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Jak jsme šli rokem 2021
aneb Kemp, nebo poušť?
„Když je mnich na poušti, protože ho to
baví a protože tady chce být, pak to není
mnich. Pak kempuje. Není na tom nic
špatného, všichni potřebujeme odpočívat
a poznávat krásy světa. Ale nelžeme si:
kempujeme. Teprve tehdy, když jsme na
poušti, i když na ní nechceme být, a přesto
na ní dobrovolně setrváme, teprve pak
opravdu duchovně rosteme. Pak jsme
mniši.“ Jak si tato slova vysvětlit?
V dnešním světě nekonečných možností
a zážitků chybí mnohým z nás opačná
polarita – omezení, jednoduchost,
překonávání obtížného. To je důvod, proč
se před pár lety staly tak masovými trendy
minimalismus, mindfulness, přechodné
hladovění nebo nyní otužování. Omezit se,
překonat se, vydržet, odmítnout pohodlí…
Jsem to ale stále já, kdo rozhoduje o svém
omezení.
Pandemie koronaviru, kterou jsme zažívali
v roce 2021 již druhý rok, představovala
bezprecedentní výzvu, kterou naše
země ještě nezažila. Mimořádná doba
zpravidla vede k mimořádným krokům
a nejinak tomu bylo i v tomto roce. Ve
snaze zabránit šíření viru Covid-19 či
přesněji toto šíření zpomalit přijala Česká
republika různá mimořádná opatření,
která se dotkla života nás všech a možná
ještě více našich uživatelů, jejich rodin
a opatrovníků. Nejzávažnější dopady mělo
toto období na ty nejvíce zranitelné, kteří
vyžadovali zvýšenou ochranu. Mezi takové
skupiny v našem Domově rozhodně patřili
senioři v terénu pečovatelské služby
a lidé s duševním onemocněním v terénu
sociální rehabilitace. Bylo to velmi dlouhé období, kdy jsme od ledna poprvé
sundali roušky až v červenci, kdy jsme od března testovali všechny zaměstnance,
zažili omezení pohybu mezi okresy, kdy jsme ve stejné době začali distribuovat
potravinovou banku a soustředili se na hloubku a poslání našich sociálních
služeb.
Přijímat ta omezení, o kterých víme, že jsou pro nás užitečná, ba naprosto
zásadní, ale zároveň moc dobře a často zažíváme, že bychom tak rádi byli jinde,
dělali něco jiného, sami si rozhodovali… to je stav, o kterém hovořil náš mnich.
Pro kultivovaný život je důležité umět si dávat omezení, ale stejně tak umět
akceptovat a vydržet v omezeních, která musíme přijmout a nesmíme odmítnout
(abychom šli dobrým směrem, abychom vedli dobrý život, abychom zůstali
morálními lidmi atd.). Tento postoj, pokud k němu dozrajeme, není postojem
pasivity a rezignace, ale naopak klidného přijetí. Je to cesta pokory, která nám
připomínala naši službu i tehdy a možná i obzvláště tehdy, když se nám chtělo
z pouště nejvíce utéct. Člověk, který v poušti kempuje, se v tuto chvíli rozhodne
vrátit: protože nemá vodu, protože je mu horko. Mnich se rozhodne zůstat,
protože ví, že studnu, kterou především potřebuje najít, najde jedině v sobě. Ví
a postupně poznává, že horko, které ho tolik obtěžuje, mu v tomto rozlišování, co
je opravdu důležité, a co není (tedy kde se studna nachází), jen pomůže.
Vnímám, že lockdown nás opravdu v Domově mnohé naučil. Naučil nás se
zastavit, zamyslet se, jestli na naší cestě Domova nemůžeme dělat něco jinak,
zda služby, které jsou posláním našeho Domova, jsou naší vnitřní cestou. Jestli se
nelze jednoduchým vnitřním krokem nebo změnou postoje posunout z pozice
kempaře, kterému dochází voda, do pozice mnicha, který ví, kde ji hledat. To
neznamená, že ji má pořád k dispozici do zásoby. To neznamená, že mu není
horko. To znamená, že ví, jaký to má všechno smysl a proč je potřeba zůstat. A to
není málo.
Děkuji všem za tento posun a za celý rok 2021.
Klára Kavanová Mušková
ředitelka společnosti
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Kontakty
Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s., Chelčice 1, 389 01 Vodňany
Datum registrace: 10. června 2011
Číslo účtu: 3068979319/0800
Číslo účtu veřejné sbírky: 4188272339/0800
IČ: 281 38 520
ředitelka: Mgr. Klára Kavanová Mušková
tel. 776 134 683, e-mail: reditelka@linhart-chelcice.cz
vedoucí Sociálně terapeutických dílen: Mgr. Bc. Markéta Cinádrová
tel. 775 382 477, e-mail: info@linhart-chelcice.cz
vedoucí Pečovatelské služby: Bc. Lucie Troblová Teringlová, DiS.
tel. 607 023 694, e-mail: pecovatelskasluzba@linhart-chelcice.cz
vedoucí Sociálně aktivizačních služeb: Mgr. Bc. Markéta Cinádrová
tel. 775 382 488, e-mail: info@linhart-chelcice.cz
vedoucí Sociální rehabilitace: Mgr. Bc. Eva Bartošová
sociální pracovnice: Mgr. Michaela Mottlová
Mgr. Bc. Eva Bartošová Monika Nedvědová, DiS.
tel. 725 951 695, e-mail: sr@ linhart-chelcice.cz
SPRÁVNÍ RADA SPOLEČNOSTI:
Jiří Iral, Ing. Marta Krejčíčková, Mgr. Milada Bejvlová
DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI:
Ing. Petra Soukupová, Ing. Olga Smitková, Karel Filip
ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI:
Obec Chelčice, Mája-Tvořivé Chelčice z.s., REK servis, s. r. o., Zemcheba, s. r. o.

LINKA SOCIÁLNÍ POMOCI PRO UŽIVATELE
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
A OSOBY BLÍZKÉ:

734 622 200
(7 – 19 hod.)

www.linhart-chelcice.cz
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Historie, poslání a cíle Domova
Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s. byl založen 10. 6. 2011. Domov byl
založen 2. 4. 2010 jako středisko Domova sv. Anežky v Týně nad Vltavou, jako
obecně prospěšná společnost působí od 10. 6. 2011. V současné době poskytuje
čtyři sociální služby: Sociálně terapeutické dílny od roku 2012, od roku 2015
Pečovatelskou službu a v roce 2017 začal poskytovat služby Sociální rehabilitace
(v současné době již v ambulantní i terénní formě) a Sociálně aktivizační služby
osobám se zdravotním postižením, v současné době v terénní formě.
Hlavním posláním Chelčického domova sv. Linharta, o. p. s. je pomáhat
lidem, kteří se z důvodu věku nebo svého nepříznivého zdravotního a sociálního
stavu těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami
o sebe postarat. Část prostor Chelčického domova sv. Linharta také funguje
jako otevřený prostor pro volnočasové aktivity občanů na Chelčicko-Lhenicku,
Vodňansku a Strakonicku jako zázemí pro potřebné osoby, žijící i v širším regionu
bez ohledu na sociální či zdravotní omezení.
Ve spolupráci týmu chelčického Domova a na základě individuálního přístupu
k uživatelům poskytujeme výše uvedené sociální služby, rozvíjíme a upevňujeme
osobní, sociální, sebeobslužné a pracovní schopnosti a dovednosti. Snažíme
se společně s lidmi s mentálním a zdravotním postižením, seniory a lidmi
s psychickými zátěžemi o co největší začlenění do běžné společnosti nebo co
nejdelší setrvání v jejich domácím prostředí. Naším cílem je, abychom pomáhali
žít lidem s postižením běžný, nezávislý a soběstačný život. Podporujeme je v co
nejúplnějším zapojení do běžných sociálních, pracovních a volnočasových
aktivit, zlepšujeme kvalitu jejich života.
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Sociálně terapeutické dílny
Rok 2021 byl pro službu sociálně terapeutické dílny (STD) stále ještě částečně
ve znamení covidových omezení. Naše služba byla ale poskytována po celý rok
všem uživatelům s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, kteří o ni
projevili zájem. Během roku jsme k práci využívali obě budovy Chelčického
domova sv. Linharta a také naši přírodní zahradu, kterou pomáháme udržovat
činnostmi jako pletí, hrabání listí, sbírání a česání ovoce. Nainstalovali jsme do
zahrady nový vyvýšený záhon na dýně a cukety. Za odměnu jsme si pak v zahradě
užívali relaxační klid a pohodu. Věnovali jsme se nově různým pracovním,
edukačním a pohybovým činnostem, např. výrobě keramických knoflíků, učili
jsme se přišívat knoflíky, zapojili jsme se do akce „La Manche na suchu“, při které
jsme nachodili téměř 280 km. Jarní úklid jsme prováděli v rámci celostátní akce
„Ukliďme Česko“. V létě jsme se opět setkali s přáteli z canisterapeutického spolku
„Tam, kde zvířata pomáhají, z.s.“ V tomto roce se nám s uživateli podařilo nacvičit
pantomimické vystoupení „Pošli to dál“, které jsme s velkým úspěchem předvedli
celkem v pěti reprízách, a to na dernisáži výstavy obrazů uživatelů ve Vodňanech,
při letním benefičním večeru v Chelčicích, dvakrát v Prachaticích a naposledy při
zakončení prodejní výstavy na Krajském úřadě v Českých Budějovicích.
V roce 2021 službu STD navštěvovalo celkem 19 uživatelů, a to v provozní dny
v době od 7.30 do 13.30 hod. Maximální okamžitá kapacita provozu STD byla
12 uživatelů v danou chvíli. Naši službu navštěvovali uživatelé z Vodňanska,
Netolicka, Strakonicka, Protivínska a obcí Blat.
Uživatelům STD se v roce 2021 věnovalo pět pracovnic v přímé péči s celkovým
počtem úvazků 4,0. Služba byla v roce 2021 podpořena dotacemi Podpora sociálních
služeb v Jihočeském kraji V., č. projektu CZ.03. 2. 60/0.0/0.0/15_005/0010156,
Rozšíření personálních kapacit STD – Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s.,
č. projektu CZ.03. 2. 65/0.0/0.0/16_047/0010234 a dále dotacemi měst a obcí.
Služba je poskytována ze zákona zdarma, vyjma fakultativních činností.
Fakultativní činnosti jsou hrazeny dle platného ceníku.
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Pečovatelská služba
Pečovatelská služba Chelčického domova sv. Linharta poskytuje seniorům
a osobám se zdravotním postižením pomoc a podporu tak, aby prožili svůj
život důstojně a plnohodnotně ve svých domovech. Naše pečovatelky dojíždějí
k uživatelům žijícím v obcích Chelčice, Stožice, Libějovice, Truskovice, Malovice,
Krajníčko, Měkynec, Bílsko, Budyně, Bavorov, Vodňany a jejich místních částí,
a to od pondělí do pátku od 7.30 hod do 15.30 hod.
Služba je určena k pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením či
chronickým onemocněním, kteří nejsou schopni se o sebe v plné míře postarat
a ocitli se v nepříznivé sociální situaci. Poskytujeme jim pomoc v takovém rozsahu
a takovým způsobem, aby mohli zůstat i nadále ve vlastním sociálním prostředí
a mohli si tak zachovat soukromí a navyklý způsob života. Staráme se o jejich
osobní hygienu, zajištění stravy a zabezpečujeme domácí práce a další životní
potřeby. Během roku 2021 jsme podporovali 35 uživatelů, odsloužili jsme více
než 3 486 hodin péče a podali 3 434 obědů, ujeli jsme 32 424 kilometrů za svými
klienty. Snažíme se, aby nás rodiny znaly a věděly, s čím jim můžeme pomoci.
Očekávání dostupnosti a bezpečného zajištění služby se dařilo naplnit díky
osobnímu nasazení a ochotě celého pracovního týmu. Velké poděkování patří
našim kolegyním za jejich soudržnost, energii a nasazení, bez nichž bychom toto
období nezvládli, Chelčickému domovu za zázemí pro tuto službu a také našim
klientům a jejich rodinám za pochopení a vzájemný respekt, díky kterému jsme
zvládli všechny nečekané situace, které nám rok 2021 přinesl.
Službu v roce 2021 poskytovaly čtyři pracovnice v přímé péči s celkovým počtem
úvazků 3,0. Legislativně je poskytování pečovatelské služby podepřeno zákonem
č. 108/2006 Sb. § 40 a vyhláškou č. 505/2006 Sb. Pečovatelská služba byla
realizována za podpory finanční dotace MPSV, grantu Jihočeského kraje, darů
obcí a úhrad uživatelů podle platného ceníku.
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Sociální rehabilitace
Již pátým rokem se naší službě Sociální rehabilitace podařilo poskytovat kvalitní
odbornou pomoc v oblasti sociální prevence a usilovat tak o to, aby navzdory
svému onemocnění mohl každý z našich uživatelů žít co nejkvalitnější život.
V roce 2021 tato služba poskytovala kvalitní sociální prevenci 16 uživatelům
služby ve věkovém rozmezí od 16 do 64 let s chronickým duševním onemocněním
a kombinovaným postižením. V první polovině roku 2021 byla naše vzájemná
spolupráce s uživateli stále narušována a komplikována pandemií koronaviru.
Situace se uvolnila až v druhé polovině roku, a my tak mohli začít znovu naplno
pracovat. Od července se spustila spolupráce s potravinovou bankou. Od srpna
začaly probíhat rodičovské svépomocné skupiny, na kterých jsme společně hledali
způsoby řešení nelehkých rodinných situací. Díky projektu proběhly vzdělávací
aktivity a natáčeli jsme webináře s psychoterapeutickou, psychologickou a ICT
tematikou. V prosinci vyšlo naše společné literární dílo s názvem Letní příběh.
V rámci přístupu k uživatelům naší služby bylo klíčové udržovat partnerský vztah,
založený na podpoře, laskavosti a důvěře, který náš tým chápe jako základní
kámen pro správný osobnostní růst a posilování přirozeného potenciálu každého
člověka.
V roce 2021 byla služba Sociální rehabilitace poskytována v terénní i ambulantní
formě služby. V ambulantní formě se jednalo o dva dny v týdny, a to úterý 9:00–
15:30 a středa 9:00–16:00 hodin, s okamžitou kapacitou 4 uživatelů. V terénní
formě služby se jednalo o dva dny v týdnu, a to pondělí a pátek 9:00–15:00 hodin
s okamžitou kapacitou 1 uživatele.
Legislativně byla služba poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. dle § 70
a vyhláškou 505/2006 Sb. Provoz služby byl realizován v rámci projektů finančně
podpořených z Operačního programu zaměstnanost OPZ a zařazeného do
podmíněné sítě Jihočeského kraje. Jedná se o tyto projekty: „Sociální rehabilitace
Chelčický domov sv. Linharta SCLLD MAS Rozkvět“ ukončen k 31. 3. 2021 (reg.
č. CZ.03. 2. 65/0.0/0.0/16_047/0008141), návazný projekt „Linhart - SR rozšíření
personálních kapacit“ (reg č. projektu CZ.03. 2. 65/0.0/0.0/16_047/0015471).
Služba je poskytována ze zákona zdarma, vyjma fakultativních činností.
Fakultativní činnosti jsou hrazeny dle platného ceníku.
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Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby usilují
o předcházení sociální izolaci osob se
zdravotním postižením. Podporujeme
aktivní
život
uživatelů,
rozvíjíme
jejich individuální sociální kontakty
a poskytujeme sociálně terapeutické
činností, které vedou k rozvoji nebo udržení
osobních schopností, dovedností uživatele
a jeho mentálního zdraví. Z důvodu obav
před covidovou nákazou využívali službu
uživatelé v roce 2021 omezeně, zůstávali
jsme však v telefonickém kontaktu. Po
očkování začali službu využívat v běžném
režimu.
Tato služba je poskytována terénní formou
uživatelům v obcích Číčenice a Dříteň.
Provozní doba služby byla každou středu
od 13 do 16 hod. Kapacita služby je 1
uživatel v danou chvíli. Celou tuto sociální
službu v roce 2021 financoval Domov
z vlastních zdrojů, dále z podpory dárců
a příspěvku obce Číčenice. Služba je
poskytována bezplatně, uživatelé si platí
pouze fakultativní služby. Legislativně byla
služba poskytována v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb. dle § 70 a vyhláškou
505/2006 Sb.
Naše sociálně aktivizační služba se může
zdát z pohledu ostatních služeb malá,
ale pro uživatele této služby je naopak
významná, protože jim pomáhá, aby
nezůstali osamoceni.
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Finanční zpráva za rok 2021
Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s. se zaměřoval ve své působnosti v roce
2021 především na svou hlavní činnost, a to na sociální péči a sociální prevenci.
Výsledek hospodaření Chelčického domova sv. Linharta, o. p. s. v roce 2021
skončil ziskem 12 288,71 Kč.
Celkem dotace zúčtované do výnosů činily 6 224 069,08 Kč.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2021 byl 11.
Celkové osobní náklady činily 5 877 530 Kč, z toho mzdové náklady: 4 446 936 Kč.
Celkem přijaté dary od soukromých osob, organizací a obcí činily 491 760,90 Kč.
Ve veřejné sbírce Donio a Veřejné sbírce registrované u Jihočeského kraje nám
přispěli lidé celkem 80 888,98 Kč.
Příjem z prodeje výrobků Domova činil 254 123 Kč.
Přehled hospodaření v rámci jednotlivých sociálních služeb:
Sociálně terapeutické dílny
Výnosy:
Úhrady od klientů
Dary
(soukromé osoby, obce, organizace)
Provozní dotace – IP5
Provozní dotace - OPZ 1.3
Dotace od města Vodňany
Celkem výnosy
Náklady:
Provozní náklady
Osobní náklady (mzdy + pojištění)
Celkem náklady
Hospodářský výsledek
Pečovatelská služba
Výnosy:
Úhrady od klientů
Dary
(soukromé osoby, obce, organizace)
Provozní dotace – MPSV
Provozní dotace – COVID
Dotace od Jihočeského kraje
Ostatní výnosy
Celkem výnosy
Náklady:
Provozní náklady
Osobní náklady (mzdy + pojištění)
Celkem náklady
Hospodářský výsledek
Sociální rehabilitace
Výnosy:
Úhrady od klientů
Dary
(soukromé osoby, obce, organizace)
Provozní dotace – OPZ 1
Provozní dotace – OPZ 2
Celkem výnosy
Náklady:
Provozní náklady
Osobní náklady (mzdy + pojištění)
Celkem náklady
Hospodářský výsledek

104 579,00
19 790,16
1 968 724,80
948 513,53
25 000,00
3 066 607,49
573 033,93
2 493 573,56
3 066 607,49
0,00

575 518,00
6 460,00
998 000,00
192 364,00
500 000,00
14 631,68
2 286 973,68
474 802,57
1 773 897,15
2 248 699,72
38 273,96

Sociálně akviziční služby
Výnosy:
Úhrady od klientů
Dary
(soukromé osoby, obce, organizace)
Celkem výnosy
Náklady:
Provozní náklady
Osobní náklady (mzdy + pojištění)
Celkem náklady
Hospodářský výsledek

2 140,00
51 451,22
53 591,22
10 172,61
43 418,61
53 591,22
0,00

Ostatní – provoz
Výnosy:
Příjmy za výrobky Domova
Benefiční koncert
Ostatní příjmy
Dary
(soukromé osoby, obce, organizace)
Provozní dotace – úřad práce
Provozní dotace – COVID
Dotace od Jihočeského kraje
Čerpání investičních dotací na odpisy
majetku
Ostatní výnosy
Celkem výnosy
Náklady:
Provozní náklady
Odpisy majetku
Osobní náklady (mzdy + pojištění)
Celkem náklady
Hospodářský výsledek

10 121,00
26 864,37

Výsledek hospodaření Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. v roce 2021

187 064,34
987 094,41
1 211 144,12

Rozpis přijatých darů:
Soukromé osoby
Obce
Ostatní organizace
Veřejná sbírka DONIO
Veřejná sbírka na sbírkovém kontu
Celkem přijaté dary
Použité v roce 2021
Převedené do fondu nevyčerpaných darů
Přijatá investiční dotace IROP
Zůstatek na účtu veřejné sbírky

212 603,87
997 787,25
1 210 391,12
753,00

Úvěry:

254 123,00
38 131,00
71 182,00
184 995,15
120 000,00
267 308,00
30 000,00
958 183,50
42 132,98
1 966 055,63
414 422,45
1 009 518,00
568 853,43
1 992 793,88
-26 738,25
12 288,71

253 090,00
119 460,00
119 210,90
40 100,00
40 788,98
572 649,88
289 560,90
283 088,98
548 916,30
200 533,88

Organizace má sjednán úvěr s Českou spořitelnou na financování projektu IROP.
Sjednaná úvěrová částka je ve výši 1 900 000 Kč s proměnnou úrokovou sazbou,
s datem čerpání do 30. 11. 2022. Čerpaná částka úvěru ve výši 476 970,67 Kč byla
ke dni 31. 12. 2021 plně splacena splátkou z dotace. Datum splatnosti úvěru je
31. 5. 2023, úvěr je zajištěn blankosměnkou a zástavním právem k běžnému účtu
České spořitelny.
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Zahradní
terapie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uklidňuje mysl, přináší klid a uvolnění
Je vhodná pro všechny věkové kategorie
Stimuluje smysly a zlepšuje koncentraci
Pobyt v přírodě povzbuzuje imunitní
systém a regenerační procesy
Práce v zahradě zlepšuje motoriku
Aktivizuje různá centra mozku
Má také vzdělávací charakter, skrze přírodu
poznáváme sebe sama
Přináší aktivity pro relaxaci, rehabilitaci
i léčbu
Obnovují se přirozené biorytmy těla
a snižuje se svalové napětí
Zlepšuje se emoční i duševní zdraví
a v neposlední řadě i fyzická zdatnost

Linhartovská zahradní terapie není jen práce v zahradě. Nabízí
řadu aktivit, které jsou vhodné nejen pro uživatele sociálních služeb
s duševními zátěžemi či lidi s mentálním a tělesným postižením,
ale také pro děti z mateřských a základních škol, kreativní dospělé
nebo pro seniory, a také přináší řadu možností pro dobrovolníky či
náhodné návštěvníky v této otevřené komunitní zahradě.
www.linhart-chelcice.cz

Dárcovství
„Když chcete někoho nasytit na jeden den, darujte mu rybu. Když chcete někoho
nasytit na celý život, darujte mu prut nebo ho naučte rybu chytat.“
V našem Domově přibývá stále více těch, kteří přicházejí s pomocí systémově,
pomáhají pravidelně a v konkrétních směrech činí systémové změny, kdy
dlouhodobě věnují svou pozornost nějaké události ve směřování Domova. Tedy
„učí ostatní chytat ryby…“
Těchto filantropických projektů během roku 2021 v Domově přibylo jak se
zaměřením na rozvoj naší přírodní zahrady (biologická ochrana, nacházení zdrojů
pro zdravý životní styl skrze aromaterapii, fyzioterapii či tvoření s přírodními
materiály při arteterapii), tak také různí odborníci docházeli do ambulantních
služeb a pomáhali v psychologické či psychiatrické poradenské činnosti nebo
v oblasti fyzioterapie. Není také ojedinělé, že se do pomoci Domova zapojily celé
rodiny. Docházelo k tomu, že pak nejenže rodina pomáhá druhým v Domově, ale
pomoc působí zpětně i na rodinu. Filantropická činnost má také přesah do rodin,
kde lidé pomáhají, uvědomují si společné rodinné hodnoty a smysl, proč pomáhat.
Zvláštní poděkování patří Obci Chelčice za celoroční úzkou spolupráci
s Chelčickým domovem sv. Linharta, o. p. s., a to za podporu finanční i hmotnou,
především pak za výpůjčku objektů, údržbu venkovních prostor, poskytování
dřeva na topení v krbu, pomoc zaměstnanců obce v technických záležitostech
a podobně.
Děkujeme všem občanům z Chelčic za jejich dary při chelčické veřejné sbírce na
Tři krále a za celoroční podporu našeho Domova.
Nepeněžní podpora činnosti domova:
Jakubec Pavel, Krejčíčková Marta (fundraising, poradenství), Mauricová
Andrea, Nosková Markéta, Polanská Květoslava, Rabenhauptová Hana,
Rožboudová Jaroslava, Smitková Olga, Šafr Karel, Štajnochová Alena, Špoková
Eliška, Turková Hana, Turek Jindřich, Valentová Marie, Valentová Romana
a místní spolky sdružené ve sdružení Mája-Tvořivé Chelčice
Dárci peněžních darů pro Domov:
Aqua Dentes, s. r. o. Vodňany
Autosklo GO, a. s. Praha
CB daně a účetnictví, s. r. o.
Givt
Charita Česká republika
Město Vodňany
Obec Libějovice
Obec Malovice
Obec Stožice
Odpady Písek, s. r. o.
Organizační kancelář CZ, s. r. o., Praha
Zeelandia, s. r. o.
Zemcheba, s. r. o., Chelčice
Bayer Tomáš, Bílsko
Bayerovi, Bílsko
Bláhová Marie, Vodňany
Filip Karel, Jivno
Haisová Jaroslava, Hoštice
Hajných, Čavyně
Hamáčková Jitka, Vodňany
Hašková Renata, Jince
Havel Jaroslav, Pištín
Houdková Marie, Netolice
Hrubešovi, Netolice
Chrt Jan, Libějovice

Iral Jiří, Chelčice
Janečková Jaroslava
Kabela František, Vodňany
Klapka Bohumil, Vodňany
Králová Augustina, Vodňany
Krejčíčková Marta, Horní Slověnice
Krejčíková Pavlína, Praha
Kučovi, Praha
Kvasničková Lenka, Chelčice
Leinerová Eva, Praha
Linhart Otomar, Vodňany
Pavličíková Helena, Praha
Rožboudovi, Netolice
Rychtářovi, Protivín
Smitková Olga, Netolice
Šeflová Jiřina, Krašlovice
Šmíd Milan, Unhošť
Soukupová Petra, Protivín
Špok Radomír, Říčany
Vovesná Eva, Vodňany
Záhorková Libuše
Zderadičkovi, Záblatí
Zmeškal Tomáš, Lysá n. Labem
Živnůstková Marie, Pištín

Dárci věcných darů do domova:
Havlovi Pištín, Holý Milan Vodňany, Chromých Radčice, Muška Jaroslav
Chelčice, Potravinová banka Jihočeského kraje, Rámařství Larson-Juhl Český
Krumlov, Randáková Andrea Vodňany, REK servis Lišov, Rychtářovi Protivín,
Vodňanská drůbež Vodňany, Zemcheba Chelčice, Zderadičkovi Záblatí a další
dárci, kteří si nepřejí být uvedeni.
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Přírodní zahrada
Přírodní zahrada Chelčického domova je zahradou komunitní a otevřenou
pro všechny návštěvníky. Láká svým klidem a nezaměnitelným geniem loci,
vůní ovocných stromů i množstvím keřů, proměnlivými barvami bylinkových,
květinových a zeleninových záhonů, květinovou loukou s hmyzím domem,
broukovištěm, čmelínem… Stala se živým ateliérem pod širým nebem
a nezaměnitelnou součástí naší každodennosti od jara do podzimu, a to jak
pro uživatele ambulantních služeb, zaměstnanců Domova, tak také pro rodiče,
opatrovníky, dobrovolníky, dárce Domova, návštěvníky Komunitního centra,
dále také pro náhodné návštěvníky i kolemjdoucí. Naše přírodní zahrada
nenabízí jen práci v zahradě, zahrnuje také řadu aktivit, které jsou vhodné jak
pro uživatele sociálních služeb, tak také pro děti z mateřských a základních škol,
kreativní dospělé nebo pro seniory.
Přestože nebyla v roce 2021 možnost organizovat mnoho akcí, navštívily nás
na environmentální výchovu děti z mateřských škol z Chelčic a z Vodňan,
děti z příměstského tábora Rybka z Vodňan a z Chelčic, děti ze Speciální školy
Strakonice a několikrát přišli i dospělí na floristická tvoření (např. na vytváření
květinových šperků, výrobu mechových srdcí či podzimní dekorování dýní).
Krásnou akcí v červnu byl Víkend otevřených zahrad, který využilo mnoho
návštěvníků.
Skrze konkrétní workshopy (podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006
Sb., environmentální výchova a další) se snažíme nacházet zdravou komunikaci
o problémech životního prostředí a uvědomění si života jakožto nejvyšší hodnoty
prostřednictvím konkrétní tvořivé a edukační aktivity. Snažíme se všechny
bez rozdílu věku či postižení podněcovat k aktivitám plných života, tvořivosti,
tolerance a vstřícnosti jak ke vztahu k samotnému životnímu prostředí formou
trvale udržitelného rozvoje, tak i ke vztahu k sobě samým, rodinám, přátelům
či kolegům. Nepostradatelná je spolupráce s obcí Chelčice, místní komunitou,
dobrovolníky, mateřskými a speciálními školami, ale také Místní akční skupinou
Rozkvět, z.s., okolními obcemi, spolky Jihočeský venkov, z.s. či Mája-Tvořivé
Chelčice, z.s.
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Dobrovolnictví
Dobrovolníci v Linhartu – to je velké
téma našeho Domova. Jedná se o 76
konkrétních lidí, kteří docházejí do
Domova pomáhat. Nejde o „hlupáky,
co dělají něco zadarmo“ či o „ty, co
nemají co na práci“ nebo o „fanatiky,
které nemá nikdo jiný rád“. Mohli jsme
se na vlastní kůži v Linhartu přesvědčit v tomto tak náročném dalším covidovém roce, že dobrovolníci či jejich
„dobročinnost“ byla konaná z vlastní
vůle, a především měla nesobecký charakter mezilidských vztahů, projevovala se v naprosto konkrétních situacích,
na konkrétních akcích od tolika lidí
myšlením, cítěním a jednáním, které
bralo ohled na ostatní… a toho si nesmírně vážíme v našem Domově.
Hned po lockdownu přišli mnozí dobrovolníci pomáhat v mnoha formách
dobrovolnictví: od běžné občanské či
sousedské výpomoci, pomoci zaměstnanců a jejich rodin a přátel, k sezónním brigádám v přírodní zahradě, ve
dvoře Domova, při natírání nábytku či
mytí oken. Další formou pomoci v Domově je firemní dobrovolnictví, které
je organizováno neziskovými organizacemi a dobrovolnickými centry, kde
je náš Domov také zapojen. Chelčický
domov je přijímací organizací v rámci
Dobrovolnického centra Jihočeského
kraje i součástí sítě „BPS – Byznys pro
společnost“, která nám zprostředkovává firemní dobrovolnictví. Zde nechyběli také dobrovolníci z firmy ČEZ,
kteří nám pomohli s úpravami ve dvoře
Domova.
Specifickou dobrovolnickou akcí
v roce 2021 byla zajímavá akce, kdy po
dobu celého prosincového měsíce jsme
v rámci tvořivých sobotních odpolední
pekli s dobrovolníky dobroty do projektu Nadace ČEZ „Energie zdravotníkům“. Energie zdravotníků zachraňovala celý rok mnohé lidské životy,
proto se společnost ČEZ postarala o to,
aby jim nedošly síly. Celkem se během
prosince a ledna dostaly balíčky k více
než 20 000 lékařům, sestrám a dalšímu
zdravotnickému personálu z více než
60 nemocnic. Z Chelčického domova
tak poputovalo do nemocnic 100 balíčků s levandulovou šťávou, pečeným
čajem a dobrými perníčky.
Moc všem dobrovolníkům děkujeme
za celoroční velkou pomoc, zažili jsme
s vámi moc vzácných, laskavých a přátelských chvil plných pohody a dobré
nálady, která byla tak moc potřebná
v tomto roce! Všechny tyto dobrovolnické akce měly velký význam svým
setkáním, potkáním se v přítomném
okamžiku, kdy práce byla velkou pomocí pro náš Domov, ale zároveň zúčastnění strávili krásné chvíle při setkání mezi sebou, při chvílích naslouchání
jeden druhému, při občerstvení na těle
i na duši. Upřímné díky.
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Výrobky a propagace Domova
V roce 2021 jsme se věnovali ve velké míře zakázkám, zejména potravinovým,
keramickým a nově floristickým výrobkům. Nejvíce se vyrobilo černých
a červených pečených čajů, z keramiky jsme byli úspěšní v prodeji větších zvířat
a z floristiky zaujaly zejména naše mechové kokedamy. Také se nám s uživateli
podařily namalovat pěkné obrazy, které jsme měli možnost vystavovat ve
Vodňanech a v Českých Budějovicích. Významným finančním přínosem byla
dále výroba vánočních přání na objednávku.
Zisk z hospodářské činnosti byl zcela využit na dofinancování provozu
poskytovaných sociálních služeb.

Benefiční a PR akce Chelčického domova sv. Linharta, o. p. s.
Také v roce 2021 jsme pořádali několik benefičních akcí:
• V květnu se konala výstava obrazů našich uživatelů na Městském úřadě ve
Vodňanech, která byla na konci měsíce zakončená dernisáží.
• V červnu jsme vystavovali obrazy v kavárně v nově otevřeném sportovním
areálu Škorna ve Vodňanech.
• V srpnu jsme pořádali další ročník našich benefičních koncertů, tentokrát
v Chelčicích v prostorách letního divadelního amfiteátru za kostelem
sv. Martina. Na premiéru dětského divadelního souboru Chelčické štěstí
„Děvčátko jménem Malenka“, na koncert skupiny Nezmaři a na pantomimu
uživatelů sociálně terapeutických dílen přišlo na čtyři sta návštěvníků. Byl
to krásný benefiční večer, který dotvářela atmosféra nasvíceného kostela
sv. Martina i výstava obrazů uživatelů Domova.
• V září proběhl pod záštitou Iniciativy Pivoňka a spolku Zliváci charitativní
pochod k pomníku rychtáře Kubaty ve prospěch chelčického Domova.
• Ve prospěch Chelčického domova se v prosinci uskutečnila veřejná sbírka
v sokolovně Sportovního klubu ve Zlivi, kterou velmi úspěšně organizovali
manželé Císařovi.
• V prosinci se konala na Krajském úřadě Jihočeského kraje prodejní
výstava obrazů, keramických betlémů, adventních a vánočních dekorací
a potravinových výrobků. Výstava byla zakončená 6. ledna 2022 dernisáží
spojenou s vystoupením uživatelů.
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Spolupráce s komunitou na Chelčicku
S Chelčickým domovem sv. Linharta, o. p. s. spolupracuje mnoho dalších
organizací:
• Obec Chelčice
• Komunitní centrum Chelčice
• další obce Chelčicko-Lhenického mikroregionu: Lhenice, Libějovice,
Malovice, Mičovice, Truskovice
• další obce v okolí: Stožice, Číčenice, Netolice, Dříteň, Skočice, Protivín,
Pištín, Vodňany
• občanské sdružení Mája-Tvořivé Chelčice, z.s.
• destinační společnost Jihočeský venkov, z.s.
• místní akční skupina MAS Rozkvět, z.s.
Aktivně spolupracujeme s Obcí Chelčice a MAS Rozkvět při zavádění Místní
agendy (MA21).
V rámci komunitního plánování sociálních služeb se účastníme jednání
v pracovních skupinách s ORP Vodňany a ORP Prachatice, spolupracujeme
s ORP České Budějovice a ORP Strakonice.
Dále probíhá užší spolupráce s organizací KreBul, o. p. s. v Prachaticích,
s Regionálním dobrovolnickým centrem pro Jihočeský kraj a také jsme členy
Asociace poskytovatelů sociálních služeb.
Prostřednictvím tvořivých workshopů, které celoročně probíhaly v přírodní
zahradě, letní kuchyni ve dvoře i v keramické dílně Domova jsme pro mnohé
konkrétní lidi byli důležitým přístavem setkání i blízkosti na jejich mnohdy
nelehké cestě životem. Přispěli jsme tak ke vnímání estetických hodnot prostředí
a zároveň skrze poznávání a tvoření pomohli lidem citlivě vnímat přírodu i okolní
svět v jeho zajímavých souvislostech.
Domov se svou přírodní zahradou se stal v letošním roce důležitým místem
setkávání jak chelčické komunity, tak i dalších obyvatel regionu s bohatou
ovocnářskou tradicí. Je místem pro realizaci volnočasových aktivit jednotlivých
klubů spolku Mája-Tvořivé Chelčice, z.s., místem setkávání a odpočinku
místních seniorů a farníků a v neposlední řadě i terapeutickým místem pro lidi
s handicapem z Chelčického domova sv. Linharta.
Jsme vděčni životu, že jsme mohli toto místo v Chelčicích společně vybudovat
a najít sílu v tomto roce zde pro mnohé být a naslouchat těm, kteří přicházejí,
hledají pomoc či jen jsou a mnohdy toto ujištění potřebují…
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Výroční zpráva byla před zveřejněním projednána
a schválena Dozorčí radou a Správní radou Chelčického domova sv. Linharta, o. p. s.
Přílohou výroční zprávy je Zpráva nezávislého auditora o ověření závěrky sestavené dle českých
účetních předpisů č. 93/2020, k datu 31. 12. 2021,
zpracované auditorskou společností Organizační
kancelář Cz, s. r. o.

www.linhart-chelcice.cz

ChelcickyDomovSvLinharta

e-SHOP

https://www.linhart-chelcice.cz/socialne-terapeuticke-dilny/e-shop-vyrobky-std

