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Úvodem po smyslu
našeho snažení
v chelčickém Domově
Domnívám se, že život není o čekání na
to, až přejde bouřka. Je o tom, naučit
se tančit v dešti. Budeme-li neustále
čekat na příhodnější podmínky nebo
na nejvhodnější dobu, může se stát, že
nám život proteče mezi prsty, aniž si to
stihneme uvědomit.
Sedmý rok života v chelčickém
Domově pod patronací sv. Linharta byl
dynamicky se rozvíjejícím organismem,
jak na poli sociálních služeb, úspěšných
projektových žádostí, rozšíření majetku
obecně prospěšné společnosti, tak
také i v personálním ustálení Domova,
dobrovolnickém snažení, ale i v aktivitách
pro veřejnost jak v Domově, tak především
v přírodní zahradě.
Nejde o to, aby bylo vše dokonalé, a my
byli vždy připravení. Zkusili jsme si, že je
potřeba jít vždy do akce s tím, co máme,
učit se za pochodu z chyb, získávat

nové zkušenosti a růst. Popravdě si ani
nemyslím, že by bylo možné připravit se
na všechny eventuality a nástrahy, které
nám budoucnost přinese. Je třeba brát
vše tak, jak to přichází, a snažit se veslovat
na vlnách, ať jsou sebevětší.
Velkým počinem roku 2017 byla stavba
pevných základů a vytváření hlubších
kořenů čtyřech sociálních služeb, které
našly pevné místo u uživatelů s různými
potřebami a handicapy.
Novým směrem Domova je od roku 2016
(a rok 2017 to významně potvrdil), práce
s lidmi s psychickými zátěžemi, a tato
služba se nazývá Sociální rehabilitace.
Svou specifickou činností směřuje
k dosažení samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich
specifických schopností a dovedností,
posilováním návyků a nácvikem běžných
činností pro samostatný život.
Další tři sociální služby Domova prožívaly
svůj rozvoj co do počtu uživatelů a také
do hloubky svých rozdílných poslání:

Sociálně terapeutické dílny (STD). Sociálně
aktivizační služby.
Dovolím si vyjádřit, co je všem těmto
službám a vůbec našemu snažení
v Linhartu společné: je to snaha „o umění
žít“… Neboť to nejsou jen slova a udílené
rady, jsou to návyky a schopnosti, které si
každý z nás, pokud chce, může osvojit.
Umíme se radovat z každodenních
maličkostí? Umíme se radovat z toho, že
svítí slunce, z toho jak kvetou květiny, že
máme kde bydlet, že… Radovat se z toho,
že můžeme někomu pomoci, že můžeme
svoje schopnosti někomu nabídnout a být
tak užiteční? Nebo se snažíme jen přežívat.
Žít život, který mi byl dán, aniž bych ho
chtěl, aniž bych o něho někoho prosil,
aby mi ho dal… žiji jen proto, že musím,
že se to ode mě očekává, když jsem už na
světě? Neboť žiji, protože chci žít…
Smysl života může najít každý člověk,
pokud je schopen učinit rozhodnutí.
A jsem vděčná za to, že právě Linhart
je Domovem, který pomáhá nalézt

„místo na slunci“. Každý člověk může
žít smysluplně, pokud najde odvahu žít
svůj život. Svobodně se rozhodovat, nést
zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy, žít
s vnitřní harmonií. Každý člověk má svůj
osobitý smysl života.
Jsem vám všem, milí přátelé, kteří jste
v sedmém roce trvání chelčického
Domova pomohli při veslování, za to
velmi vděčná. A tak pojďme a nebojme
se vstoupit do osmého roku, který bude
rokem především stavebním, rokem
budování nového zázemí a také budování
pevných základů čtyřech sociálních
služeb a zároveň komunitních aktivit na
Chelčicku.
Když se naučíme více přizpůsobovat
změnám, bude se nám mnohem snadněji
a lépe žít. Nebraňme se čemukoliv, co
je jiné a nové. Čerstvý vítr přinese svěží
vzduch a vyžene ten zatuchlý.
Mgr. Klára Kavanová Mušková,
ředitelka Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.
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Historie, poslání a cíle Domova

Práce uživatelů sociálně terapeutických dílen v přírodní zahradě

Chelčický domov sv. Linharta byl otevřen
2. dubna 2010 jako středisko Domova
sv. Anežky, o. p. s. v Týně n. Vltavou,
kdy poskytoval sociální službu sociálně
terapeutické dílny pro dospělé osoby
s mentálním a tělesným postižením. Dne
10. června 2011 byla založena obecně
prospěšná společnost Chelčický domov
sv. Linharta, o. p. s., která od 1. 7. 2012
převzala poskytování této sociální služby.
Od 1. 1. 2015 začal Domov poskytovat
také terénní pečovatelskou službu. Dne
1. září 2017 začal Domov poskytovat další
služby, a to sociální rehabilitaci a sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením.
Posláním Chelčického domova
sv. Linharta, o. p. s. je pomáhat lidem, kteří
se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální
stav těžko včleňují do společnosti
a nemohou se bez pomoci druhých
sami o sebe dostatečně postarat. Svým

působením se chelčický Domov snaží
o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání,
ochranu lidských práv a rozvoj všeobecně
uznávaných humanitárních hodnot.
Objekt bývalé chelčické fary provozovaný
Chelčickým domovem sv. Linharta, o. p. s.,
také funguje jako otevřený prostor pro
volnočasové aktivity občanů Chelčic
a jako zázemí neziskových organizací
nejen v obci, ale i v širším regionu
Chelčicko-Lhenicka bez ohledu na sociální
či zdravotní omezení „návštěvníků“.
Probíhají zde tvořivé aktivity a workshopy
v interiérech i prostorách zahrady, která je
certifikována jako přírodní zahrada.

pracovních návyků a podporovat účast
OZP na společenských, vzdělávacích
a volnočasových aktivitách. Jde nám
o začlenění člověka se zdravotním
postižením do života komunity
(obec, vrstevníci, neformální skupiny,
spolky apod.).

Cílem Chelčického domova
sv. Linharta, o. p. s. je vytvořit stabilní,
akceptující, spolupracující a vstřícné
zázemí a prostředí pro příchozí osoby.
Pomáhat s rozvojem dovedností
a znalostí, soběstačností, podporovat
vytváření a zdokonalování základních
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TERAPEUTICKÉ
DÍLNY

Sociálně terapeutické dílny (STD)
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 návyků a dovedností
prostřednictvím sociálně pracovní
terapie.
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

775 382 477

V sociálně terapeutické dílně se uživatelé
věnují práci s keramikou, s textilem, s
bylinami, práci s fimem, výrobě ručního

papíru, malbě obrazů, práci v přírodní
zahradě a dalším činnostem (práce s
internetem, exkurze a sociální integrace,
nácvik vaření či úklidu, pohyb, cvičení a
další).
Pro koho jsme tady
• pro osoby s mentálním, tělesným a
kombinovaným postižením ve věku od
16 let do 64 let
• pro všechny, kteří mají zájem
se zdokonalovat ve zvládání
každodenních činností a sociálních
dovedností běžného života
Naše cíle
• podpora při integraci do běžných
životních situací
• zprostředkování nových sociálních
kontaktů
• rozvíjení již nabytých vědomostí a
získávání zcela nových
Kapacita v roce 2017
V roce 2017 službu STD navštěvovalo 21
uživatelů. Vzhledem k tomuto množství
uživatelů a také s přihlédnutím ke
struktuře uživatelů otevřel Chelčický
domov sv. Linharta, o.p.s. od 1. 9. 2017
službu sociální rehabilitace, kam přešli
uživatelé s psychickými zátěžemi.

Maximální kapacita STD byla 12 uživatelů
v danou chvíli, od září 2017 využívalo
službu STD 15 zájemců.
Naši službu navštěvovali uživatelé z
Vodňanska, Netolicka, Češnovic, Záblatí,
Lhenic, Dřítně a Českých Budějovic.
Uživatelům STD se v roce 2017 věnovaly
čtyři pracovnice v přímé péči, a to na
pozicích vedoucí STD a zároveň sociální
pracovnice, tři pracovnice v sociálních
službách a terapeutka s celkovým počtem
úvazků 3,1.
Sociálně terapeutické dílny jsou
poskytovány v souladu s platnými
právními předpisy (zejm. Zákonem o
sociálních službách č. 108/2006 Sb.
v platném znění) a podle vyhlášky č.
505/2006 Sb.
V rámci STD jsme také spolupracovali
s dobrovolníky. Také poskytujeme
praxe studentům sociálních oborů
vyšších odborných škol a vysokých škol
a umožňujeme stáže zaměstnancům
ostatních zařízení sociálních služeb.
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Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. už
třetím rokem poskytuje pečovatelskou
službu, která je určena osobám se
sníženou soběstačností z důvodu
věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, žijícím v
obcích Chelčice, Stožice, Libějovice,
Truskovice, Malovice, Krajníčko,
Měkynec, Bílsko, Budyně, Bavorov,
Vodňany a jejich přidružených obcích.
Naším cílem je umožnit uživatelům
pečovatelské služby zůstat co nejdéle
v domácím prostředí a zabezpečit jim
vhodnou pomoc s péčí o vlastní osobu,
pomoc při zajištění stravy a chodu
domácnosti a zprostředkovávat jim
kontakt se společenským prostředím. Jde
nám o celostní, partnerský a otevřený
přístup. Pracujeme pružně a podporujeme
uživatele tak, aby jeho potřeby byly
naplněny a aby byly pro jeho osobu co
nejbezpečnější a nejvíce odpovídaly jeho
přáním.

607 023 694

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
• - pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu
• - pomoc při osobní hygieně nebo

poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
• - poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy
• - pomoc při zajištění chodu
domácnosti
• - zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
• - fakultativní služby
• - základní sociální poradenství
Pro koho jsme tady:
• - pro seniory
• - pro osoby se zdravotním postižením
ve věku od 18 let
Naše cíle:
• - podpora uživatelů v jejich
soběstačnosti a samostatnosti
• - umožnění samostatného rozhodování
uživatelů o vlastním životě
• - pomoc uživatelům zajistit základní
životní potřeby
• - pomoc zabezpečit uživatelům
vysokou kvalitu života ve stávajícím
domácím prostředí
• - podpora uživatelů v maximálně
aktivním životě s ohledem na jejich
zdravotní stav a sociální prostředí, v
němž žijí
• - podpora uživatelů pro zvýšení

orientace v jejich vlastních právech a
povinnostech
Kapacita v roce 2017
Okamžitá kapacita pečovatelské
služby byla 3 uživatelé v daný okamžik.
Počet uživatelů v tomto druhém roce
poskytování pečovatelské služby vzrostl
na 23, dle nových objednaných služeb
byl mnohem větší celkový počet hodin
přímé péče v terénu každý den. Všechny
úkony pečovatelské služby zajišťovaly tři
zaměstnankyně Chelčického domova sv.
Linharta, o.p.s., a to na pozicích vedoucí
PS a zároveň sociální pracovník a dvě
pracovnice v sociálních službách –
pečovatelky s celkovým počtem úvazků
2,7.
Kancelář vedoucí PS a zázemí pro
pečovatelky se nachází v prostorách
Chelčického domova sv. Linharta.
Legislativně je poskytování pečovatelské
služby podepřeno zákonem č. 108/2006
Sb., § 40 a ceny jednotlivých úkonů služby
jsou upraveny vyhláškou č. 505/2006 Sb.
Projekt je realizován za podpory finanční
dotace MPSV, grantu Jihočeského kraje a
darů obcí.
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SOCIÁLNÍ
REHABILITACE
Dne 1. září 2017 byl zahájen provoz
ambulantní sociální služby Sociální
rehabilitace v pronajatých prostorách
Husova domu v Českých Budějovicích,
a to každé úterý od 9:00 do 13:00 hod.

725 951 695

Sociální rehabilitace svou specifickou
činností směřuje k dosažení samostatnosti,
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to
rozvojem jejich specifických schopností
a dovedností, posilováním návyků
a nácvikem výkonu činností běžných
pro samostatný život. Při tom využívá
zachované schopností, potenciály
a kompetence.
Pro koho jsme tady:
• pro osoby se zdravotním postižením

(částečná či plná invalidita, dočasná
ztráta plného zdraví z důvodu úrazu
nebo nemoci)
• pro osoby s chronickým duševním
onemocněním (duševní poruchy
provázené zvýšenou nemocností,
částečnou či plnou pracovní
neschopností, poruchy chování,
zejména potíže v komunikaci
a v sociálním chování, které jsou
v rozporu s celkově dobrým intelektem)
ohrožené sociální izolací
• věková hranice je 16 – 64 let
Kapacita ambulantní služby jsou 4
uživatelé v daný okamžik. Službu sociální
rehabilitace využívalo v roce 2017

osm uživatelů. Služba je poskytována
bezplatně, uživatelé si platí pouze
fakultativní služby dle platného ceníku.
Sociální rehabilitace je poskytována
v souladu s platnými právními předpisy
(zejm. Zákonem o sociálních službách
č. 108/2006 Sb. v platném znění) a podle
vyhlášky č. 505/2006 Sb.
Na jaře 2018 plánujeme zahájení
také terénní formy této služby v ORP
Vodňany a ORP Prachatice a zároveň
zahájení ambulantní provozní doby
také v prostorách Chelčického domova
sv. Linharta.
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775 382 488
Tvořivý kurz pro uživatele sociálně aktivizačních služeb s floristkou Z. Gebrovou

Sociálně aktivizační služby usilují
o předcházení sociální izolaci osob
se zdravotním postižením podporou
aktivního života, rozvíjením
individuálních sociálních kontaktů
a poskytováním sociálně terapeutické
činností, které vedou k rozvoji
nebo udržení osobních schopností,
dovedností uživatele a jeho
mentálního zdraví.
Pro koho tady jsme
• pro osoby se zdravotním postižením
s vrozenými nebo získanými vadami
a s civilizačními chorobami, které jsou
ohrožené sociální izolací.
• věková hranice pro poskytování služby
je od 11 do 64 let.
V rámci služby uživatelé využívají:
• zprostředkování kontaktu se

společenským prostředím
• sociálně terapeutickou činnost
• pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a osobních
záležitostí
• základní sociální poradenství

Sociální aktivizace pro seniory a OZP
je poskytována v souladu s platnými
právními předpisy (zejm. Zákonem
o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
v platném znění) a podle vyhlášky
č. 505/2006 Sb.

Čas a místo poskytování služby
• ambulantní forma: v Chelčickém
domově sv. Linharta, Chelčice č. p. 1
• sudé čtvrtky 13:00 – 17:00 hod.
• terénní forma: v domácnosti, v místě
bydliště uživatele
• liché čtvrtky 13:00 – 17:00 hod.

Principy poskytování našich služeb
Naše sociální služby poskytujeme
v souladu s platnými právními předpisy
a na základě vlastní žádosti osob podle
principu svobodné volby sociálních
služeb.
Při poskytování služeb respektujeme
obecné principy poskytování sociálních
služeb – důstojnost, soukromí osob,
nezávislost, možnost volby, rovnost,
realizace osobních aspirací, podíl na
rozhodování a kontrola poskytování
sociálních služeb.

Kapacita služby
Službu v roce 2017 využívalo 10 uživatelů.
Služba je poskytována bezplatně.
Uživatelé si platí pouze fakultativní služby
dle platného ceníku.
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Činnost Domova pro další organizace a pro veřejnost

V průběhu roku 2017 se náš Chelčický
domov sv. Linharta stal zázemím pro
mnohé lidi z řad veřejnosti, kteří rádi do
Domova přicházejí sdílet své starosti,
ale i radosti života, lidi, kteří rádi aktivně
odpočívají při tvořivých činnostech a kteří
svůj život rádi propojují s přírodními
principy zdravého životního stylu. Tento
přesah „klidu, laskavosti a tvořivosti“ je
myslím v našem Domově velkým darem
a kořením, které provoní všednodennost
našich dní. Svědčí o tom velmi krásné
vzkazy v linhartovské kronice Domova.

Workshop oslava Dne Země

V letošním roce navštívilo přírodní zahradu
na 1 500 návštěvníků, někteří z nich
navštívili některý z 30 tvořivých kurzů.
Další tvořivé aktivity probíhaly v rámci
jednotlivých workshopů pro další sociální
zařízení Jihočeského kraje. Nedílnou
součástí Domova se staly pravidelné
sobotní keramické a sochařské kurzy pro
veřejnost, zejména rodiče a prarodiče

s dětmi. Tyto kurzy probíhaly každou
sobotu od 16 do 19 hod. a vzniklo na
stovky sochařských děl, které měly výstavu
při Víkendu otevřených zahrad a při
chelčické pouti sv. Máří Magdalény.

Domova a dobrovolníkům manželům
Gebrovým z ukázkové zahrady z Plavska.

Jednotlivé tvořivé kurzy probíhaly
v prostorách relaxační části zahrady,
v letní kuchyni ve dvoře Domova
a v zimních měsících také v keramické
dílně Domova, levandulové kuchyni
a hudebně Domova. V současné době
prostor dvora dále navrhujeme, tvoříme
a těšíme se po vybudování nových prostor
Nového Linharta, že si v roce 2018 a 2019
vytvoříme prostor dvora v duchu principů
přírodních zahrad. V průběhu roku kromě
tvořivých kurzů, vytváření potravinových
ekologických produktů také vznikaly
floristické vazby, které byly využity na
mnohých výstavách a akcích (např. Země
Živitelka, Vesnice roku apod.). Za tyto
floristické kurzy děkujeme našim přátelům
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Je dobrovolnictví v Linhartu bláznovstvím?

„Když u nás v Čechách někdo dělá něco zadarmo, tak si o něm spousta lidi
myslí, že je blázen…“, také jste to již slyšeli?

V hlavním městě Mexika platí zákon,
že nikdo nedostane vysokoškolský
titul, pokud nestráví 180 hodin
dobrovolnictvím. Země, která na tom není
sociálně úplně dobře, učí ty šťastnější
a bohatší, aby pomáhali, a je to „normální“.

mazání chlebíčků na benefiční akce
přes povazování potravinových výrobků
v předvánočním náročném čase na
zakázky až po mazlení se zvířaty, které
dobrovolníci přivádějí pro uživatele
Domova i pro radost všech.

Jsem velmi šťastná a nesmírně si toho
vážím, že se mohu v chelčickém Domově,
při sociálních službách, při beneficích,
při komunitních aktivitách i víkendových
akcích setkávat v Linhartu pravidelně
s 38 dobrovolníky. Těch, kteří v letošním
roce přišli jednou, dvakrát pomoci, bylo
dalších 85. Je to velká věc, že takto široká
je linhartovská komunita a že se tato
základna každým rokem rozšiřuje. Být
dobrovolníkem zdaleka neznamená jen
vykonávat pomocné práce v sociálních
službách nebo stavět školu v Africe.
Dobrovolná práce zahrnuje širokou
škálu činností od pečení buchet či

Práce je prostředek, jakým se můžeme
projevit, realizovat se, ovlivnit okolní
svět, druhé lidí a především svůj život.
A začít je možné kdykoliv. Pokud děláme
cokoli, co nás baví, cítíme v práci
naplnění a uspokojení, máme větší
chuť do života a jsme sami se sebou
spokojení. A jestliže věnujeme trochu
času dobrovolné pomoci druhým,
můžeme tak ukázat, že jsme doopravdy
lepší. Kromě toho, že prokazujeme dobro
druhým, pomáháme i sami sobě. Jedním
z našich hesel Domova je: „POMOC MÁ
MNOHO TVÁŘÍ… VY ZÍSKÁVÁTE, MY
PŘIJÍMÁME…“

Dobrovolnictví prospívá mozku: neurolog
z Wisconsinské univerzity Richard
Davidson po delší dobu studoval účinky
laskavosti a empatie na mozek a zjistil,
že se jeho činnost mění podle toho, zda
se chováme egoisticky, nebo naopak
s porozuměním vůči druhému. „Když
děláme něco sami pro sebe, jsou pozitivní
emoce, které prožíváme, prchavé a závisejí
na vnějších podmínkách. Když naopak
děláme něco pro druhé, pozitivní emoce
mají delší trvání a přesahují okamžik, kdy
jsme učinili to, co je vyvolalo,“ říká.
A tak všem Vám, milí dobrovolníci, za náš
Domov děkujeme a přejeme vám hodně
takových přesahových okamžiků v životě,
zdraví a chuti do života.
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Aktivity v přírodní
zahradě

velice dobře funguje.
Jsem velice ráda, že podle principů
přírodní zahrady zpracováváme vše, co
vypěstujeme v zahradě, a to nejen ovoce,
zeleninu či ořechy, ale také všechny
byliny – jak do bylinných sáčků, na bylinné
směsi čajů či samostatné kultivary, pro
které si mnozí lidé se zdravotními obtížemi
docházejí. Máme zde v zahradě vzácné
byliny, které žijí v symbióze se zeleninou,
ovocem a dalšími květinami.

Přírodní zahrada v našem Domově
se stala velkým zázemím a pokladem
pro všechny příchozí, ať už jsou to
uživatelé jednotlivých sociálních služeb,
návštěvníci kurzů z řad veřejnosti, děti
z mateřských škol na environmentální
výchovu či kolemjdoucí, kteří si chtějí
v zahradě odpočinout a načerpat sil. Je
to místo setkávání, komunikace, práce,
tvoření, sdílení nového, ale také relaxace,
odpočinku, zázemí pro chvíle přemýšlení
i zastavení se při těžkostech života.
Také i v letošním roce fungovala přírodní
zahrada jako zahrada komunitní a je
otevřená 24 hodin denně během
celého roku pro ty, kteří ji potřebují
a mají ji rádi. Členění zahrady na
pracovně terapeutický prostor blíže
k Domovu zakončený hmyzím hotelem
a na relaxačně odpočinkovou část
s rumištěm ve východní části, ateliérem
pod širým nebem pod třešní i jezírkem,
které obklopují kamenné objekty
s keramickými sochami a houpacími
křesly pro odpočinek, se nám velmi
osvědčilo a pro rovnováhu příchozích

Celý systém zahrady koresponduje
a sympatizuje mezi světem přírody
a světem člověka. Jsou si navzájem
zrcadlovým obrazem: „Jak nahoře, tak
dole,“ jak praví Hermes Trismegistos. Co
je soustředěno v člověku, je rozptýleno
v přírodě jako miliony oddělených
entit. Co je rozprostřeno před člověkem
v makrokosmu jako říše zvířat, nalézá
se v jeho duši v podobě vášní, tužeb
a pocitů, které jsou uložené hluboko
v jeho krvi, dechu a svalových tkáních.
Co se v makrokosmu nazývá rostlinná
říše, je neustálé klíčení, růst, vadnutí
a hynutí života v lidské bytosti, mající
základ v lymfě a vegetativním systému.

Z Víkendu otevřených zahrad

Přírodu je možné chápat jako člověka
obráceného navenek, přičemž člověk je
dovnitř obrácená příroda. Jelikož vše, co se
nalézá ve vnější přírodě, lze nalézt někde
v člověku, a vše, co se nalézá v člověku,
lze nalézt v nějaké proměně v říši přírody.
Člověk je „malý svět“, jenž obsahuje
všechny elementy „většího světa“. A to je
vzácné si uvědomovat při každodenní
práci na zahradě v Domově, při setkáních
s lidmi přicházejícími do zahrady za
tvořivými kurzy, za poznáním (v letošním
roce jsme vytvářeli pro děti z mateřských
škol návštěvy za environmentálním
poznáním, a to i bez poskytnutí dotací
na tyto aktivity), ale i při naslouchání
problémů jednotlivých lidí přicházejících
do Domova. Právě naše vzácná zahrada
toto vše unese a pomáhá.

děti z mateřských a základních škol.
Také v letošním roce se náš Domov
věnoval údržbě veřejné zeleně v obci
Chelčice a měl na starosti zalévání
truhlíkových květin v obci. Také prostor
kolem Památníku Petra Chelčického jsme
si vzali za své.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se
v letošním roce starali o naši přírodní
zahradu, dvůr a okolí Domova, všem
dobrovolníkům přicházejícím do Domova
a také těm, kteří věnovali své rady a také
rostliny do naší pestrobarevné zahrady.

V průběhu roku v zahradě vznikala krásná
floristická díla při jednotlivých tvořivých
dílnách, kurzech v rámci Otevření zahrady,
Dni Země, Víkendu otevřených zahrad,
Svatojánských slavnostech, Zamykání
zahrady, ale také sochařská a keramická
díla při každotýdenních sobotních dílnách
pro veřejnost, při tvoření pro další jiná
sociální zařízení, pro rodiče s dětmi či pro
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Benefiční akce
Chelčického
domova sv.
Linharta, o.p.s.

Také v roce 2017 jsme pořádali několik
benefičních akcí:
• V dubnu se uskutečnil druhý ročník
Fialkového plesání ve Švestkovém
Dvoře v Malovicích.
• V květnu se konala vernisáž výstavy
obrazů našich uživatelů v objektu
MEVPIS ve Vodňanech v květnu.
• Benefiční koncert v srpnu na

zámku Kratochvíle potěšil množství
návštěvníků nejen hudbou, ale také
stínohrou „Tak jde čas…“, do které
se zapojili společně uživatelé STD a
dětí z dětského divadelního souboru
Chelčické štěstí.

Výroba STD a propagace Domova

Výrobkem zpracovávaným v rámci
terapeutické činnosti, který šel v roce 2017
nejvíce na odbyt, byl jablečno-zázvorový
med (zde byla významným odběratelem
Lékárna Netolice). Také jsme prodali
větší množství ostatních potravinových
výrobků a výrobků z keramiky, většinou se
jednalo o zakázky (medaile pro ChelčickoLhenický mikroregion na Slavnosti
květů, škrpálky pro, o. s. Mája-Tvořivé
Chelčice na Chelčický škrpál, zvonkohry
pro Obec Pištín a kachle pro Pištínské
baletky). Významným finančním přínosem
byla také výroba vánočních přání na
objednávku. I v roce 2017 jsme vyráběli
fimo-lžičky na vítání občánků pro několik
obcí. Sortiment „terapeutických dobrot“
jsme doplnili o dýňovou a jablečnohruškovou marmeládu, rybíz a la brusinky
a zimní pečený čaj – vše ze surovin z naší
certifikované přírodní zahrady.
Zisk z hospodářské činnosti činil

204 525,25 Kč
a byl zcela využit
na dofinancování
trvale ztrátového
provozu
poskytovaných
sociálních služeb.
Propagace
Domova na
významnějších
akcích:
• účast na akci „Vaříme, pečeme
a smažíme regionální potraviny
a seznamujeme se s jejich vznikem“,
kterou pořádala obec Pištín a Celostátní
síť pro venkov při Slavnostech květů
• účast v Oranžovém kolu Nadace ČEZ
• prezentace Domova při slavnostním
vyhlášení Vesnice roku Jihočeského
kraje v Pištíně
• účast na trzích v Třeboni v rámci
otevírání lázeňské sezóny

•
•
•
•

• výzdoba
stánku Jihočeského venkova
na výstavě Země živitelka v Českých
Budějovicích
prodej výrobků a prezentace na
veletrhu neziskovek „Štěstí s překážkou“
v Českých Budějovicích
účast na Slavnostech plodů v Krtelích –
prodej výrobků a zapojení do soutěže
prezentace Domova při benefičním
prodeji v prostorách Jaderné elektrárny
Temelín
prezentace Domova na Adventních
trzích ve Vodňanech
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Finanční zpráva za rok 2017

Projekty realizované v roce 2017 (financování provozu a aktivit organizace)

Nejdůležitější ekonomická data z účetnictví pro výroční
zprávu za rok 2017
Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s. se zaměřoval v roce 2017
především na svou hlavní činnost a to na sociální péči a sociální
prevenci. Tato hlavní činnost byla ve ztrátě 225 385,27 Kč. Tato
ztráta je ovšem značně kompenzována hospodářskou činností,
kde bylo naopak dosaženo zisku ve výši 204 525,25 Kč. Celkově
bylo v roce 2017 hospodařeno se ztrátou ve výši 20 860,02 Kč.
Nejdůležitější příjmy roku 2017:
Služby pro uživatele STD
Služby pro uživatele PS
Dary
Dotace od Jihočeského kraje celkem
Dotace od Úřadů práce
Dotace od Obce Čičenice
Dotace od Města Netolice
Dotace od Města Vodňany
Vlastní výroba a služby

58.067 Kč
196.317 Kč
544.679 Kč
1.901.475 Kč
355.917 Kč
6.000 Kč
8.000 Kč
22.800 Kč
340.416 Kč

Výsledek hospodaření
v členění podle jednotlivých druhů činnosti:
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

-225 385,27

204 525,25

-20 860,02

Náklady dosáhly celkové výše 3 723 095 Kč. Největší část
nákladů z obou činností, jak z hlavní, tak i hospodářské, byla
použita na mzdové náklady, na nákup služeb, na energie a na
spotřebu materiálu. V současnosti Chelčický domov sv. Linharta
zaměstnává 12 zaměstnanců.
Výnosy dosáhly celkové výše 3 702 235 Kč. V nich dominují
především provozní dotace a dary, a to v celkové výši
2 838 871 Kč.
V roce 2017 byly zakoupeny do majetku Chelčického domova
sv. Linharta budovy a pozemek za částku 635 140 Kč. V současné
době se provádí úpravy tohoto majetku. Z velké části jsou tyto
úpravy financovány programem IROP. Ze stejného zdroje bude
zafinancován i nákup nového automobilu, který je upraven pro
speciální potřeby uživatelů našeho Domova. Na předfinancování
tohoto projektu byl využit úvěr od České spořitelny.
Na účtu veřejné sbírky byl k 31. 12. 2017 zůstatek finančních
prostředků ve výši 218.823,95 Kč.
Závazky vůči dodavatelům i vůči zaměstnancům a státním
institucím, které byly k 31. 12. 2017, jsou již vyrovnány. Pohledávky
jsou vyrovnány také.
Celý výkaz zisku a ztráty, rozvaha a příloha k účetní závěrce jsou
součástí přílohy výroční zprávy.

Šlapeme pro Oranžové kolo Nadace ČEZ

• Individuální projekt Jihočeského kraje IV –
projekt OPZ – 691 200 Kč (dotace na provoz
STD)
• Účelová dotace Jihočeského kraje (MPSV) –
příspěvek na Pečovatelskou službu 820 000 Kč
• Projekt Jihočeského kraje: Podpora sociálních
služeb, materiálně technické zajištění PS, dotace
85 000 Kč
• Projekt Jihočeského kraje: Podpora sociálních
služeb, dofinancování mzdových nákladů PS
136 800 Kč
• Účelová dotace Jihočeského kraje (MPSV) –
příspěvek na dofinancování mzdových nákladů
STD 94 000 Kč
• Projekt Jihočeského kraje: Podpora sociálně
zdravotních aktivit, dotace 70 000 Kč
• Projekt Jihočeského kraje: Podpora sociálních
služeb, dotace 4 475 Kč

• Nadace ČEZ: Oranžové kolo 51 146 Kč, (realizace
projektu 1. 6. 2017 – 31. 5. 2018)
• Město Vodňany – dotace na podporu
sociálních služeb 22 800 Kč
• Město Netolice – dotace na provoz: 8 000 Kč
• Obec Číčenice – dotace na provoz STD 6 000 Kč
• ÚP – příspěvek na VPP – 355 917 Kč
Přijaté dotace v roce 2017
Přijaté dary v roce 2017
Celkem v roce 2017

2 294 192 Kč
544 679,49 Kč
2 838 871,49 Kč
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Naši dárci

Dárci peněžních darů pro domov:
Zeelandia, s. r. o., Malšice
Zemcheba, s. r. o., Chelčice
Vafo, Praha, s. r. o.
Organizační kancelář CZ, s. r. o., Praha
Effe, s. r. o., Kamenice – Olešovice
Římskokatolická farnost Vodňany
Obec Stožice
Obec Libějovice
Obec Malovice
Ing. Miroslav Dušek, Chelčice
Anna Fialová
Karel Filip, Jivno
Kateřina Galová, České Budějovice
Jitka Hamáčková, Vodňany
Robert Huneš, Vodňany
Augustina Králová, Vodňany
manželé Krejčíčkovi, Horní Slověnice
Jiří Kuča, Praha
Milena Kučová, Praha
Radek Melcher, Vodňany
manželé Pelcovi, Švýcarsko

Závěrem

Stanislav Rožboud, Netolice
Ing. Olga Smitková, Netolice
Radomír Špok, Říčany
manželé Umancovi, Lhenice
Eva Vovesná, Vodňany
Nepeněžní podpora činnosti domova:
Obec Chelčice (provozní výpůjčka objektu
domova, dřevo na topení)
Ing. Marta Krejčíčková (fundraising,
projektové poradenství)
Dárci věcných darů do domova:
Autoopravna Tůma Chelčice; REK servis
Lišov; Vodňanská drůbež Vodňany;
Praktik Pištín; Lira Český Krumlov; Laminar
Vodňany; Kongregace Šedých sester III.
řádu sv. Františka Lomec; Karel Burda
Vodňany; Aleš Handšuh Vodňany; Milan
Holý Vodňany; Jaroslav Muška Chelčice;
Poradna pro výživu E. Zemanová, Dr. Jan
Doležal Písek; Špačkovi Chelčice; Slavíkovi
Chelčice; Chromých Radčice; manželé

Avramovi; Nožičkovi Vodňany; Vrňákovi
Netolice; Hajných Čavyně; Vackovi
Chelčice; Kelnerovi; Havlovi Pištín; A.
Randáková Vodňany; Marie Podlahová
Chelčice; Martina Šeflová Vodňany a další
dárci, kteří si nepřejí být uvedeni
Také děkujeme všem občanům z Chelčic
za jejich dary při chelčické veřejné sbírce
a za celoroční podporu našeho Domova.

Pokud jste dočetli až k tomuto závěru,
gratulujeme vám a zároveň gratulujeme
také nám všem v Linhartu, neboť se
toho událo v roce 2017 opravdu hodně,
jak na poli lidském, profesním, ale
také projektovém a fundraisingovém.
Všem, kterým nebyl lhostejný náš
společný „linhartovský život“, za celý rok
děkujeme.
V roce 2017 se podařilo naší obecně
prospěšné společnosti získat dotaci
z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) na
kompletní rekonstrukci objektu
bývalých maštalí chelčické fary a také
její vybavení nábytkem. Tento projekt
jsme nazvali příznačně „NOVÝ LINHART“,
protože nám poskytne nové prostory
potřebné pro provoz sociálních služeb.
V průběhu roku 2018 bude celý objekt
rekonstruován, dostavěn a také vybaven
novým nábytkem. Nová budova bude
sloužit pro rozšíření provozu sociálně
terapeutických dílen a především pro
poskytování služeb sociální rehabilitace.
NOVÝ LINHART uvedeme do provozu

počátkem roku 2019.
Obec Chelčice se rozhodla v roce
2018 rekonstrukci objektu bývalé fary
dokončit – objekt získá nejen novou
fasádu a okna, ale v podkroví vzniknou
prostory komunitního centra. Tento
projekt bude zaštiťovat Obec Chelčice
a bude plynulým pokračováním
mnohých přesahových aktivit i našeho
Domova, kterých neustále přibývá a sám
Domov již by je v takovém rozsahu
nezvládal. A tak Komunitní centrum
nebude jenom „opravená budova“, ale
jak jsme si v obci při vzniku Linharta
předsevzali, areál bývalé fary se stane
centrem veřejného života. Od poloviny
roku 2018 zde naleznou podporu
a oporu lidé, kteří budou potřebovat
základní sociální poradnu, bude zde
fungovat provoz knihovny i volnočasové
aktivity pro děti, mládež, rodiny s dětmi
i seniory.
A tak vzhůru do nového roku 2018!
Linharťáci
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Základní informace
a kontakty

Správní rada společnosti:
Předseda: Jiří Iral
Členové: Ing. Marta Krejčíčková, František
Krump (do 5. 5. 2017), Ing. Milada Bejvlová
(od 5. 5. 2017)
Dozorčí rada společnosti:
Předseda: Mgr. Jan Šesták, Ph.D. (do 5. 5.
2017), Bc. Pavla Soukupová (od 5. 5. 2017)
Další členové: Marie Bláhová (do 5. 5.
2017), Jiří Král (do 5. 5. 2017), Ing. Olga
Smitková (od 5. 5. 2017), Karel Filip (od 5.
5. 2017)
Zakladatelé společnosti:
Obec Chelčice
Mája-Tvořivé Chelčice, z.s.
REK servis, s.r.o.
Zemcheba, s.r.o.

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
Chelčice 1, 389 01 Vodňany
Datum registrace: 10. června 2011
IČ: 281 38 520
Číslo účtu: 3068979319/0800

Číslo účtu veřejné sbírky:
4188272339/0800
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 Sociálně aktivizačních služeb:
Mgr. Bc. Markéta Cinádrová
tel.:
775 382 488
e-mail:
cinadrova@linhart-chelcice.cz

vedoucí Pečovatelské služby:
Bc. Lucie Troblová Teringlová, DiS.
tel.:
607 023 694
e-mail:
pecovatelskasluzba@linhart-chelcice.cz

vedoucí Sociální rehabilitace:
Mgr. Bc. Eva Bartošová
tel.:
725 951 695
e-mail:
eva.bartosov@gmail.com

www.linhart-chelcice.cz
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