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Úvodní slovo

Vážení kolegové, milí přátelé,
dovolte, abych Vám předložila druhou výroční zprávu Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s., která shrnuje především naše první samostatné kroky. Obecně prospěšná společnost chelčického domova převzala samostatný provoz sociálně terapeutické
dílny v červnu roku 2012 od Domova sv. Anežky, který zaštiťoval provoz tohoto
střediska první dva roky. Od 1. července 2012 Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
započal svou samostatnou cestu na poli sociálně terapeutické dílny.
Žádné začátky nejsou nejlehčí, a mnoho se také postupně měnilo, jak v sestavení
pracovního týmu, tak i ve složení uživatelů. Našemu domovu bylo dáno mnohé
na samém počátku – veliká podpora konkrétních lidí, kterým nebyla cesta zrození
chelčického domova lhostejná… Ráda bych na tomto místě poděkovala panu Jiřímu
Netíkovi, předsedovi správní rady Domova sv. Anežky, panu Janu Šestákovi, řediteli
Domova sv. Anežky, starostovi obce Chelčice panu Jiřímu Iralovi, firmě Zemcheba, s.r.o. v čele s panem Jaroslavem Muškou, paní Martě Krejčíčkové s firmou Rek
Servis, o.s. Mája-Tvořivé Chelčice a o.s. Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS a v neposlední řadě Jihočeskému kraji a Ministerstvu práce a sociálních věcí, bez kterých
by chelčický domov neměl šanci začít svou cestu. Velice si této podpory vážíme
a děkujeme!
Děkuji všem, kteří v Chelčickém domově sv. Linharta v roce 2012 pracovali a přispěli tak k dobrému počinu vzniku společnosti. Ráda bych poděkovala kolegyním
Stanislavě Lenkerové, Mgr. Haně Machové a Mgr. Heleně Šimurdové, které v domově pracovaly, a také bych ráda popřála šťastnou další cestu uživatelům Kateřině
Čečkové, Janě Kunzlové a Davidu Tycovi.
Výroční zprávu Vám předkládáme v podobě kvarteta, a bude nám potěšením, když
si ho pro radost s přáteli zahrajete…
Mgr. Klára Kavanová Mušková,
ředitelka Chelčického domova
sv. Linharta, o.p.s. od února 2013
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Základní informace
a kontakty

Název společnosti: Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
Adresa:
Chelčice 1, 389 01 Vodňany
Ředitelky domova: Stanislava Lenkerová (1. 1. - 30. 6. 2012)
Mgr. Helena Šimurdová (10. 7. – 31. 12. 2012)
Datum registrace: 10. června 2011
IČ: 281 38 520, Číslo účtu v r. 2012: 246216936/0300
Telefon: 775 382 477, E-mail: info@linhart-chelcice.cz, Web: www.linhart-chelcice.cz
Zakladatelé o.p.s.:	• Obec Chelčice
• Občanské sdružení Mája-Tvořivé Chelčice
• REK Servis, s.r.o.
• Zemcheba, s.r.o.
Správní rada společnosti: • Jiří Iral (předseda správní rady)
• Ing. Marta Krejčíčková (členka správní rady)
• Mgr. Klára Kavanová Mušková (členka správní rady)
Složení správní rady se v roce 2012 nezměnilo.
Dozorčí rada společnosti: • Mgr. Jan Šesták, Ph.D. (předseda dozorčí rady)
• Marie Bláhová (členka dozorčí rady)
• Mgr. Jiří Král (člen dozorčí rady)
Složení dozorčí rady se v roce 2012 nezměnilo.
Zaměstnanci o.p.s. 2012: • Stanislava Lenkerová (ředitelka společnosti do 30. 6. 2012)
• Mgr. Markéta Cinádrová (pracovník v sociálních službách)
• Mgr. Helena Šimurdová (ředitelka společnosti od 10. 7. 2012)
• Bc. Vladimíra Procházková (sociální pracovnice)
• Mgr. Iva Bukačová (keramička a výtvarnice – DPP)
V Chelčickém domově sv. Linharta jako středisku Domova sv. Anežky
pracovali v roce 2012:
• Stanislava Lenkerová (vedoucí provozu a pracovník v sociálních službách)
• Mgr. Hana Machová (pracovník v sociálních službách)
• Mgr. Markéta Cinádrová (pracovník v sociálních službách)
• Mgr. Jan Šesták, PhD. (částečný úvazek jako sociální pracovník)
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Historie domova

Myšlenka založit
sociální zařízení v okolí Vodňan krystalizovala delší dobu. Zabývali se
jí František Hrneček, bývalý předseda o.s. Mája-Tvořivé Chelčice, Jiří Iral, starosta
obce Chelčice, Jaroslav Muška, předseda Zemcheby Chelčice, a Jiří Netík, předseda
správní rady Domova sv. Anežky v Týně n. Vltavou. Obci Chelčice se podařilo odkoupit nevyužívanou budovu fary se zahradou. To už obec Chelčice spolupracovala
s Domovem sv. Anežky v Týně n. Vltavou a původní myšlenka dostávala konkrétní
podobu – zřídit sociální zařízení pro lidi s mentálním postižením.
Chelčický domov sv. Linharta byl otevřen 2. dubna 2010 jako středisko Domova
sv. Anežky, o.p.s. v Týně n. Vltavou. Dne 10. června 2011 byla založena obecně
prospěšná společnost Chelčický domov sv. Linharta, která od 1. 7. 2012 převzala
poskytování sociální služby.
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Poslání a cíle domova

•

Chelčický domov sv. Linharta,
o.p.s. je sociálně terapeutická
dílna a poskytuje ambulantní služby sociální prevence,
které jsou určeny osobám
se sníženou soběstačností
z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné
na otevřeném ani chráněném
trhu práce. Jejich účelem je
dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků
a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

•

Pomáháme mládeži a dospělým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením předcházet sociální izolaci, přispíváme k rozvoji a zachování jejich stávajících schopností pro plnohodnotný, kvalitní život. Jsme připraveni respektovat individualitu každého uživatele.

•

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. také funguje jako otevřený prostor pro volnočasové aktivity neziskových organizací v obci
a regionu Chelčicko-Lomecka. Využívá ho pravidelně Výtvarný
a keramický klub o.s. Mája-Tvořivé Chelčice, dětský divadelní soubor Chelčické štěstí, probíhají zde tvořivé aktivity a workshopy v prostorách zahrady.

•

Uživatelé a zaměstnaci chelčického domova se zapojují do aktivit Chelčicko-Lhenického mikroregionu i o.s. Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS (např.
Slavnosti květů či Slavnosti plodů).
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Finanční náklady
v roce 2012
Výtvarný materiál				Kč
27 542,Spotřební materiál provoz			
Kč
12 824,Kancelářské potřeby			
Kč
1 707,PHM					Kč500,Potraviny				Kč652,Materiál celkem				Kč
43 225,Spotřeba energie				Kč
7 588,Vodné					Kč
2 525,Opravy					Kč
4 753,Náklady na reprezentaci			
Kč 6 989,70
Poštovné					Kč
1 477,Ostatní služby				Kč855,Zpracování projektů			
Kč
11 959,Vedení účetnictví				Kč
23 028,Telefonní poplatky			
Kč
4 476,Školení zaměstnanců			
Kč
2 160,Cestovné					Kč
1 060,Honoráře				Kč
6 500,Kopírování a nájem kopírky		
Kč 10 195,70
Poplatky bance				Kč561,Odpisy drobného majetku (notebook)
Kč
11 820,Služby celkem				Kč
74 091,Mzdové náklady				Kč
315 732,Sociální a zdravotní pojištění		
Kč 103 841,Pojištění provozu				Kč
3 000,Správní poplatky (vidimace, legalizace)
Kč
1 810,Náklady celkem				Kč
563 555,40
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Finanční výnosy
v roce 2012

Kurzovné						Kč
7 500,Tržba za vlastní výrobky					Kč
78 391,Příjem z akcí						Kč
24 940,Příjem z obědů						Kč
1 075,Dotace MPSV						Kč
166 000,Dary přijaté						Kč
268 946,Podpořené pracovní místo (Projekt Impakt)			
Kč
16 000,Úroky z účtu						Kč
3,20
Výnosy celkem						Kč562 855,20
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Dárci
chelčického domova

Svými finančními dary Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. podpořili:
Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
Vafo Praha, s.r.o., Chrášťany 94, 252 19 Rudná u Prahy
Zemcheba, s.r.o., Chelčice 106, 389 01 Vodňany
Lady Marmelade, s.r.o., Chelčice 106, 389 01 Vodňany
Obec Stožice, Stožice 63, 389 01 Vodňany
Město Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany
MaG Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany
Ing. Jaroslava Mitášová, Bc. Monika Krejčíčková a Bc. Vladimíra Procházková,
které získaly finanční prostředky pro chelčický domov díky projektu Thing Big
Manželé Hunešovi, Vodňany
Skautská organizace Vodňany, která poskytla výtěžek dobrovolné sbírky ze Štědrého dne ve Vodňanech
Svými věcnými dary Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. podpořili:
Obec Chelčice
Domov sv. Anežky, o.p.s.
Manželé Havlovi a firma Animeal spol. s r. o.
Firma Hiki – Jiří Iral ml. a st.
Mgr. Andrea Randáková
Mgr. Eva Bartošová
Manželé Muškovi

Dovolte, abychom všem dárcům v roce 2012 co nejsrdečněji poděkovali.
Velice si každé pomoci vážíme!
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Partneři
chelčického domova
Je nám ctí, že zde můžeme uvést všechny partnery chelčického domova, bez kterých by provoz sociálně terapeutické dílny nebyl možný. Za každou pomoc, příspěvek, radu i dobré
slovo upřímně děkujeme.

T VOŘIVÉ
CHELČICE
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Jihočeský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Obec Chelčice a její zaměstnanci
Obec Pištín
Město Vodňany
Zpracovna ovoce firmy Zemcheba, s.r.o.
Keramika Čavyně
Ing. Kristýna Rejžková
Nadace ČEZ
Projekt Thing Big – Nadace O2
o.s. Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS
o.s. Mája-Tvořivé Chelčice
FK Chelčice
SDH Chelčice
Rek Servis, s.r.o.
Manželé Jakubcovi
Městská galerie a muzeum Vodňany
Gymnázium Vodňany

Finanční náklady v roce 2012
Finanční výnosy v roce 2012
Dárci chelčického domova

Sociálně terapeutická dílna domova
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Poslání a cíle STD

Sociálně terapeutická dílna je tady pro
• osoby s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením
• lidi ve věku od 16 let do 60 let
• všechny, kteří mají zájem se zdokonalovat ve zvládání každodenních činností
a sociálních dovedností běžného života
Cíle sociálně terapeutické dílny
• podpora při integraci do běžných životních situací
• zprostředkovávat nové sociální kontakty
• rozvíjení již nabytých vědomostí a získávání
zcela nových
Principy poskytování služby
• respektování individuality každého
člověka
• týmová spolupráce
• vlídný, ale důsledný přístup
• služba je poskytována bezplatně (vyjma stravování a asistence)
Kapacita
Počet uživatelů – 10 v danou chvíli
Provozní doba
V pracovní dny od 7.00 do 14.30 hod.
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Sociálně terapeutická dílna domova
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Činnosti STD

Služba obsahuje tyto základní činnosti
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začlenění
• podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
• základní sociální poradenství
Sociálně terapeutická dílna Chelčického domova sv. Linharta se věnuje
práci:
• v keramické dílně
• v textilní dílně
• s barvami
• výrobě ručního papíru
• práci s fimem
• práci v přírodní zahradě
• pomoci s provozem
a úklidem domova, Památníku Petra Chelčického a klubovny
o.s. Mája-Tvořivé Chelčice
• další činnosti (práci s internetem, vzdělávacím kurzům v Městské knihovně
Písek, sociální integraci, vaření, pohybu a cvičení zábavnou formou…)
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Uživatelé STD

Během roku 2012 docházeli do Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. tito
uživatelé (uvádíme abecedně):
Kateřina Čečková (uživatelka STD Chelčice jako střediska
Domova sv. Anežky), Nikola Hajná, Pavlína Chromá,
Gabriela Jungbauerová, Petr Král, Jana Kunzlová,
Martina Nožičková, Jana Plášilová, Miroslav Šefl,
David Tyc, Viktor Vrňák.

Akce STD pořádané Chelčickým domovem sv. Linharta, o.p.s.
25. 6.	Slavnostní předání provozu Chelčickému domovu sv. Linharta, o.p.s. od Domova
sv. Anežky, o.p.s.
2. 7.	Převzetí certifikátu „Přírodní zahrada“
7. 9.	Městská knihovna Písek – účast na přednášce v rámci cyklu „Klub cestovatelů“
24. 9.	Návštěva Mateřské školy Chelčice v naší zahradě
27. 9.	Seznamovací večírek pro rodinné příslušníky uživatelů
2. 10.	Keramické tvoření s Alzheimercentrem Loucký Mlýn
4. 10.	Městská knihovna Písek – vernisáž obrazů vytvořených v rámci přednáškového cyklu „Klub cestovatelů“
18. 10.	Podzimní slavnost v přírodní zahradě chelčického domova
26. 10.	Slavnosti plodů v Truskovicích – účast v soutěži o ovocnou dobrotu
6. 11.	Keramické tvoření s Alzheimercentrem Loucký Mlýn
23. 11.	Výroba dortu do tomboly na ples Gymnázia Vodňany
14. 12.	Vaření s paní Chromou – příprava ryby
16. 12.	Předávání darovacího šeku od Nadace O2
18. 12.	Keramické tvoření s Alzheimercentrem Loucký Mlýn
20. 12.	Předvánoční posezení
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Sociálně terapeutická dílna domova
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Dobrovolníci STD

Mgr. Klára Kavanová Mušková – výtvarné tvoření s uživateli (2 hodiny týdně)
Mgr. Alena Krauseová – tvoření s uživateli (2 hodiny týdně)
Ing. Pavel Jakubec – poradce pro přírodní zahradu a zpracovatel architektonické
podoby budoucí zahrady
Ing. Kristýna Rejžková – poradce volnočasových programů v domově
Mgr. Eva Bartošová
Ing. Michaela Šmídová

Dále nám zde pomáhali praktikanti z kurzu „pracovník v sociálních službách“, dobrovolníci z obce Chelčice a z klubů OS Mája-Tvořivé Chelčice, členové SDH a FK
Chelčice a další dobrovolníci, kteří si nepřejí být uvedeni.
Dále v roce 2012 intenzivně pomáhala chelčickému domovu na půlroční stáži pracovnice v sociálních službách Eva Trubková.
Bez pomoci druhých by Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. nemohl existovat.
Upřímné díky všem!
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Spolupráce s Chelčickým domovem sv. Linharta, o.p.s.
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Spolupráce v projektech
a nadacích

V roce 2012 Chelčický
domov sv. Linharta, o.p.s.
participoval na jednotlivých dílčích projektech
o.s. Mája-Tvořivé Chelčice,
obce Chelčice a regionu
MAS Rozkvět zahrady jižních
Čech jako partner.
Samostatné podané projekty:
• Úspěšné projekty:
MPSV – Poskytnutá dotace z MPSV - září 2012
Leader PRV „Malé, velké radosti z tvořivých aktivit v domově sv. Linharta na
Chelčicku“ (schváleno 23. 3. 2012)
•
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Neúspěšné projekty:
Ministerstvo zdravotnictví ČR – Vytvoření bezbariérového přístupu do
objektu sociálně terapeutické dílny v Chelčickém domově sv. Linharta, o.p.s.
(podáno 12. 10. 2012)
Ministerstvo zdravotnictví ČR – Terapie hrou jako šance dalšího rozvoje
v Chelčickém domově sv. Linharta, o.p.s. (podáno 12. 10. 2012)

Obec Chelčice
Uživatelé STD
Pomáháme si sami…

Spolupráce s Chelčickým domovem sv. Linharta, o.p.s.
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Obec Chelčice

Velké poděkování Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. patří obci Chelčice, zastupitelstvu obce Chelčice, zvláště panu starostovi Jiřímu Iralovi, který je zároveň
předsedou správní rady. Dále zaměstnancům obce Chelčice, kteří nám celoročně
v chelčickém domově a přírodní zahradě velice pomáhají.
Bez pomoci obce Chelčice, která nám kromě jiného zabezpečuje dříví z obecních
lesů na topení v domově a poskytuje nám minimální nájem za prostory bývalé fary
v obci, bychom provoz Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. vůbec nebyli schopni uskutečnit.
Jsme rádi, že obci Chelčice a jejím obyvatelům můžeme poskytovat zázemí domova
k mnohým volnočasovým aktivitám. Rodinné zázemí sociálně terapeutické dílny
nabízíme všem příchozím a zájemcům.

4A
4C
4D

Spolupráce v projektech a nadacích
Domov sv. Anežky a MAS Rozkvět
Pomáháme si sami…

Spolupráce s Chelčickým domovem sv. Linharta, o.p.s.
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Domov sv. Anežky
a MAS Rozkvět

Zvláštní poděkování patří Domovu sv. Anežky, o.p.s., který v čele s předsedou správní rady panem Jiřím Netíkem a ředitelem domova panem Janem Šestákem nám
poskytli od roku 2010 plnohodnotné zázemí pro vznik Chelčického domova sv.
Linharta, o.p.s., cenné rady a pomoc v nelehkých počátcích domova včetně hmotné
pomoci materiálního vybavení a techniky. Upřímné díky!
Velké poděkování bychom také rádi vyjádřili o.s. Rozkvět zahrady jižních Čech,
MAS za velkou podporu chelčického domova. Zvláštní poděkování patří paní Martě
Krejčíčkové, manažerce místní akční skupiny, která je zároveň členkou správní rady
chelčického domova a je nezastupitelnou finanční a projektovou poradkyní domova.
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Spolupráce v projektech a nadacích
Obec Chelčice
Pomáháme si sami…

Spolupráce s Chelčickým domovem sv. Linharta, o.p.s.

4D

Pomáháme si sami…

Součástí našich příjmů je také prodej výrobků, na jejichž výrobě se podílejí uživatelé
nebo dobrovolníci. Hledáme takové výrobky, které nejsou náročné na provedení, ale
výsledek je milý a potěšující, v nejlepším případě i praktický.
Rozšířili jsme výrobu ručního papíru a drobných keramických předmětů, zvláště
andělů, začali jsme vyrábět z keramiky také domovní cedule, magnety a další typy
svícnů. Podzimní novinkou jsou výrobky z fima - převážně šperky a dekorační předměty. Chceme se dále zaměřit na zdobení lžiček a dalších praktických předmětů.
Také jsme začali vyrábět papírová přání s různými motivy.
Naše výrobky jsme úspěšně prodávali na Vodňanských rybářských dnech, při Chelčické pouti sv. Máří Magdaleny, při poutích na Lomci, Dnech Petra Chelčického či
poutích v obci Pištín. Také jsme se prezentovali na výstavě Země živitelka, na pouti
v Budyni, při podzimních cyklojízdách Slavnostech plodů, při svěcení kapličky ve
Stožicích a na Slavnostech plodů v Truskovicích. V prosinci nás čekalo náročné období adventních trhů ve Vodňanech a v elektrárně Temelín. Úspěšnou tržbu jsme
měli i v Chelčicích při adventních tradicích a při prodeji svařeného vína a dětského
punče s hrníčkem při Živém betlému. Velkým finančním přínosem bylo pro nás
také několik zakázek na zhotovení firemních novoročenek.
Všem našim odběratelům a příznivcům děkujeme!
• Odběratelé výrobků v roce 2012
-- Zemcheba, s.r.o. Chelčice
-- Milan Holý, Vodňany
-- Obec Chelčice
-- Zdeněk Klásek, Milevsko
-- Obec Pištín
-- pí Bednářová, Dobrá Voda u Českých
Budějovic
-- Kongregace Šedých sester III. řádu
sv. Františka na Lomci
-- OS Okna, Jindřichův Hradec
-- OS Mája-Tvořivé Chelčice
-- Velehrad, s.r.o. České Budějovice
-- Chelčicko-Lhenický mikroregion
-- Bylinné a klášterní produkty, České
Budějovice
-- CK Floria Vodňany
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Spolupráce v projektech a nadacích
Obec Chelčice
Domov sv. Anežky a MAS Rozkvět

Přírodní zahrada a volnočasové aktivity domova

5A

Poslání
přírodní zahrady

Součástí Chelčického domova sv. Linharta je také zahrada, kde se společnými silami staráme o zeleninové záhony, ovocné stromy, hmyzí hotel a v neposlední řadě
i o různé druhy bylinek. Zahrada však slouží i odpočinku a relaxaci, proto zde máme
i terapeutický chodníček a možnost příjemného posezení. V červenci roku 2012
Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. obdržel plaketu a certifikaci přírodní zahrady
od OS Přírodní zahrada.
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Volnočasové aktivity v přírodní zahradě
Volnočasové aktivity chelčického domova
Slovo závěrem…

Přírodní zahrada a volnočasové aktivity domova

5B

Volnočasové aktivity
v přírodní zahradě

Přírodní zahradu se snažíme zapojovat do různých
projektů s myšlenkou
„Přírodní zahrada v Chelčicích místo setkávání a tvoření pro všechny bez rozdílu handicapu“. Tyto projekty shrnují možnosti dalšího rozvinutí naší občanské společnosti
na Chelčicku. V této přírodní zahradě nalézá své konkrétní uplatnění mnoho cílových skupin - lidé se zdravotním postižením v sociálně terapeutické dílně z Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s., ale také naši spoluobčané z Chelčic a okolních obcí
při svých volnočasových aktivitách v rámci aktivit jednotlivých klubů O.S. Mája-Tvořivé Chelčice, O.S. Devětsil (Truskovice) a další zájemci.
Našim cílem je také pořádat různé workshopy, semináře a nechávat zde prostor pro
volnočasové aktivity. Máme zde již konkrétní zkušenosti s pravidelnými kurzy keramiky, sochařství (např. odborné výtvarné bloky pro studenty vodňanského gymnázia
v této zahradě), kurzy přírodního aranžmá, probíhá zde také pravidelný košíkářský
kurz pro zájemce z Chelčic a okolních obcí.
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Poslání přírodní zahrady
Volnočasové aktivity chelčického domova
Slovo závěrem…

Přírodní zahrada a volnočasové aktivity domova

5C

Volnočasové aktivity
chelčického domova

Volnočasové aktivity pořádané Chelčickým domovem sv. Linharta, o.p.s.
8. 2. – 9. 5.	Keramický kurz pro veřejnost
(11 lekcí), lektorka Mgr. Iva
Bukačová
19. 5.	Vodňanské rybářské dny
– prodej výrobků a účast
v projektu Nadace ČEZ
„Oranžové kolo“
26. 5.	
Kurz plstění pro veřejnost, lektorka Dita Šmídová Hejníková
20. 7.	
Vernisáž keramických výrobků
účastníků keramického kurzu pořádaného ChdsL,
o.p.s. a výrobků účastníků keramického kroužku při o.s. Mája-Tvořivé Chelčice v Památníku P. Chelčického, pohoštění v zahradě
30. 7.	Výlet s uživateli na Klokočín a do Selibova
1. 9.	Dny Petra Chelčického – příprava občerstvení a vytvoření zázemí pro
účastníky
21. 9.	Návštěva na Gymnáziu ve Vodňanech – Mezinárodní den míru
29. 9.	Slavnosti plodů – cyklojízdy – zajištění zázemí pro pořadatele, prezentace a prodej výrobků ChdsL
6. 10.	Exkurze baptistů v Památníku P. Chelčického – vytvoření zázemí pro
účastníky exkurze
14. 12.	Pouštění balónků Ježíškovi v rámci akce Český Ježíšek – příprava balónků a vytvoření zázemí pro uskutečnění akce
24. 12.	Prodej svařeného vína a dětského punče s hrníčkem při hře Živého
betlému v Chelčicích
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Přírodní zahrada a volnočasové aktivity domova

5D

Slovo závěrem…

Vážení uživatelé, zaměstnanci, podporovatelé a příznivci našeho
Chelčického domova sv. Linharta o.p.s.,
závěrem se hodí hodnotit a popřát do budoucna. Pokusím se
proto všeobecně o cosi takového zde, na tomto místě. Vše podstatné jste již mohli nalézt na předchozích stránkách této výroční zprávy.
Myslím, že máme co hodnotit a čím se pochlubit. Všem uživatelům, zaměstnancům, dobrovolníkům a členům správní a dozorčí
rady je potřeba touto cestou poděkovat. Poděkovat za jejich mnohdy
nezištnou, neúnavnou a obětavou práci ve prospěch dalšího rozvoje života o.p.s.
Máme však za sebou i poměrně náročné první kroky, ale i pády pomyslného dětského věku ve vývojové fázi batolete „našeho domova“. Ta nezbytná škobrtnutí
a drobné odřeniny dětského věku nás ale stejně jako batole v jeho vývoji posunují
stále kupředu a podporují náš další vývoj. Poznáváme postupně všechny číhající
nástrahy, posouváme se za novým poznáním, objevujeme nový svět. Věřím, že
máme nad sebou zodpovědný a odborný dohled našich rodičů a přátel. Těmi samozřejmě myslím zejména zastupitelstvo obce, správní a dozorčí radu o.p.s.
Chtěl bych proto touto cestou vyjádřit poděkování zejména zastupitelstvu obce
Chelčice za nadstandardní podporu rozvoje sociálních služeb v naší obci a na
Vodňansku, správní a dozorčí radě, všem zaměstnancům, dobrovolníkům, podporovatelům a příznivcům našeho domova za svědomitou a zodpovědnou práci
ve prospěch dalšího vývoje v hodnoceném období a zachování minimálně stejné
podpory i v jeho dalším stále ještě batolecím vývoji.
A těm, pro které je náš domov místem pro jejich uplatnění a realizaci, tedy našim
uživatelům, pak přeji, aby zde našli vždy otevřenou náruč a lidský přístup.
Jiří Iral

předseda správní rady
Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.
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