obvykle drží stranou, 
se do akce zapojili, a mnozí si 
dětský ruch kolem sebe oči-
vidně užívali. I proto bychom 

se takové práci s dětmi rádi 
věnovali i nadále.
Velké díky za úspěch celé 
akce patří nejen všem z Me-
rina, ale rovněž Nadaci ČEZ, 
která projekt finančně pod-
pořila. Nebylo to ovšem úpl-
ně zadarmo – nejprve jsme 
museli získat dostatek bodů 
v  aplikaci „EPP Pomáhej 
pohybem“. Ta funguje jako 
sport tracker, tedy měřič 
sportovního výkonu, a  zá-
roveň za vyvinutou aktivitu 
přiděluje uživatelům body, 
které mohou věnovat na cha-
ritativní účel.
Náš projekt tak měl pro 
mnoho našich zaměstnanců 
a  kolegů nečekané „vedlej-
ší účinky“ – dodnes máme 
v  živé paměti hromadné 
stahování aplikace EPP a ko-
lektivní sportovní nasazení 
u nás v Čihovicích.

Anežka
se zaplnila dětmi



Pár slov úvodem
2017: Náročný rok 
v dobrém kolektivu
Vážení přátelé,
mám-li se ohlédnout za uply-
nulým rokem v naší organi-
zaci, musím konstatovat, že 
to byl rok náročný. Na jeho 
začátku byla v naší republi-
ce zvýšena minimální mzda, 
a  tak jsme platy našich ko-
legů upravili i my. A protože 
s  financemi to v  sociálních 
službách není jednoduché, při- 
nesl nám nový rok starosti 

s cash flow. Trápila nás i náklad-
ná údržba vozového parku – její 
vyřešení pro nás bude jednou 
z výzev následujícího roku.
Přes vše řečené ale rok 2017 
v  Anežce rozhodně nebyl 
rokem negativním! Přivítali 
jsme několik nových klientů, 
kteří oživili zaběhnutý ko-
lektiv, přinesli nové nápady 
a dodali novou energii. Velkou 
radost mám také z týmu v na-
šem obchůdku U sv. Anežky – 
se svým pracovištěm se zto-
tožnili tak, že by za obchůdek 

snad dali i život. Na atmosféře 
obchodu, jeho upravenos-
ti i sortimentu je to patrné, 
a jistě i z toho důvodu se tam 
zákazníci rádi vracejí.
Věřím proto, že s pozitivně 
naladěným a sehraným kolek-
tivem se všem výzvám dokáže-
me společně postavit a udělat 
z Domova sv. Anežky ještě lep-
ší místo pro život a práci osob 
s handicapem. Děkujeme, po-
kud nás v tom podpoříte i Vy.
Mgr. Jan Dudlíček, 
ředitel

Anežka plnoletá

Osmnáctý rok znamená 
v lidském životě plnoletost 
– a právě osmnáct let čin-
nosti oslavila v  roce 2017 
naše „Anežka“, kterou jsme 
v  roce 1999 založili spolu 
s městem Týn nad Vltavou 
a  společností Vindex JIH. 
Završila se tím tehdy první 
etapa naší snahy obnovit 
opuštěný zemědělský areál 
na okraji osady Čihovice. 
Od roku 1997 tu sice fungo-

val Špejchar klub, zaměřený 
na kulturní akce, ale až uži-
vatelé Domova sv. Anežky 
přinesli do čihovického dvo-
ra ten správný ruch a každo-
denní „hemžení“. A těší mě, 
když vidím, že ono hemžení 
je rok od roku větší a rozma-
nitější.
Provoz sociálních služeb 
samozřejmě není levnou zá-
ležitostí a není tajemstvím, 
že vedení domova bojuje 
o každou korunu na rozvoj 
a zlepšování provozovaných 

dílen a služeb. Když ale pak 
člověk vidí výsledky tohoto 
boje, třeba rozesmáté děti 
na návštěvě místních dílen, 
krásný keramický buclák 
nebo koncert kapely Živelná 
pohroma, je jasné, že úsilí 
nebylo zbytečné.
Celému týmu Domova sv. Anež- 
ky proto za jejich skvělou práci 
patří můj upřímný dík.
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 Vltavou i okolí, poradí 
si i s údržbou dětských hřišť 
a různými pomocnými prace-
mi. V roce 2017 se tu pustili 

i do pletení proutěných ko-
šíků – prý aby se nenudili, 
když zrovna není co sekat 
ani uklízet.

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 
byty zvláštního určení, so-
ciální rehabilitaci a terénní 
asistenci (podpora samo-
statného bydlení) a nabídku 
pracovních míst pro osoby 
se zdravotním postižením. 
V rámci sociální rehabilitace 
nabízíme pomoc a podporu 
při zvládání každodenních 
úkonů, řešení problémů, 
hledání zaměstnání a jiných 
způsobů seberealizace. Po-
řádáme aktivizační a zájmové 
programy, například kultur-
ní a sportovní akce, výlety či 
vzdělávací 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 teprve připra-
vují.

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 2017 naše sociální služ-
by využilo celkem 43 osob 
s handicapem. Přímou péči 
jim poskytovalo 11 pracov-
níků. 

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 na Vltavotýnsku 

nabízíme

Sociálně terapeutické 
dílny

Pobytovou i ambulantní 
sociální rehabilitaci

Asistence podpory samostatného 
bydlení a ubytování v bytech 

zvláštního určení

Pracovní uplatnění na našich 
chráněných pracovištích

Organizační struktura

Mgr. Jan Dudlíček

Ing. Lenka Beskidová

Ředitel

Zástupce ředitele a projektový manažer

Bc. Michaela Sýkorová

Obchodní zástupce 
a vedoucí dílny Merino

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 Bulová, 
Jan Klika, Dis., 
Hana Srncová, Dis., 
Darina Netíková, Ing.



Mezi klienty Domova sv. Anežky vládne spokojenost
Abychom si mohli být jisti, 
že služby Domova sv. Anežky 
našim klientům vyhovují, pro-
vádíme mezi nimi pravidelně 
hodnocení spokojenosti. Vý-
sledky ankety za rok 2017 tu 
představujeme opravdu s ra-
dostí.

Celková spokojenost
Naše služby splňují očekávání  
100 % uživatelů sociální reha-
bilitace, sociálně terapeutic-
kých dílen i podporovaného 
bydlení. Materiální zajištění 
a prostory vyhovují naprosté 
většině z nich.

Pozitivní pracovníci
Pracovníci Domova sv. Anež-
ky jsou hodnoceni jednoznač-
ně kladně, s jejich přístupem je 
spokojeno 100 % uživatelů. Ti 
také potvrzují, že pracovníci 
Anežky berou ohled na indivi-
duální přání a potřeby klientů.

Nevadí skoro nic
Ptali jsme se i na to, co našim 
uživatelům vadí. Jeden si po-
stěžoval na nefunkční výtah, 
jeden nerad dělá práci za chy-
bějící kolegy. Zbytku nejenže 
u nás nic nevadí, ale ani si ne-
vzpomněli na něco, co by jim 
v Anežce scházelo.

Anežka v roce 2017
Sportovní akce, výstava ob-
razů, slavnostní ples i  bu-
dování nové tělocvičny – to 
je jen několik střípků, které 
charakterizují dění u  nás 
v Anežce v roce 2017.

Běh pro dobrou věc
Protože jedním z našich cílů 
je oživit osadu Čihovice a při-
vést k nám návštěvníky a lidi 
„zvenčí“, rozhodli jsme se 
uspořádat tu benefiční rodin-
ný běh. Ke startu jsme pozvali 
naše uživatele, kolegy i obyva-
tele z širokého okolí. Ústřed-
ním motivem bylo nabíd-
nout lidem handicapovaným 
i zdravým příležitost k setká-
ní a společné aktivitě, a také 
získat prostředky na rozvoj 
našich sociálních služeb.
Přestože šlo o historicky prv-
ní ročník, na startovní čáru se 
postavilo hned 121 osob. Trasy 
o délce 3 a 5 kilometrů přiláka-
ly jak výkonnostní běžce, tak 
i ty, kdo obvykle nesportují. 
Někteří nadšenci si dokonce 
s  radostí zaběhli tratě obě. 
A  našlo se i  dost fanoušků, 
kteří běžce podél trasy hlasitě 
povzbuzovali.
Každý účastník dostal na pa-
mátku diplom a výrobek z na-
šich dílen, a pak na všechny 
čekalo hudební vystoupení, 
společné posezení a na děti 
i  skákací hrad. Úspěch sla-
vil domácí guláš, který jsme 
přichystali jako občerstvení. 
Během celého odpoledne se 
návštěvníci mohli seznámit 
i  s  fungováním našeho do-
mova. 
Všichni účastníci nejenže 
udělali něco pro svoje zdraví, 
ale také pomohli potřebným 
– výtěžek z  dobrovolného 
startovného ve výši 17 670 
korun jsme využili k rozvoji 
našich služeb. Máme radost, 
že se náš běh setkal s pozitiv-
ním ohlasem, a těšíme se na 
jeho druhý ročník.

Candrbál s Pohromou
Už potřetí jsme se pustili také 
do organizace tanečního ple-
su neboli Candrbálu pro naše 
zaměstnance, klienty i příz-
nivce. O jeho oficiální zaháje-
ní se postaral náš pan ředitel, 
na kterého posléze navázala 
hudebním programem naše 
jedinečná kapela s  trefným 
názvem Živelná pohroma. 
Dobrou náladu podpořilo 
vystoupení s názvem „Labutí 
jezero“ Souboru písní a tan-
ců z Hartmanic, a v neposled-
ní řadě také bohatá tombola, 
za kterou vděčíme mnoha 
štědrým sponzorům.

S podporou Dýmkařů
I v roce 2017 jsme se těšili pří-
zni klubu dýmkařů PiPe club 
Dymka.net a jejich zástupce, 
pana Zdeňka Kláska. Dým-
kaři nás podporují již řadu let 
a vždy si pro nás dokáží vymy-
slet něco nového. Tentokrát 
nám pan Klásek uspořádal vý-
stavu v Milevsku. Jako ústřed-
ní téma jsme vybrali zvířata. 
Členové našeho Výtvarného 
ateliéru se proto pustili do 
tvorby obrazů různých živoči-
chů, v tkalcovské dílně vznikly 
chňapky, zástěrky a  prostí-
rání se zvířátky, v truhlárně 
vytvořili dřevěné motýly a ve 
stacionáři jsme z korálků na-
vlékli pestrobarevné motýlky 
a broučky. Pozadu nezůstala 

ani keramická dílna – tam při-
pravili speciální edici hrnků 
s housenkami.
Dýmkaři nás pozvali i  na 
pražský sraz svého klubu, 
kde nám slavnostně předali 
finanční dar ve výši 52 776 
korun. Peníze mezi sebou 
vybrali při speciální dražbě. 
My jsme jim jako poděková-
ní přivezli obraz vytvořený 
našimi klienty. Za milý dar 
i dlouhodobou podporu jim 
ještě jednou děkujeme.

Nová posilovna potěšila
Ani v roce 2017 jsme nezapo-
mínali na rozvoj zázemí pro 
naše klienty. V  prostorách 
rehabilitačního centra jsme 
pro ně zřídili novou tělocvič-

nu a posilovnu. V příjemném 
prostředí se tu mohou pustit 
například do kickboxu, jógy, 
kondičního cvičení nebo po-
silování. A jak vyplývá z anke-
ty spokojenosti, kterou jsme 
mezi klienty Anežky uspo-
řádali (výsledky najdete na 
této stránce), stala se nabídka 
sportovního vyžití v nové tělo-
cvičně jednou ze zdejších nej-
oblíbenějších aktivit.

Nečekaný nápor 
na Živitelce
Výrobky našich dílen kaž-
doročně prezentujeme na 
různých trzích v  regionu 
a také na tradiční akci Země 
živitelka na Českobudějovic-
kém výstavišti. V roce 2017 

tam náš prodejní stánek za-
znamenal nečekaný ohlas, 
o  výrobky „z  Anežky“ se 
zvedla rekordní vlna zájmu. 
Bohužel to ale nebyla jediná 
vlna, která na Živitelku do-
razila, a tak se naši prodejci 
museli vypořádat i s nenadá-
lou bouří a malou záplavou 
v prodejním pavilonu. Vše 
ale nakonec zvládli, a máme 
tak na celou akci jen dobré 
vzpomínky.
Před Vánoci se naši kolegové 
rozjeli na trh v  rakouském 
sídle Erste Bank, aby výrob-
ky z Anežky nabídli taměj-
ším zaměstnancům. Byla to 
pro ně nová zkušenost, a my 
před jejich odvahou musíme 
smeknout.

Dvě země – jeden svět
A nebyli bychom to my, kdy-
bychom si nezačali připravo-
vat nějakou zábavu i na ná-
sledující rok. S našimi přáteli 
z  rakouského Heidenreich-
steinu, s nimiž každoročně 
podnikáme pěší výpravy 
v rámci „Jakubského putová-
ní“, jsme naplánovali projekt 
„Dvě země – jeden svět aneb 
Co všechno my (ne)vidíme“. 
Zapojí se do něj náš foto-
kroužek a všichni uživatelé 
Domova sv.  Anežky, které 
láká focení. Společně s kli-
enty spřátelené organizace 
Tagesstätte Zuversicht chce-
me v roce 2018 uspořádat vý-
stavu fotografií.

Náš tým
Ačkoliv to není samozřej-
most, věříme, že i neziskové 
organizace a sociální podniky 
by měly usilovat o profesiona-
lizaci a zvyšování odbornosti 
ve svém týmu. Právě to nás 
vedlo v roce 2017 k vytvoření 
postu místoředitelky, která 
má nově na starosti sociální 
služby a  dohled nad jejich 
fungováním, kvalitou a zamě-
řením na individuální potřeby 
klientů. První místoředitel-
kou Anežky byla jmenována 
naše dlouholetá kolegyně, 
Ing. Lenka Beskidová.
V našich sociálních službách 
došlo i k dalším personálním 
změnám. Pomyslného kormi-
dla našich sociálních služeb 
se v  loňském roce ujala (tj. 
novou sociální pracovnicí se 
stala) naše kolegyně a „srd-
cařka“ Petra Teresčenková, 
DiS., a na místě pracovníka 
v  sociálních službách jsme 
místo Bc. Lenky Kronikové 
nově přivítali Jana Kliku, DiS. 
Lence tímto ještě jednou dě-
kujeme za spolupráci.
V PO-TISKu jsme se rozlou-
čili s dosavadní vedoucí, paní 
Irenou Vornayovou, která 
stála u zrodu a rozvoje této 
tiskařské a mýdlařské dílny 
a jíž za všechnu odvedenou 
práci srdečně děkujeme. 
Nově teď PO-TISK vede paní 
Bc. Petra Skaláková.
A z radostného důvodu jsme se 
na čas rozloučili rovněž s naší 
obchodní zástupkyní, paní 
Sýkorovou, která nastoupila 
na mateřskou dovolenou. S ob- 
chodními záležitostmi se proto 
od roku 2018 můžete obracet 
na pani Andreu Daranskou. 

Zeptali jsme se našich klientů:
Co se Vám v Domově sv. Anežky nejvíce líbí?
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Jak nás 
podpořit
Velmi si vážíme každé pod-
pory. Pomoci nám můžete 
následujícími způsoby.

Podpořte nás
finančním darem
Každý příspěvek zodpo-
vědně využijeme na přímou 
péči o naše klienty nebo na 
jiný předem domluvený účel. 
Samozřejmostí je vystavení 
darovací smlouvy nebo po-
tvrzení o přijetí daru, který 
si můžete odečíst z daňové-
ho základu. Pamatujeme i na 
poděkování dárci a transpa-
rentní účetní evidenci daru.
Číslo účtu 
Domova sv. Anežky, o.p.s.
215731476/0300 nebo 
6189430297/0100 

Podpořte nás
nefinančním darem
Pomoci nám můžete i hmot-
nými dary, jejichž konkrétní 
podobu s Vámi rádi domlu-
víme tak, aby dar posloužil 
péči o naše klienty. Uvítáme 
i základní kancelářské či úkli-
dové potřeby.

Dejte nám práci

Vítaným způsobem podpory 
je pro nás i zakázka na služby 
nebo výrobky našich dílen. 
Lidé se zdravotním posti-
žením tak dostanou práci 
a my se tím posouváme blíže 
finanční nezávislosti na dota-
cích a darech.

Zviditelněte se u nás

Hledáte prostor pro svůj re-
klamní nápis, chcete oslovit 
turisty přijíždějící do Čiho-
vic? Domluvíme se na umís-
tění Vaší reklamy na naše 
dokumenty, dodávku, inter-
netové stránky... Umíme být 
kreativní – ozvěte se nám.

Náklady Výnosy
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46 %

30 %
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materiál, energie, služby
4 439

583

9 809

1 580

6 353

5 748

86

tržby z vlastní činnosti

ostatní

osobní náklady

přijaté příspěvky

ostatní

Náklady                                                                                14 831
Spotřebované nákupy                                   2 632
Služby                                                                                 1 807
Osobní náklady                                                    9 809
Daně a poplatky                                                          49
Odpisy a opravné položky                                     485
Jiné provozní náklady                                           49

Aktiva k 31. 12. 2017                                                                            4 556
Dlouhodobý nehmotný majetek                              200
Dlouhodobý hmotný majetek                                5 724
Dlouhodobý finanční majetek                                   0
Oprávky k dlouhodobému majetku                      -4 376
Dlouhodobý majetek celkem                                1 548
Zásoby                                                                                              1 039
Pohledávky                                                                                1 946
Krátkodobý finanční majetek                                 186
Jiná aktiva                                                                                     -163
Krátkodobý majetek celkem                                3008

Výnosy                                                                            13 767
Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb                  5 748
Přijaté příspěvky a dary                                  6 353
Provozní dotace                                                   1 580
Jiné ostatní výnosy                                                         86

Pasiva k 31. 12. 2017                                                                            4 556

Vlastní jmění                                                                         1 329

Výsledek hospodaření 2017                            -1 064

Nerozdělený zisk (ztráta) z minulých let                  1 166

Vlastní zdroje celkem                                                 1 431

Dlouhodobé závazky                                                 12

Krátkodobé závazky                                                    3 113

Jiná pasiva celkem                                                                     0

Cizí zdroje celkem                                                      3125

Hospodářský výsledek                                 -1 064

Hospodaření 2017   Domov sv. Anežky o. p. s.

Děkujeme našim partnerům a podporovatelům

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

provozní dotace

— Město Hluboká nad Vltavou
— Obec Dříteň
— Obec Hartmanice
—  Oblastní spolek Českého červeného kříže 
 České Budějovice
—  AUTO FUTURE
—  Zdeněk Klásek a Dymka.net
—  Martina Dudlíčková
—  MUDr. Hájíčková
—  Ing. Jaroslav Luňáček a rodinná kapela Luňáčci

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost


