VÝROČNÍ ZPRÁVA CHELČICKÉHO DOMOVA SV. LINHARTA, o.p.s.
za rok 2020

Úvodem i závěrem…

Jsou situace, ve kterých nelze „zvítězit“. Obstát ve zkoušce pro většinu lidí znamená „zvítězit“. Jsou ale
v životě i situace, ve kterých nejde „zvítězit“, kdy je úspěchem už jen to, že těžkosti uneseme a „přežijeme“.
Obstát ve zkoušce někdy spíše znamená zkouškou projít. A toho byl důkazem celý rok 2020. Rok zátěží,
neustálých změn, hledání trpělivosti a naděje…
Možná bychom rádi zvládli ve svém životě velké věci nebo si přejeme, aby v naší společnosti nastala velká
proměna, spousta věcí by se měla změnit k dobrému. A často máme pocit, že to nemůžeme nijak ovlivnit,
že nás to zcela přesahuje.
Tak často jsem si v průběhu roku dvacátého uvědomovala, že velké věci mají často maličký, nepatrný
počátek. Každá dlouhá cesta začíná prvním malým krůčkem a řadou malých kroků jde urazit velkou
vzdálenost. A každá dobrá maličkost, kterou jsme dokázali rozesít kolem sebe, úsměv, vlídné slovo,
pozornost věnovaná druhému, drobná pomoc, rozhodně ovlivnila naše okolí. A nyní s odstupem dalších
měsíců vidím, že dokonce stále roste a přinese své větší plody.
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Ráda bych na tomto místě poděkovala Vám všem, milé kolegyně z Chelčického domova sv. Linharta, Vám
všem, milí dobrovolníci a podporovatelé Domova. Každý z Vás přesně ví, jak a kdy to bylo těžké a kdy i
nejtěžší…
Čeho si nejvíce vážím, bylo Vaše konkrétní hledání překonávání malomyslnosti a skepse a ukazování cesty
z ní lidem, kteří se sami o sebe nemohli postarat, byli bezradní, malomyslní a hledali naději. V tomto roce
přibylo mnoho uživatelů s psychickými zátěžemi, mnoho seniorů, kteří kromě své snížené soběstačnosti
pociťovali opuštěnost a samotu.
A my jsme si tento cíl pomoci dobrovolně vybrali… Přesvědčila jsem se, že každá dlouhá cesta začíná
prvním malým krůčkem… a to i v covidovém období.
Děkuji Vám, že jsme tu den za dnem byli…
Klára Kavanová Mušková
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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
tel. 725 951 695, e-mail: sr@ linhart-chelcice.cz
www.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.
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Finanční zpráva za rok 2020
V roce 2020 hospodařila organizace Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. s provozním rozpočtem cca 5,5
milionu korun.
Celý rozpočet byl výhradně neinvestiční a tvořily jej výdaje na provoz sociálních služeb a související vlastní
činnosti a projekty.

Zásadní změnou oproti předchozím letům je vysoký podíl dotací na provoz některých sociálních služeb
(STD, SR) realizovaných v rámci víceletých projektů a rozpočtech se systémem záloh, takže se organizace
obešla bez nutnosti sjednání provozního úvěru, kterým v minulosti musela řešit především financování
provozu v 1. kvartále.
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Provoz některých sociálních služeb (STD, Sociální rehabilitace) je v rámci projektů financován ze 100 %,
u služby Pečovatelská služba se na financování provozu ze zákona účastní také klienti formou částečných
úhrad za konkrétní výkony. Sociální služba SAS (sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním
postižením a seniory) nebyla zařazena do sítě financování soc. služeb Jihočeského kraje a organizace
Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. ji financuje z darů obcí a dalších podporovatelů a vlastní činností.

Základ daně za rok 2020 je cca 129 tisíc korun, bez daňové povinnosti.
V roce 2020 byly přijaté dary využity na financování provozu jednotlivých sociálních služeb (STD, PS, SAS) a
základního provozu, pro období příští bude využito zbývajících cca 23 tisíc korun, především na
spolufinancování investičního projektu IROP 4.
Účetnictví organizace prošlo auditem, daňové přiznání bylo podáno daňovým poradcem v řádném termínu.
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Sociálně terapeutické dílny
Rok 2020 byl rokem úplně jiným než v předcházejících letech. Byl ve znamení covidových omezení. Na jaře
byla ambulantní služba v STD zcela uzavřena. Zůstali jsme ale v telefonickém, případně e-mailovém
kontaktu. Probíhalo zde tímto způsobem i poradenství nejen pro uživatele, ale i pro opatrovníky a rodiče
uživatelů. Při opětovném otevření služby jsme pracovali v nouzovém režimu s omezeným počtem uživatelů
a při splnění všech hygienických nařízení. I přes počáteční obavy ze strany opatrovníků se službu podařilo
opět nastartovat. Díky tomu se mohla uskutečnit řada každodenních činností a pracovních aktivit i některé
akce jako například dernisáž „Pestrobarevné úsměvy“ ve sloupové síni MěÚ Vodňany, zážitková přednáška
„Ryby, raci“ z MEVPISu Vodňany, benefiční večer na zámku Kratochvíle, canisterapie „Tam, kde zvířata
pomáhají z.s.“.
Během celého roku jsme využívali naši přírodní zahradu nejen k pracovním činnostem a odpočinku, ale i
pro kreativitu a zábavu. Užili jsme si zde ranní rozcvičky, opékání buřtů a tvoření z přírodnin. Rádi
vzpomínáme na návštěvu operní pěvkyně Jany Šrejmy Kačírkové, která si i s uživateli zazpívala.
Do jiného sociálního zařízení odcházeli dva naši uživatelé. Loučení bylo smutné, ale věříme, že se jim
v novém pobytu líbí.
Letos jsme se také zúčastnili 48. mezinárodní výtvarné výstavy Lidice 2020 pod vedením Kláry Kavanové
Muškové, kde jsme získali několik čestných uznání za úspěšnou výtvarnou práci.
Pracovní činnosti jsme vždy přizpůsobovali ročnímu období, významným dnům a událostem: pracovali jsme
na zahradě (pletí, zalévání, hrabání, odvoz bio odpadu), pomáhali jsme s výrobou (potravinové výrobky,
keramika) a pobývali jsme i v kuchyni (vaření, pečení).
Do nového roku vstupujeme s přáním a nadějí, že se nám vrátí svoboda, radost a pohoda do našich životů.

V roce 2020 službu STD navštěvovalo 19 uživatelů. Maximální okamžitá kapacita provozu STD byla 12
uživatelů v danou chvíli. Naši službu navštěvovali uživatelé z Vodňanska, Netolicka, Strakonicka a obcí SO
Blata.
Uživatelům STD se v roce 2020 věnovalo pět pracovnic v přímé péči, a to na pozicích vedoucí STD a zároveň
sociální pracovnice a čtyři pracovnice v sociálních službách, s celkovým počtem úvazků 4,0. Služba byla
v roce 2020 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.
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Pečovatelská služba
Pečovatelská služba Chelčického domova sv. Linharta se stará o seniory a OZP v jejich domácím prostředí.
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. Stará se o jejich osobní hygienu, zajištění stravy a
zabezpečuje domácí práce a další životní potřeby. Během roku 2020 jsme podporovali 36 uživatelů,
odsloužili jsme více než 3 400 hodin péče a podali 3 184 obědů, ujeli jsme 34 766 kilometrů za svými
klienty. Snažíme se, aby nás rodiny znaly a věděly, s čím jim můžeme pomoci.
Klíčem kvalitních služeb jsou lidé, kteří tyto služby přímo poskytují. Pro pečovatelskou službu jsou
nejdůležitější 3 pracovnice v přímé péči, jejich znalosti, schopnosti, profesionalita a spolehlivost a také
individuální, ohleduplný a laskavý přístup k uživatelům.
Rok 2020 se nesl v duchu koronavirové pandemie, která zasáhla do života nás všech. Od pečovatelské
služby se očekávalo, že zůstane dostupná a bezpečná jak pro uživatele, tak pro zaměstnance. Toto
očekávání se dařilo naplnit díky osobnímu nasazení a ochotě celého pracovního týmu a pomoci
Jihočeského kraje, obcí, dalších institucí, firem a dobrovolníků, kteří pomáhali zejména se zajištěním
osobních ochranných prostředků, které byly ze začátku nedostupné.

7

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.
Tato služba je poskytována terénní formou uživatelům v obcích Číčenice a Dříteň. Kapacita služby je 1
uživatel v danou chvíli. Celou tuto sociální službu v roce 2020 financoval Domov z vlastních zdrojů a
podpory dárců a příspěvku obce Číčenice. Služba byla poskytována bezplatně, uživatelé si platí pouze
fakultativní služby. Provozní doba služby byla čtvrtek od 13 do 16 hod.
Také tato služba byla v době jarní koronavirové vlně uzavřena, zůstávali jsme však v telefonickém kontaktu.
Naše sociálně aktivizační služba se může zdát z pohledu ostatních služeb malá, ale pro uživatele této služby
je naopak významná, protože jim pomáhá, aby nebyli osamoceni.
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Sociální rehabilitace
Na počátku poskytování služby Sociální rehabilitace v roce 2017 jsme startovali s 11 uživateli a v roce 2020,
navzdory obtížnému a nejistému pandemickému období, jsme počtem 17 uživatelů dokonce zcela naplnili
kapacitu naší provozně rozšířené ambulantní služby. Posláním služby Sociální rehabilitace Chelčického
domova sv. Linharta bylo především v období pandemie posilování samostatnosti a soběstačnosti
s důrazem na podporu fungování jako celku.
Během lockdownu probíhala naše přímá práce s většinou našich uživatelů formou videokonferencí, které
jsme vypilovali tak, aby byla pro uživatele co nejméně zatěžující, ale zároveň přínosná. Z důvodu značného
zájmu o obě formy služby, kterou v roce 2020 využívali uživatelé ze Lhenicka, Netolicka, Vodňanska,
Písecka, Prachaticka a Českobudějovicka, jsme od 1. 4. 2020 navýšili poskytování služby o jeden den
ambulantní formy, což nám umožnil projekt OPZ s názvem Linhart – SR rozšíření personálních kapacit; reg.
č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015471. I v tomto roce jsme tu byli pro všechny ve věku od 16 do 64 let.
Naše služba byla, je a bude primárně určena lidem s chronickým duševním onemocněním, psychickými
zátěžemi a v neposlední řadě i pro ty s kombinovaným postižením. Kapacita ambulantní služby umožňovala
skupinovou práci čtyř uživatelů v daný okamžik a provozní doba služby byla v úterý od 9:00 do 15:00 a ve
středu od 9:00 do 16:30 hod.
Služba sestávala nejen ze skupinové práce, ale i z individuální práce s uživateli či výtvarných ateliérů.
Terénní forma služby Sociální rehabilitace byla zachována s okamžitou kapacitou jednoho uživatele v danou
chvíli, abychom dostáli individuálnímu přístupu k řešení sociálních událostí. Provozní doba probíhala v lichá
pondělí a všechny pátky od 9:00 do 15:00 hodin. Rok 2020 se vyznačoval mimo jiné i zvýšeným počtem
hospitalizací našich uživatelů a nárůstem doprovodných zátěží (pocity osamělosti, zvýšené úzkosti, strachu
a nejistoty), což s sebou nese i zvýšený tlak na psychickou pohodu, a proto jsme se při naší práci zaměřovali
především na prevenci a nacházení možností, jak zvyšovat kvalitu života v sociálním omezení. Legislativně
byla služba v roce 2020 tradičně poskytována v souladu s § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
a vyhláškou č. 505/2006 Sb. Provoz služby Sociální rehabilitace byl realizován v rámci projektu OPZ
s názvem Sociální rehabilitace Chelčický domov sv. Linharta; reg. č. projektu CZ.03. 2.
65/0.0/0.0/16_047/0008141.
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Dárcovství
Kolik lidí si buduje lepší pozici, lepší image, lepší... Vše toto ale mnohdy bývá krásná, ale většinou jen vnější
a efektní stavba. Není lepší investovat jinam? Například do pokladu, který nerozežerou moli a rez a který
zloději neukradnou? Je to investice, která se nabízí každým dnem. A která má hluboký smysl.
Chtěli bychom velice poděkovat všem dárcům v našem Domově, kteří někoho nezištně ocenili, nebáli se
někomu projevit náklonnost, věnovali někomu chvíli času a pozornosti, věnovali něco ze svých schopností i
peněz. Je to velká věc vyjít ze své ulity a darovat něco ze sebe pro druhé. Děkujeme všem dárcům za jejich
odvahu a za jejich rozhodnutí podpořit náš linhartovský příběh.
Velké 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 provozní výpůjčku objektů, poskytování dřeva
na topení v krbu, pomoc zaměstnanců obce v technických záležitostech a podobně.
Zvláštní poděkování patří paní ing. Martě Krejčíčkové za celoroční provázení v ekonomice a projektové
činnosti Domova, a také patronce Domova Janě Šrejmě Kačírkové za její vzácné benefiční vystoupení na
zámku Kratochvíle.
Děkujeme všem občanům z Chelčic za jejich dary při chelčické veřejné sbírce a za celoroční podporu
našeho Domova.
Nepeněžní podpora činnosti domova:
Bayerová Alžběta, 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
Ďurišová Milena, Řepice
Ekohron, s.r.o. Vodňany
Givt
Charita Česká republika
Město Bavorov
Město Vodňany
Obec Bílsko
Obec Libějovice
Obec Malovice
Obec Stožice
Obec Truskovice
Organizační kancelář CZ, s.r.o., Praha
Vodňanská drůbež, a.s.
Zemcheba, s.r.o., Chelčice
Bayerovi, Bílsko
Bláhová Zuzana, Vimperk
Dušek Miroslav, Chelčice
Fenc Miroslav, Bavorov
Filip Karel, Jivno

Freiová Andrea, Český Krumlov
Habáň Mário
Haisová Jana, Hoštice
Hašková Renata, Jince
Hejlek Aleš
Holpuchová Miroslava, Bílsko
Chmelařová Dobroslava, České Budějovice
Chromých, Radčice
Chrt Jan, Libějovice
Kabelová Soňa, Vodňany
Klapka Bohumil, Vodňany
Králová Augustina, Vodňany
Krčmářová Bohumila, Bílsko
Krejčíková Pavlína, Praha
Kučerová Marie, Černěves
Kučovi, Praha
Kuthan Jaroslav, Netonice
Kvasničková Lenka, Chelčice
Leinerová Eva, Praha
Líkař Václav, Chelčice
Mašek Jiří, Sedlčany
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Smitková Olga, Netolice
Špok Radomír, Říčany
Rožboudová Jaroslava, Netolice

Rychtářovi, Protivín
Vovesná Eva, Vodňany
Zderadičkovi, Záblatí

Dárci věcných darů do domova:
Havlovi Pištín, Holý Milan Vodňany, Chromých Radčice, Muška Jaroslav Chelčice, Rámařství LarsonJuhl Český Krumlov, Randáková Andrea Vodňany, REK servis Lišov, Rychtářovi Protivín, Svěchotovi
Vodňany, Vodňanská drůbež Vodňany, Výstaviště České Budějovice, Zemcheba Chelčice a další
dárci, kteří si nepřejí být uvedeni.
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Přírodní zahrada
Příroda je velkolepá podívaná. V kontaktu s přírodou člověk znovu nalézá svou správnou dimenzi:
nově objevuje sám sebe jako jedinečnou bytost… „Kdo si zachová schopnost vidět krásu, nikdy
nezestárne“ (Gustav Janouch).
V letošním roce jsme se zaměřili na budování nové zahrady ve dvoře Domova a také na novou
výsadbu v přírodní zahradě. Podařilo se nám z projektu Klimagrün vysadit hlohy peřenoklané,
oskeruše a muchovníky, na podzim 2020 jsme založili novou květinovou loučku tvořenou výhradně
kvetoucími druhy květin, jako jsou chrpy, řebříčky, sluncovky, máky, šalvěje, šruchy, silenky apod.
Ve dvoře jsme provedli výsadbu stromů a keřů podél plotu (okrasné jabloně, muchovniky, aronie,
meruzalky, tavoly a růže). Také jsme dosazovali bylinné patro pod stromy a keře. Jednalo se o
škornice, dříny kanadské, kokoříky, okrasné trávy, kamzičníky. Dále jsme vysadili v prostoru dvora
trvalky zajímavé svou velikostí i texturou, jako jsou např. sadec konopač, salvěj muškátová, které
jsme sami vypěstovali ze semen. Zajímavá je také andělika lékařská a paznehtník měkký.
Přesto, že nebylo v roce 2020 mnoho akcí, navštívila nás Mateřská škola z Chelčic na
environmentální výchovu, příměstský tábor Rybka z Vodňan, příměstský tábor z Chelčic tvořil
v zahradě a dvoře keramiku a nechyběla ani floristická tvoření (např. květinové šperky či podzimní
dekorování dýní). Krásnou akcí v červnu byl Víkend otevřených zahrad, který navštívilo mnoho
návštěvníků a potěšilo se naší přírodní zahradou.
Poděkování v této výroční zprávě patří naší vzácné přírodní zahradě, která nám dávala celý rok
bezpečí, stín, zázemí pro odpočinek, tvořivost, ale i naději. Znovu jsme si uvědomili, že když naše
oči zůstanou otevřené pro krásu přírody kolem nás, inspiruje nás to k velkým věcem, a tím
inspirujeme i budoucí generace, aby jednaly podobně.
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Dobrovolnictví
Z naší kroniky Domova jsme vybrali některé zápisy dobrovolníků:
„Věřím, že pomáhat druhým není záležitostí pouze bohatých a mocných, kteří „na to mají“, ale
vnitřní povinností každého z nás. „Mít na to“ pomáhat neznamená (pouze) mít peníze, znamená to
také mít v sobě přesvědčení, energii a vůli něco takového dělat. Člověk také především musí vždy
začít u sebe, nelíbí se mi, jak se k sobě lidé v některých situacích chovají, proto jsem začal raději u
sebe…“
„Pomáhat má smysl a my jsme rádi, že jsme mohli podpořit… děkujeme, že jsme tu mohli být…“
„Dobrovolnictví mi změnilo pohled na život a dalo skvělou životní zkušenost a praxi…“

Děkujeme Vám všem, milí dobrovolníci! Byli jste báječní a dokázali jste nám pomoci i během
tohoto náročného roku, kdy vše bylo jinak… Děkujeme za natřené lavičky, zahradní nábytek i
posezení v Domově a všem z firemního dobrovolnictví z ČEZu, kteří nám pomohli s budováním
letní kuchyně a s pracemi v Domově.
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Benefiční akce Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.
Také v roce 2020 jsme pořádali několik benefičních akcí:
 V červnu se konala výstava obrazů našich uživatelů na Městském úřadě ve Vodňanech,
která byla na konci měsíce zakončená dernisáží.
 V červnu a červenci přispěli golfoví hráči turnajů v Hluboké n. Vltavou a na Karlštejně
vstupným v turnaji, dražbou soch i obrazů a nákupem výrobků sociálně terapeutických
dílen.
 V srpnu jsme pořádali další ročník našich benefičních koncertů na zámku Kratochvíle. Tento
rok byla tato akce o to slavnostnější, protože jsme slavili desetileté výročí existence
Chelčického domova sv. Linharta.
Při každé benefiční akci pomáhalo mnoho dobrovolníků, napeklo mnoho skvělých hospodyň a
svými úsměvy zahřálo mnoho lidí… Děkujeme vám všem, že jste s námi byli. Při každé z takových
benefičních akcí si uvědomujeme, že „nejdůležitější člověk je ten, který stojí nyní před tebou,
nejdůležitější hodina je nynější hodina a nejdůležitější skutek je skutek lásky, který můžeš nyní
vykonat… Neboť zítra by již mohlo být pozdě".
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Výroba STD a propagace Domova
I když možnost prodeje na trzích byla v roce 2020 velmi omezená, vyráběli jsme potravinové a jiné
výrobky na zakázku nebo na objednávky přes e-shop. Výrobky zpracovávané v rámci terapeutické
činnosti, které šly v roce 2020 nejvíce na odbyt, byly pečené čaje (červený a černý). Také jsme
prodali větší množství ostatních potravinových výrobků a výrobků z keramiky, většinou se jednalo
převážně o vánoční dárkové balíčky. V tomto roce jsme vyrobili také velké množství keramických
truhlíků a zahradní keramiky. Významným finančním přínosem byla také výroba vánočních přání
na objednávku. Vzhledem k pandemické situaci bylo mnoho našich akcí zrušeno.
Zisk z hospodářské činnosti byl zcela využit na dofinancování provozu poskytovaných sociálních
služeb.
Děkujeme všem, kteří i v tomto náročném čase si v našich dílnách objednali naše výrobky a měli
z nich radost dvakrát… měli originální dárek a ještě nás podpořili. Někdy se necítíme na to,
abychom vykonávali „veliké“ věci. Život se totiž skládá z malých a každodenních situací, pro které
není problém se rozhodnout a „mimoděk“ je vykonat. Účinek je pak mnohdy větší, než kdybychom
čekali na příležitosti „velké“, a mnoho „nepatrných by nám tak uteklo mezi prsty. Jednou bychom
mohli zjistit, že kvůli čekání nám utekl i celý život...
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Historie Chelčického domova sv. Linharta
V roce 2020 oslavil Chelčický domov sv. Linharta 10 let své existence. Dovolte nám, abychom Vás
letem světem rok za rokem provedli desetiletou historií chelčického Domova.
2010 – 2. dubna došlo k otevření provozu Chelčického domova sv. Linharta jako střediska
vltavotýnského Domova sv. Anežky. Tomuto dni ale předcházelo několik let, kdy myšlenku vzniku
zázemí pro sociální služby přímo v Chelčicích rozvíjelo několik moudrých lidí. Obec Chelčice
odkoupila budovu bývalé fary a zajistila rekonstrukci přízemí objektu, aby mohl být zahájen provoz
služby Sociálně terapeutické dílny.
2011 – rok právního založení samostatné obecně prospěšné společnosti Chelčický domov sv.
Linharta, o.p.s.
2012 – provozní osamostatnění se od Domova sv. Anežky, službu STD tehdy využívalo 5 uživatelů a
organizaci tvořili 3 zaměstnanci. V tomto roce jsme také získali certifikát Přírodní zahrady.
2014 – rekonstrukce zbývajících částí přízemí, která se mohla uskutečnit díky dotaci za vítězství
obce Chelčice ve Vesnici roku Jihočeského kraje v roce 2013.
2015 – zahájení poskytování Pečovatelské služby, nákup prvního služebního automobilu. Po
rozšíření služeb měl Domov v roce 2015 již 7 kmenových zaměstnanců.
2016 – rok plánování společně s Obcí Chelčice a MAS Rozkvět dalšího rozšíření poskytování
sociálních služeb a také zázemí.
2017 – odkoupení objektu bývalých maštalí od Obce Chelčice a zahájení rekonstrukce. V tomto
roce jsme také začali poskytovat další dvě služby, a to Sociální rehabilitaci a Sociálně aktivizační
službu pro osoby se zdravotním postižením. Z projektu IROP jsme zakoupili další služební
automobil pro terénní služby.
2018 – rekonstrukce maštalí, ze kterých postupně vyrůstal „Nový Linhart“.
2019 – dokončení zázemí poskytovaných služeb, provozní stabilizace. Pro potřeby terénních služeb
byla za podpory IROP pořízena další 2 vozidla. Na konci roku 2019 měl Domov v rámci čtyř
poskytovaných sociálních služeb celkem 64 uživatelů a 11 zaměstnanců.
2020 – rok ve znamení covidových omezení, zvýšené péče o osoby v terénních službách, důraz na
individuální práci s uživateli v ambulantních službách. V roce 2020 jsme poskytovali služby 66
uživatelům při počtu 11 zaměstnanců.
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Poslání a cíle Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.
Posláním Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. je podpora a pomoc lidem se zdravotním
postižením a seniorům začlenit se do běžného života, žít samostatný, soběstačný a důstojný život
s odpovídajícím sociálním postavením a naplněnými potřebami užitečnosti a potřebnosti.
Chelčický domov sv. Linharta je především domovem poskytujícím čtyři sociální služby pro lidi
s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, pro lidi se sníženou soběstačností z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, pro lidi s chronickým duševním
onemocněním nebo psychickými zátěžemi. Žijeme každodenní život ve vzájemném společenství
skrze vztahy založené na důvěře a úctě jeden k druhému a snažíme se nacházet jedinečnost
každého člověka a žít život v jeho plnosti.
Chelčický domov sv. Linharta také funguje jako otevřený prostor pro spolupráci s veřejností,
aktivně spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi, dobrovolníky a také dárci.
Tyto cíle se díky všem zaměstnankyním Domova, rodinným příslušníkům a opatrovníkům našich
uživatelů, dobrovolníkům Domova a mnohým příznivcům Domova podařilo v roce 2020 naplnit a
dostát svému výše popsanému poslání – poslání pravé pomoci v jeho ryzí lidskosti.
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Další spolupracující subjekty
S Chelčickým domovem sv. Linharta, o.p.s. spolupracuje mnoho dalších organizací:
- Obec Chelčice
- další obce Chelčicko-Lhenického mikroregionu: Lhenice, Libějovice, Malovice, Mičovice,
Truskovice
- další obce v okolí: Stožice, Číčenice, Netolice, Vitějovice, Dasný, Dříteň, Skočice, Protivín,
Pištín
- místní akční skupina MAS Rozkvět, z.s.
- občanské sdružení Mája-Tvořivé Chelčice, z.s.
- destinační společnost Jihočeský venkov, z.s.
- Komunitní centrum Chelčice
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.
Užší spolupráce probíhá s dalšími sociálními organizacemi: Alzheimercentrum Loucký Mlýn,
Pomněnka Protivín, Stroom Dub, Senior klub Prachatice, Krebul Prachatice, Nazaret Borovany.
Jsme členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

-------------------------------

Výroční zpráva byla projednána a schválena Dozorčí radou a Správní radou Chelčického domova
sv. Linharta, o.p.s. dne 24. 6. 2021.
Přílohou výroční zprávy je Zpráva nezávislého auditora o ověření závěrky sestavené k datu 31. 12.
2020, zpracované auditorskou společností Organizační kancelář Cz, s.r.o.

18

