POMÁHÁ…
… těm, kteří pro svá zdravotní postižení, psychické zátěže, věk, nemoc, osamocení či
životní krizi se neobejdou bez pomoci druhých.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHELČICKÉHO DOMOVA SV. LINHARTA, o.p.s.
ZA ROK 2016

Pomoc má mnoho tváří.
VY ZÍSKÁVÁTE, MY PŘIJÍMÁME…
POMÁHEJTE PROSÍM S NÁMI…
 finančním příspěvkem na účet č. 3068979319/0800 nebo na
účet veřejné sbírky č. 4188272339/0800
 materiálním darem
 dobrovolnictvím nebo prací
 nákupem výrobků našich uživatelů STD
 dobrým slovem
1 MILION ROČNĚ POTŘEBUJEME ZÍSKAT NA ČINNOST NAŠEHO DOMOVA.

1. MĚSÍC TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDY
Úvod

Vážení přátelé a podporovatelé Chelčického domova sv. Linharta!
Dovolte, abych otevřela letošní výroční zprávu pozitivní zprávou, že jsme šestý rok trvání
neziskové společnosti pod patronací sv. Linharta společnými silami zvládli!
Byl to rok velmi dynamický na nárůst uživatelů do obou sociální služeb, jak do sociálně
terapeutické dílny, tak do pečovatelské služby, na mnohé změny zaměstnanců zaměstnávaných pro
chod Domova, přírodní zahrady a okolí z projektů zaměstnanosti úřadů práce a také na změnu
v personálním obsazení pozice účetní a administrativy.
Velmi dobrou zprávou je, že se v letošním roce podařilo „zakořenit“ a ustálit naši terénní
pečovatelskou službu, a to jak v personálním obsazení sociální pracovnice a dvou pečovatelek, tak
také v regionu, kde se zvětšila dojezdová vzdálenost na 15 km od Chelčic, a došlo k velkému nárůstu
lidí, kteří tuto službu potřebují. Podařilo se i tuto službu zajistit finančně z dotačních titulů.
V druhém pololetí roku 2016 se podařilo rozdělit sociálně terapeutickou dílnu na dvě skupiny,
a to z důvodu nedostatečné kapacity prostor našeho Domova, a tak od června vznikla výjezdní
exkurzní skupina sociálně terapeutické dílny, která se každé úterý scházela v Husově domě v Českých
Budějovicích, kde nám pan farář Karel Filip poskytl prostory pro tuto terapeutickou činnost.
V souvislosti s nárůstem docházení lidí s psychickými zátěžemi do našeho Domova a odlišné
individuální práce s uživateli v sociálně terapeutické dílně jsme se rozhodli, že v roce 2017
zaregistrujeme u Jihočeského kraje sociální službu Sociální rehabilitace, kterou budeme v Českých
Budějovicích poskytovat od 1. září 2017.
Dalším důležitým milníkem v chelčickém domově je soustavná práce s lidmi se zdravotními
zátěžemi při odpoledních tvořivých kurzech, kteří k nám pravidelně dojíždějí již třetím rokem.
Rozhodli jsme se, že pro tyto zájemce zaregistrujeme v roce 2017 čtvrtou sociální službu, a to
Sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Obě tyto nové služby jsme

v průběhu roku 2016 zakomponovali do komunitního plánu sociálních služeb na ORP Vodňany a ORP
Prachatice.
Velmi podstatnou část energie tohoto roku jsme věnovali kromě tvořivých výtvarných kurzů a
environmentálních kurzů v přírodní zahradě, o kterých se dočtete samostatně uvnitř výroční zprávy,
také benefičním akcím, a to konkrétně benefičnímu Fialkovému plesu v měsíci dubnu a benefičnímu
koncertu na Kratochvíli v měsíci srpnu. Následovaly mnohé benefiční vernisáže, na kterých
vystavovali svá díla uživatelé Sociálně terapeutické dílny. Mnohé z těchto obrazů si veřejnost
zakoupila, a tím podpořila náš Domov.
V tomto roce 2016 jsme se ve shodě se správní radou také rozhodli zažádat o osvědčení pro
konání veřejné sbírky ve prospěch Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s., která je zapsaná u
Jihočeského kraje. Velkým a důležitým krokem bylo podání dvou žádostí do programu IROP, a to na
automobil pro terénní služby Domova a na koupi a rekonstrukci budovy maštalí v objektu bývalé fary
v Chelčicích. Obě tyto žádosti byly přijaty a v roce 2017 a 2018 bude probíhat realizace obou projektů.
Nebude to čas jednoduchý, ale věřím, že stejně jako letošní rok, i ty následující dokážeme držet
pohromadě a společnými silami dokážeme pomoci mnohým lidem v jejich nelehkých životních
situacích.
Na závěr bych ráda vzpomněla na všechny ty, se kterými jsem se v letošním roce setkala a
kteří měli hlavu v dlaních. Byl to dost přelomový rok v mnohých i osobních etapách životů lidí
přicházejících do Domova s prosbou o pomoc, často i skrytou hluboko v sobě. Jsem velmi vděčná
týmu kolegů a také Nebesům, že jsme v mnohých případech našli cestu, jak beznaděj a pocit
méněcennosti řešit. Vážím si toho, že dokážeme najít a půjčit prostředky těm „nejpotřebnějším kolem
nás“, a je to dobře. Všichni odmalička potřebujeme druhé šance. Nejsme dokonalí. Jen výjimečně
zvládneme nový úkol hned na první pokus. A nikdy ne perfektně. Na začátku většiny dosažených
úspěchů v životě bylo rozhodnutí pokusit se o to znovu (a znovu). To znamená po pádu vstát, oklepat
se a podruhé si dát pozor na chybu, která nás srazila. Vnímat ji ne jako překážku, ale jako výzvu.
Dáváme-li si druhou šanci, dáváme si příležitost přerůst svůj neúspěch. Uvěřit ve své budoucí
možnosti, ke kterým se ale nejdříve musíme vypracovat.
„Pokud umíš chodit, jsi schopen i tančit. Pokud umíš mluvit, jsi schopen i zpívat,“ říká úsloví
ze Zimbabwe. A tak zpívejme a tančeme… Všem těm, kteří se o to v letošním roce pokoušeli, a je
úplně jedno, zda to byli uživatelé, zaměstnanci či malí nebo velcí návštěvníci Domova, gratuluji!

Vše dobré na cestě každého z nás přeje
Klára Kavanová Mušková,
ředitelka společnosti
Moji milí,
dovolte, abych i já se připojila pár řádky k Výroční zprávě Chelčického domova sv. Linharta.
Uběhlo pár let, kdy jsem měla možnost se s Vámi potkávat. Když jsem začínala v dozorčí
radě, tak mě nenapadlo, že se s Vámi budu tak ráda setkávat. Všechny jsem Vás postupně
poznávala a vždy se na Vás těšila. Dostávala jsem od Vás velikou sílu do mých všedních dnů.
Věřím, že to bylo vzájemné. Dovolte mi závěrem ze srdce každému z Vás poděkovat za Vaše
milé úsměvy, prospěšnou práci a vše dobré, co konáte. Přeji Vám hodně štěstíčka, radosti do
každého dne Vám i Vašim rodinám.
Budu na Vás s láskou vzpomínat.
Marie Bláhová, členka dozorčí rady

2. MĚSÍC TVOŘENÍ A PŘÍPRAV NA VERNISÁŽE
Základní informace a kontakty

Název společnosti: Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
Adresa: Chelčice 1, 389 01 Vodňany
Ředitelka: Mgr. Klára Kavanová Mušková
Datum registrace: 10. června 2011
IČ: 281 38 520
Číslo účtu: 3068979319/0800
Telefon ředitelka: 776 134 683
e-mail: reditelka@linhart-chelcice.cz
Telefon STD: 775 382 477
e-mail: info@linhart-chelcice.cz
Telefon PS: 607 023 694
e-mail: pecovatelskasluzba@linhart-chelcice.cz
Telefon účetní: 775 382 488
e-mail: ucetni-administrativa@linhart-chelcice.cz
www.linhart-chelcice.cz
Správní rada společnosti:
Předseda: Jiří Iral
Další členové: Ing. Marta Krejčíčková a František Krump
Dozorčí rada společnosti:
Předseda: Mgr. Jan Šesták, Ph.D.
Další členové: Marie Bláhová a Mgr. Jiří Král

Zakladatelé společnosti:
Obec Chelčice
Mája-Tvořivé Chelčice, z.s.
REK servis, s.r.o.
Zemcheba, s.r.o.
V roce 2016 pracovali v Chelčickém domově sv. Linharta, o.p.s. tito zaměstnanci: Mgr.
Klára Kavanová Mušková (ředitelka společnosti), Mgr. Bc. Markéta Cinádrová (sociální
pracovnice a vedoucí sociálně terapeutické dílny), Bc. Lucie Troblová Teringlová, DiS.
(sociální pracovnice a vedoucí pečovatelské služby), Eva Trubková (pracovnice v sociálních
službách), Mgr. Bc. Eva Bartošová (pracovnice v sociálních službách), Bc. Štěpánka Kalátová
(administrativní a účetní pracovnice do 31. 10. 2016), Štěpánka Baloušková (pracovnice
v sociálních službách do 31. 3. 2016), Hana Sliacká (veřejně prospěšné práce ÚP do 30. 6.
2016, od 1. 7. 2016 pracovnice v sociálních službách), Hana Křenková (spol. účelné pracovní
místo ÚP od 1. 4. 2016 do 30. 9. 2016, od 1. 10. 2016 pracovnice v sociálních službách),
Ludmila Kortusová (veřejně prospěšné práce ÚP do 31. 7. 2016), Jaroslav Frajman (veřejně
prospěšné práce ÚP od 1. 4. 2016 do 31. 10. 2016), Jaroslava Nováková (veřejně prospěšné
práce ÚP od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016), Jitka Vavrušková (veřejně prospěšné práce ÚP od 1.
9. 2016).

3. MĚSÍC ODEMYKÁNÍ ZAHRADY
Historie, poslání a cíle domova

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, která od 1. 7. 2012 převzala poskytování
této sociální služby. Od 1. 1. 2015 začal Domov poskytovat také terénní pečovatelskou
službu.
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.
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 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.).

4. MĚSÍC FIALKOVÉHO PLESÁNÍ
Finanční zpráva za rok 2016

5. MĚSÍC EKOLOGIE A DOBROVOLNICTVÍ V KOMUNITNÍ ZAHRADĚ
Dobrovolníci pomáhají chelčickému Domovu

Mám velkou radost z toho, že se dobrovolníci nebojí přicházet pomáhat do Linharta.
V roce 2016 pravidelně docházelo do Domova 36 dobrovolníků z řad studentů, rodičů na
mateřské dovolené, žen v produktivním věku, ale také mnoho seniorů. Někteří dobrovolníci
jsou úzce „specializovaní“: máme v Domově skupinu „zahradníků“, kteří nám pomáhají
s prací v přírodní zahradě, s poradenstvím v oblasti bylin, ovocnářství, biologické ochraně
rostlin, dále je tu skupina „pečících dobrovolnic“, které velmi rády pomáhají připravovat
občerstvení na naše mnohé vernisáže, benefiční akce i workshopy v zahradě. Nechybí ani
skupina dobrovolníků přicházejících za uživateli v sociálně terapeutické dílně, také skupina
„tvořivců“ s hlínou, s floristickými materiály, a také drátkování, patchwork, háčkování či
embosování není výjimkou. Ve fantazii pomoci druhým náš Domov meze neklade a váží si
každého, kdo přijde pomoci, třeba i dobrým slovem.
Ani v letošním roce nechybělo firemní dobrovolnictví:
Tým z firem Vodňanské drůbeže, Blue ray, a.s. (Sahos) z Pištína a také zaměstnanci ČEZ přijeli do
Chelčického domova sv. Linharta pomoci. A jelikož všichni, kdo znáte naše úsilí v Domově, víte, že
v Linhartu je pořád práce „jako na kostele“, tak jakoukoli pomoc jak v zahradě, dvoře či s rekonstrukcí
zahradní kamenné zdi jsme uvítali s otevřenou náručí.
Mám radost z toho, že mnohé firmy kromě finančního zisku chtějí pro své zaměstnance získat „zisk
přesahový, morální“… chtějí „zažít na vlastní kůži setkání s lidmi a organizacemi, kterým je třeba
pomáhat“ a chtějí být užiteční. A to mě velice zaujalo při všech návštěvách v našem domově – že
právě nejde v důsledku o tu či onu činnost, která je sice potřebná pro Domov, ale že zde jde o víc – jde

zde o VZTAH. Vztah mezi lidmi, kteří chtějí nebo se učí pomáhat, a mezi lidmi, kteří potřebují pomoc
a učí se pomoc přijímat. A to není vždy jednoduché…
Filantropie není jen dárcovství, ale přístup ke komunitě jako celku, zájem podílet se na spolužití
s druhými, kteří potřebují pomoc a kteří se o ni nestydí požádat, kteří se učí ji přijímat, a tak zpětně
dávají. Dávají tím všanc svou existenci, svůj pohled na svět, svůj humor a radost ze života… To jsou
právě hodnoty, pro které není vždy v ekonomických firmách prostor a které obohacují jednotlivé
zaměstnance a dávají jim jiný rozměr a kvalitu života. A proto to vše má velký smysl a já jsem za celý
náš chelčický domov velmi poctěna každým, kdo do domova zavítá pomoci. Je to velký dar pro nás,
ale také si dovolím tvrdit, že i pro toho, který se rozhodne pomáhat.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se nebáli dát kousek své práce i svého srdce!

6. SVATOJÁNSKÝ MĚSÍC
Pečovatelská služba

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. už druhým rokem poskytuje registrovanou terénní
sociální službu - 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.
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
Principy poskytování služby
Pečovatelská služba 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. a na
základě vlastní žádosti osob podle principu svobodné volby sociálních služeb.
Při poskytování pečovatelské služby jsou respektovány obecné principy poskytování
sociálních služeb – důstojnost, soukromí osob, nezávislost, možnost volby, rovnost, realizace
osobních aspirací, podíl na rozhodování a kontrola poskytování sociálních služeb.
Při naplňování poslání a cílů pečovatelské služby ve prospěch seniorů a osob se zdravotním
postižením se řídíme principy:
- spolupráce, úcta a respekt
- lidský, profesionální, individuální a empatický přístup
- vlídná důslednost
- spolupráce s rodinou
- prožít „všední“ den je nevšední příležitostí
- bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb
- flexibilita
- diskrétnost
Kapacita v roce 2016
Okamžitá kapacita pečovatelské služby je 3 uživatelé v daný okamžik. Počet uživatelů
v tomto druhém roce poskytování pečovatelské služby vzrostl na 19, dle nových objednaných
služeb byl mnohem větší celkový počet hodin přímé péče v terénu každý den. Tento nárůst se
projevil i v nutnosti zajistit další pečovatelku, v roce 2016 tedy 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 2,5.
Kancelář vedoucí PS a zázemí pro pečovatelky se nachází v prostorách Chelčického domova
sv. Linharta.
Naší hlavní prioritou je poskytování kvalitní služby zajišťující potřeby osob, které jsou
ohroženy sociální izolací, a to z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění a pro
seniory, a jejich podpora v co nejvíce aktivním a samostatném životě v jejich domácím
prostředí.

7. MĚSÍC SKLIZNĚ PLODŮ A BYLIN
Sociálně 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
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 65
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

Principy poskytování služby
-

respektování individuality každého člověka
týmová spolupráce
vlídný, ale důsledný přístup
služba je poskytována bezplatně (vyjma fakultativních služeb)

Kapacita v roce 2016
V roce 2016 jsme rozšířili poskytování služby STD o exkurzní skupinu v Českých
Budějovicích určenou pro osoby s duševními zátěžemi. Práce v této skupině je zaměřena na
zprostředkování nových sociálních kontaktů a na podporu při integraci v běžných životních
situacích. Službu STD tedy v roce 2016 využívalo celkem 17 uživatelů. Maximální kapacita
byla 12 uživatelů v danou chvíli.
Naši službu využili uživatelé z Vodňanska, Netolicka, Češnovic, Záblatí, Lhenic a Českých
Budějovic.
Uživatelům STD se v roce věnovaly čtyři pracovnice v přímé péči, a to na pozicích vedoucí
STD a zároveň sociální pracovnice, dvě pracovnice v sociálních službách a terapeutka
s celkovým počtem úvazků 2,6.

8. MĚSÍC BENEFIČNÍHO KONCERTOVÁNÍ
Výroba STD Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.

Výrobkem zpracovávaným v rámci terapeutické činnosti, který šel v roce 2016 nejvíce na
odbyt, byl opět pečený čaj (zde byl významným odběratelem Jihočeský kraj). Také jsme
prodali větší množství výrobků z keramiky, většinou se jednalo o zakázky (medaile pro
Chelčicko-Lhenický mikroregion na Slavnosti květů, škrpálky pro o.s. Mája-Tvořivé Chelčice
na Chelčický škrpál, magnety pro firmu Plná taška, kachle a medaile pro prachatické
baráčníky, svícny pro Pištínské baletky, zvonečky pro pištínské baráčníky a dárková keramika
pro Zemchebu Chelčice a pro Jihočeský kraj). Významným finančním přínosem byla také
výroba vánočních přání na objednávku. I v roce 2016 jsme vyráběli fimo-lžičky na vítání
občánků pro několik obcí. Sortiment „terapeutických dobrot“ jsme doplnili o pampeliškový
med, bezovou šťávu, bazalkové pesto a šalvějový ocet – vše ze surovin z naší certifikované
přírodní zahrady.
Zisk z hospodářské činnosti činil 148 098 Kč a byl zcela využit na dofinancování trvale
ztrátového provozu poskytovaných sociálních služeb.
Také v roce 2016 jsme pořádali několik benefičních akcí. V dubnu se uskutečnil první ročník
Fialkového plesání, pro které jsme vybrali prostory Švestkového Dvora v Malovicích.
V červenci jsme otevřeli výstavu obrazů našich uživatelů v České spořitelně v Českých
Budějovicích. V srpnu jsme uspořádali na zámku Kratochvíle benefiční koncert, který potěšil
množství návštěvníků nejen hudbou, ale také divadelním představením „Tajemství staré
skříně“, do kterého se kromě dětí z dětského divadelního souboru Chelčické štěstí zapojili
také naši uživatelé. Tato hra na motivy Letopisů Narnie od C. S. Lewise měla velký úspěch,
takže se dočkala ještě čtyř repríz. V říjnu jsme se zapojili do prodejní výstavy obrazů
v restauraci Zlatý soudek ve Vodňanech.

9. MĚSÍC SKLIZNĚ A TVOŘIVÝCH WORKSHOPŮ
Tvořivé kurzy pro veřejnost a pro další sociální zařízení

V průběhu roku 2016 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, lidé, 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.
V letošním roce navštívilo přírodní zahradu na 1200 návštěvníků, někteří z nich se vraceli na
některé z 56 tvořivých kurzů v letošním roce.
Kromě krásné přírodní zahrady, kde probíhají tvořivé kurzy v relaxační zadní části zahrady, je
dalším prostorem pro tvořivé kurzy letní kuchyně ve dvoře Domova, kterou se také podařilo
v prostorách u studně dodělat včetně navazujících smyslových chodníků s příjemnými
bylinnými zákoutími. Zde vznikají floristické vazby a za tyto kurzy vděčně děkujeme našim
přátelům Domova a dobrovolníkům manželům Gebrovým z ukázkové zahrady z Plavska.
V zimním období využíváme k tvořivým i terapeutickým kurzům prostory keramické a
výtvarné dílny, levandulové kuchyně a také hudebny.
Kromě velkých workshopů v přírodní zahradě, jako je Otvírání zahrady, Den Země, Víkend
otevřených zahrad, Svatojánské slavnosti a Zamykání zahrady, probíhají malé tvořivé kurzy
keramiky, malby, výroby svíček, malby na sklo, ručních prací, embosování či floristických
vazeb, a to pro všechny z řad veřejnosti bez rozdílu handicapů.

Náš Domov je také i sám charitativně zaměřen a věnuje se ve své tvořivé činnosti i
uživatelům z jiných sociálních zařízení, jako např. Alzheimercentru Loucký Mlýn, Domovu
sv. Anežky, Nazaretu, Stroomu Dub či protivínské Pomněnce. Tyto činnosti jsou většinou
zaměřeny na ergoterapii, výtvarné a hudební činnosti.
Nechyběly ani v letošním roce mnohé návštěvy dětí z mateřských škol z Chelčic a Vodňan či
z některých základních škol, které byly většinou zaměřeny environmentálně, tvořivě a také
historicky.
Za všechny tyto tvořivé aktivity, nápady a spontánnost bych ráda poděkovala všem lektorům
z řad zaměstnanců Domova, dobrovolníkům a všem, kteří se na pečlivých přípravách kurzů
podíleli.
„Tvorba neexistuje bez spolupráce a usilování všech. Tvorba neexistuje, jestliže kmen stromu
není stmelen láskou. To však neznamená, že každý je podřízen všem, nýbrž naopak. Jde o
směřování mízy, jež vytvoří pod nebem korunu větví jako chrám. Je to stejný omyl, jako když
logik postřehne ve stvořeném předmětu plán a myslí si, že tvorba vznikla z plánu, zatímco
plán je jejím výrazem. Zatímco plán je tvář, jež se ukázala. Nejde o to, aby byl každý
podřízen všem, nýbrž aby byl každý podřízen dílu…“ (A. de Saint-Exupéry).

10. ŘÍJNOVÉ ZAMYKÁNÍ ZAHRADY
Projekty realizované v roce 2016 (financování provozu a aktivit organizace)

● Individuální projekt Jihočeského kraje IV – evropský projekt OPLZZ – 535 680 Kč
(dotace na provoz STD)
● Účelová dotace Jihočeského kraje (MPSV) – příspěvek na druh služby STD
173 900 Kč, příspěvek na druh služby Pečovatelská služba (PS) 650 100 Kč
● Projekt Jihočeského kraje: „Učíme se rozmanitosti forem života v naší přírodní
zahradě v Chelčicích“ (EVVO) – rozpočet celkem 77 500 Kč, spoluúčast 27 826 Kč,
vlastní dotace od JčK 49 674 Kč (realizace projektu v roce 2016, přijatá dotace až v roce
2017)
● Nadace ČEZ: „Pohyb bez bariér v Chelčickém domově sv. Linharta“ – rozpočet
celkem 203 000 Kč, spoluúčast 3 000 Kč, vlastní nadační příspěvek 200 000 Kč
(realizace projektu v roce 2016, příspěvek byl přijat v roce 2015)
● Nadace Agrofert – nadační příspěvek 30 000 Kč (na provoz Chelčického domova sv.
Linharta, o.p.s.) – dar
● Nadace České spořitelny – nadační příspěvek 70 000 Kč (na bezbariérový vstup do
Domova, bude realizováno v roce 2017) – dar
● Město Vodňany – dotace na podporu sociálních služeb 35 828 Kč
● Obec Číčenice – dotace na provoz STD 6 000 Kč

● ÚP – příspěvek na SÚPM – 61 878 Kč (dotace)
● ÚP – příspěvek na VPP – 403.185 Kč (dotace)
Přijaté dotace v roce 2016:
Přijaté dary v roce 2016:
Celkem v roce 2016

1 866 571 Kč
370 436 Kč
2 237 007 Kč

Partnerství na dalších projektech:
- „Mezinárodní Dny Petra Chelčického již poosmé v jižních Čechách“ (projekt MAS
Rozkvět podpořený dotací Jihočeského kraje)
- Lhenický půlmaraton, který byl podpořen v rámci projektu Jižní Čechy olympijské
- účast na akci „Vaříme, pečeme a smažíme regionální potraviny a seznamujeme se
s jejich vznikem“, kterou pořádala obec Pištín a Celostátní síť pro venkov
- prezentace při doprovodném programu na stánku Jihočeského kraje na výstavě Země
živitelka v Českých Budějovicích

11. MĚSÍC PŘÍPRAV ZAHRADY NA ZIMU
Aktivity v přírodní zahradě

Naše přírodní zahrada se stala velkým zázemím a pokladem pro Domov. Je to místo
setkávání, komunikace, práce, tvoření, sdílení nového, ale také relaxace, odpočinku, zázemí
pro chvíle přemýšlení i zastavení se při těžkostech života. Jsme velice rádi, že jsme v letošním
roce dodělali rekonstrukci krásné a řemeslně zdařilé kamenné zdi, vysázeli podél ní léčivé
byliny, v zadní části zahrady vznikl ateliér pod širým nebem, vrátka pro příchozí i
kolemjdoucí a pro potěchu ducha vznikla mnohá tajuplná zákoutí u jezírka, odpočinková
místa s houpacími křesly a milá keramická a sochařská díla nejen uživatelů Domova, ale také
díla keramického a sochařského kroužku či různé roztodivnosti z tvořivých kurzů, jejichž
počet se úctyhodně přiblížil k číslu 56. V letošním roce se přírodní zahrada stala zahradou
komunitní a je otevřená 24 hodin celoročně pro ty, kteří ji potřebují a mají ji rádi.
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 jako např. perilu, svatolínu,
kolotočník, šest druhů šalvějí (ze které také vyrábíme šalvějový ocet), klanoprašku a mnohé
další.
Dalším prostorem pro pěstování bylin, pro tvořivé kurzy i pro odpočinek uživatelů Domova je
letní kuchyně, kterou se také podařilo v prostorách u studně dodělat včetně navazujících
smyslových chodníků s příjemnými bylinnými zákoutími. Zde vznikají floristické vazby a
různá tvoření pro děti, rodiče i kurzy mateřských a základních škol.

V letošním roce se náš Domov také 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.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se v letošním roce starali o naši přírodní zahradu. Je až
neuvěřitelné, co jsme společnými silami dokázali zde vybudovat za šest let, kdy na počátku
byl v krásné farní zahradě jen vzrostlý ovocný sad, dva ořešáky, vysoká tráva a kopřivy.
Sigmund Freud říkal: „Sny jsou královskou cestou k lidské duši“, a to platí nejen pro noční
snění.

12. MĚSÍC VÁNOČNÍCH TRADIC, KONCERTŮ A ŽIVÉHO BETLÉMU
Naši dárci

Dárci peněžních darů pro domov:
Město Netolice – dar na provoz STD
Nadace České spořitelny, Praha - dar na stavební úpravy (bezbariérový vstup do objektu)
Nadace Agrofert, Praha – dar na provoz Domova
Vodňanská drůbež, a.s., Vodňany
Organizační kancelář CZ, s.r.o., Praha
Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka, Lomec
Římskokatolická farnost Vodňany
Obec Doubravice
Městys Lhenice
Obec Stožice
Město Netolice
Radek Melcher, Vodňany
Olga Smitková, Netolice
MUDr. Eva Filipová, Netolice
Karel Filip, České Budějovice
Eva Vovesná, Vodňany
manželé Pelcovi, Švýcarsko

Dárci, kteří přispěli do veřejné sbírky Chelčického domov sv. Linharta, o.p.s.:
Trasa, spol. s. r.o., Praha
Zeelandia, spol. s r. o., Malšice
manželé Krejčíčkovi, Horní Slověnice
Nepeněžní podpora činnosti domova:
Obec Chelčice (provozní výpůjčka objektu domova, dřevo na topení)
Ing. Marta Krejčíčková (fundraising, projektové poradentství)
Dárci věcných darů do domova:
Autoopravna Tůma, Chelčice; Rek servis, s.r.o., Lišov; Vodňanská drůbež, a.s., Vodňany;
Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka, Lomec; Karel Burda, Vodňany; Jaroslav
Muška, Chelčice; Poradna pro výživu E. Zemanová, Dr. Jan Doležal, Písek; Václav Lukeš,
Chelčice; manželé Bouberlovi, Truskovice; paní Janečková, Vodňany; Ludmila Kortusová,
Chelčice; František Novák, Vodňany; manželé Zderadičkovi, Záblatí; manželé Chromých,
Radčice; manželé Vackovi, Chelčice; Naďa Faladová, Soběslav 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.

V roce 2017 SE CHELČICKÝ DOMOV SV. LINHARTA, o.p.s. bude věnovat těmto
sociálním službám:
Sociálně terapeutické dílny
Ambulantní služba pro dospělé s mentálním a kombinovaným postižením (16-64 let).
Dlouhodobá a pravidelná podpora pracovních návyků.
Pečovatelská služba
Terénní služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Podpora života v domácím prostředí, zabezpečení vhodné pomoci s péčí o vlastní osobu
i domácnost.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP
Ambulantní i terénní služba pro osoby se zdravotním postižením (11-64 let).
Udržení osobních schopností a dovedností, rozvoj společenských kontaktů.
Sociální rehabilitace
Ambulantní služba pro dospělé s duševním onemocněním nebo psychickými zátěžemi
(16 - 64 let).
Nácvik běžných činností potřebných pro samostatný život.
PŘIJĎTE SE ZA NÁMI PODÍVAT…
TĚŠÍME SE NA VÁS…
Uživatelé a zaměstnanci Chelčického
domova sv. Linharta, o.p.s.

