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Další spolupracující subjekty

V ROCE 2019

Slovo úvodem

Zvláštní poděkování patří obci Chelčice, která s Chelčickým
domovem sv. Linharta významně spolupracuje

Obec Chelčice
další obce
Chelčicko-Lhenického mikroregionu:
Lhenice, Libějovice, Malovice, Mičovice, Truskovice,
Stožice, Číčenice, Netolice, Vitějovice, Dasný, Dříteň,
Skočice, Protivín, Pištín
Dále s Domovem spolupracují:

místní akční skupina MAS Rozkvět, z.s.

občanské sdružení Mája-Tvořivé Chelčice, z.s.
destinační společnost Jihočeský venkov, z.s.
zastřešující turistickou oblast TO PodKletí
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.
Rádi bychom v neposlední řadě poděkovali
za celoroční spolupráci:
Ing. Martě Krejčíčkové, paní Haně Rabenhauptové,
Římskokatolické farnosti Vodňany a firmě Zemcheba, s. r. o.

Výroční zpráva byla projednána a schválena Dozorčí radou
a Správní radou Chelčického domova sv. Linharta, o. p. s.
dne 25. 6. 2020.
Přílohou výroční zprávy je Zpráva nezávislého auditora
o ověření závěrky sestavené dle českých účetních předpisů
č. 93/2020, k datu 31. 12. 2019, zpracované auditorskou společností Organizační kancelář Cz, s. r. o.

Vážení přátelé a čtenáři již
deváté výroční zprávy Chelčického domova sv. Linharta.
Je mi velkou ctí těmito
„retro novinami“ zakončit
devátý rok činnosti našeho
Domova a společně s vámi
otevřít tyto noviny otázkami, které jsme si v náročném
roce 2019 pokládali:
Kdy začneme používat
všechny nově dostavěné prostory Domova? Skončí období „vychytání stavebních
nesrovnalostí“? Kdy se přestaneme s uživateli stěhovat
s věcmi z místa na místo?
Seženeme vhodné kolegy
a kolegyně do všech čtyřech
sociálních služeb? Jak zvládneme působení různých dělených skupin v ambulantních službách s různými typy
uživatelů? Jedna zahrada nebude stačit? Jak se sžijeme
s chodem mnoha přicházejících lidí do aktivit Komunitního centra? Nebudeme
se navzájem rušit? Naučíme
se psát mnohé monitorovací
zprávy evropských projektů?
Zvládneme administrativní
nápor? A budeme ještě mít
sílu a úsměv na tváři v přímé
sociální práci?
Ano, tímto vším jsme si
procházeli, ale jak říká jedna
výborná kolegyně, praktička
v sociálních službách, pečující o potřebné již 38. rokem,
„nestěžujte si, dobrovolně
jste si tyto služby péče a prevence vybrali, tak pomáhejte
tady a teď“.
Pokud si budeme pořád
jen na něco stěžovat, naši
situaci tím nezlepšíme. Skrze skromnost a nesobeckost
pěstujme respekt k samotnému životu. Když budeme
vše kolem života přijímat

a respektovat, budeme sami
respektováni – životem,
druhými a nakonec najdeme
sami sebe. Mnoho věcí nám
dojde až z velkým odstupem
času.
To, co jsem mohla celý rok
pozorovat na uživatelích, jejich rodičích, opatrovnících
a zároveň na pečovatelích,
sociálních pracovnicích, terapeutech…, byla jejich ODVAHA. Je to to každodenní
„nedávání přednosti strachu“. Uvědomovala jsem si
v každodenních „misích“, že
je velmi odvážné „říkat NE
dobrým věcem, abychom
mohli říci ANO skvělým věcem“, jak říká Jack Canfield.
Falešná pokora je nepatřičná
stejně jako pýcha. Nemůžeme být na deseti místech
zároveň. Musíme volit. Musíme se rozhodovat. Žádné
rozhodnutí je také rozhodnutí. Často to nejhorší. Jsem
vděčna za mnohé momenty,
kterých jsem byla přítomna,
za okamžiky převzetí zodpovědnosti lidí na sebe. To
nejlepší dostávají od života
ti, kteří předtím měli odvahu něčeho průměrného se
vzdát.
Druhým velkým vkladem
v sociální práci je určitě POKORA. Pokora neznamená
být ponížený a nevýrazný.
Je to dar člověku svobodně sloužit potřebným. I zde
platí, že je mnoho povolaných, ale málo vyvolených…
I to jsme v tomto roce zažili, pořád někdo do plného týmu chyběl. Mnozí by
chtěli a mnohdy dovedli pomáhat, ale nemohou - není
jim to dáno.
Každý, kdo má to štěstí
a smí podat druhým pomocnou ruku, tak se mu dostává

velké pokory. Je to naplnění
našeho lidství a smyslu života, ale právě proto, že je to
tak jednoduché, není to vůbec lehké pochopit. Mnozí
lidé si myslí, že být pokorný
je pro slabé a bojácné lidi.
Omyl. Pocity méněcennosti jsou stejně destruktivní jako namyšlenost nebo
zpupnost… Platí, že s mírou pokory je také svázána
míra sebereflexe, moudrosti,
a schopnosti posoudit své
schopnosti. Pokorný člověk
nemá potřebu porovnávat se
s ostatními. Ví, že si nikdy
nemůže být jistý v tom, že
ví objektivně všechno a je
schopen za všech okolností
rozlišit dobro od zla. Nikdy
nebude sám sebe stavět do
role soudce, protože si je vědom svých chyb a omezení.
A třetím darem je ROZUM. Krizové životní situace jsou před nás kladeny, ať
chceme nebo ne. Jsou to výzvy života, chcete-li osudu,
ale důležité je si je uvědomit
a přijmout je. Neutíkat a nevyhýbat se jim, protože nás
stejně časem doženou a nečekaně a s daleko větší silou
zalehnou. Některé takové
životní výzvy se nám mohou zdát drsné a tvrdé, ale
život je takový, a ať chceme
nebo ne, každý lidský život
končí stejně - smrtí. Proto
tu máme rozum a srdce k životu.
SMĚLOST, POKORA
A ROZUM… děkuji za ně
a za všechny lidi, kteří si byli
po celý rok 2019 v Linhartu
nablízku, a žili tak, jak nejlíp uměli.
Klára Kavanová Mušková,

ředitelka Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.
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Kdo je kdo

Chelčický domov sv. Linharta je především domovem poskytujícím 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, dále je také domovem pro lidi bez těchto hendikepů. 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, 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
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.

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
tel. 725 951 695, e-mail: eva.bartosov@gmail.com
www.linhart-chelcice.cz

Peníze až na prvním místě...

Finanční zpráva za rok
2019
Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s. se zaměřoval
ve své působnosti v roce 2019
především na svou hlavní
činnost, a to na sociální péči
a sociální prevenci. Tato hlavní činnost skončila ztrátou,
tato ztráta je kompenzována
vlastní hospodářskou činností, kde bylo dosaženo zisku.
Celkově bylo v roce 2019 hospodařeno se ziskem.
Nejdůležitější příjmy roku
2019:

Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů
činnosti:


Hlavní činnost

-152.737,26
Hospodářská činnost

222.345,89
Celkem

69.608,63

Provozní náklady dosáhly celkové výše 5.748.806,48 Kč.
Největší části nákladů z obou
činností (hlavní i hospodářské) byla použita na mzdo-

vé náklady a nákup služeb
a energií, dále pak spotřeba
materiálu. V roce 2019 Chelčický domov sv. Linharta zaměstnával 11 zaměstnanců.
Provozní dotace a dary
a výnosy z vlastní činnosti
a ostatní výnosy dosáhly celkové výše 5.818.415,11 Kč.
V příjmech dominují především provozní neinvestiční
dotace a dary.
V roce 2019 byl navýšen
majetek Chelčického domova
sv. Linharta, o. p. s. o dokončené investice: 1) rekonstrukce

Provozní dotace Pečovatelská služba (Jihočeský kraj, MPSV)

1.570.114,58 Kč
290.975,81 Kč
101.693,00 Kč
34.000,00 Kč
74.626,00 Kč
11.600.390,00 Kč

Dar Zeelandia, s. r. o., Malšice
Dar VAFO Praha, s. r. o.
Dar Vodňanská drůbež, a. s.
Dar ZEMCHEBA, s. r. o.
Dar od Obce Stožice
Dar od Obce Libějovice
Další přijaté dary v celkové výši

25.000,00 Kč
30.000,00 Kč
50.000,00 Kč
70.000,00 Kč
50.000,00 Kč
15.000,00 Kč
383.655,32 Kč

Příjmy z vlastní výroby a služeb – hospodářská činnost

345.232,00 Kč

a vybavení objektu Nový Linhart, určeného pro ambulantní služby, 2) vybavení určené
pro terénní služby. Z velké
části byl tento majetek financován investičními dotacemi
programem IROP.
Na účtu veřejné sbírky byl
k 31. 12. 2019 zůstatek finančních prostředků ve výši
38.502,32 Kč.
Závazky vůči dodavatelům

S úsměvem jde všechno líp...
zdokonalování návyků a do-

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 služby
V roce 2019 službu STD
navštěvovalo 15 uživatelů.
Maximální okamžitá kapacita provozu STD byla 12

sokých škol a umožňujeme
stáže zaměstnancům ostatních
zařízení sociálních služeb.
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.
Služba je poskytována
bezplatně. Uživatelé si platí
pouze fakultativní služby dle
platného ceníku. Provoz je
hrazen z dotace Jihočeského
kraje, OPZ, darů obcí i fyzických osob a doplňkové hospodářské činnosti Domova.
Pro období leden 2019 – prosinec 2021 se podařilo získat
projekt, který podporuje personální kapacitu služby STD.
Cílem projektu je zajištění
udržení stávajících sociálních
služeb STD Chelčického domova sv. Linharta, o. p. s.,
zvýšení dostupnosti služby
a zlepšení její kvality zajištěním financování dostatečných
personálních kapacit, tedy

1.419.822,00 Kč

Provozní dotace Sociálně terapeutické dílny (MPSV, OPZ)
Provozní dotace Sociální rehabilitace (OPZ)
Dotace od Úřadů práce (Strakonice, Prachatice)
Dotace od obcí a měst (Vodňany, Netolice, Čičenice)
Dotace EVVO (Jihočeský kraj, ref. 2018)
Proplacené investiční dotace IROP (stavba objektu Nový Linhart, vybavení)

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

s internetem, exkurze a sociální integrace, nácvik vaření či úklidu, pohyb, cvičení
a další).

vedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
• pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo po-

moc 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

i vůči zaměstnancům a státním institucím k 31. 12. 2019
jsou vyrovnány. Pohledávky
jsou vyrovnány také. Ke dni
zpracování výroční zprávy
jsou splaceny také všechny
úvěry a půjčky.
Celý výkaz zisku a ztráty,
rozvaha a příloha k účetní
závěrce jsou součástí přílohy
výroční zprávy.

• 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

uživatelů v danou chvíli. Naši
službu navštěvovali uživatelé z Vodňanska, Netolicka,
Strakonicka a obcí svazek
obcí Blata.
Uživatelům STD se v roce
2019 věnovaly čtyři pracovnice v přímé péči, a to na pozicích vedoucí STD a zároveň
sociální pracovnice, tři pracovnice v sociálních službách,
a dále terapeutka, s celkovým
počtem úvazků 4,0.
V rámci STD jsme také
spolupracovali s dobrovolníky. Také poskytujeme praxe
studentům sociálních oborů
vyšších odborných škol a vy-

dostatečného počtu odborných zaměstnanců nutných
pro kvalitní poskytování sociálních služeb v souladu
s potřebami klientů a maximalizace využití okamžité
kapacity STD.
Náklady pro provoz služby
STD jsou hrazeny především
těmito dotacemi: Podpora
sociálních služeb v Jihočeském kraji V, reg. č. projektu:
CZ.03. 2. 60/0.0/0.0/15_005
/0010156. Projekt Rozšíření
personálních kapacit STD –
Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s., reg. č. projektu: CZ.03. 2. 65/0.0/0.0/16

_047/0010234; tento projekt
byl podpořen v rámci implementace Rozvojové strategie
MAS Rozkvět 2014-2020
(SCLLD).
Co jsme tento rok zažili (jak
to vidí provozní pracovníci
a uživatelé…):
Na začátku roku jsme netušili, že tento čas bude pro
nás také plný změn a času
se usadit. Počáteční nadšení
z ukončení stavebních prací
v Novém Linhartu ochladlo
s opadáváním stropů v přízemí. Komplikovalo nám to
užívání prostor, proto jsme
se uchýlili do horních prostor
komunitního centra, pokud
zde nebyly další aktivity. To
jsme začali využívat poměrně
pravidelně, jelikož jsme začali
dělit skupinu na menší celky.
Život v menších skupinách
vyhovuje jak našim uživatelům, tak i zaměstnancům.
Můžeme se více individuálně
věnovat každému zvlášť. Pracovali jsme na edukacích, které jsou nám blízké či potřebné (první pomoc, poznávání
květin, chování v silničním
provozu, cestování, hygiena,
pracovní návyky atd.). Na
jaře nám do Nového Linhartu také namontovali po reklamaci novou plošinu, která
výrazně zlepšila dostupnost
horního patra vozíčkářům.
Během roku jsme se zúčastnili výletů, exkurzí i výstav. Při každém výjezdu jsme
si to náramně užili. Navštívili
jsme například Městskou galerii ve Vodňanech, Archeopark v Netolicích, Lomec,
ZOO Hlubokou, vodňanský
MEVPIS. Největším zážitkem pro nás byl koncert skupiny The Tap Tap v Řepici
u Strakonic. To byla paráda!
Uživatelé stihli i s divadelním
souborem Chelčické štěstí
nacvičit divadelní zpracování Broučků od Karafiáta.
Toto představení se odehrálo
23. 8. 2019 v rámci Letního
benefičního večera.
V průběhu léta se také vyřešil opad stropů v Novém
Linhartu a my jsme opět měnili místo působení, z komunitního centra zpět do Nového Linhartu. Po prázdninách
se do STD více dostala i nová
kolegyně Magda, která s uživateli zpívá a hraje na keyboard. Tyto chvíle máme rádi,
protože se můžeme do sytosti
vyřádit.
K závěru roku jsme se pomalu usazovali v novém režimu dělení skupin a využívání
nových prostor. Skupiny se
staly klidnější, práce a individuální přístupy intenzivnější.
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Cvik dělá mistra

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby usilovaly o předcházení
sociální izolaci osob se zdravotním postižením podporou
aktivního života, rozvíjením
individuálních
sociálních
kontaktů a poskytováním
sociálně terapeutické činností, které vedly k rozvoji nebo
udržení osobních schopností,
dovedností uživatele a jeho
mentálního zdraví.
Pro koho jsme tady po celý
rok byli
• 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

podpořenými projektem Jihočeského kraje „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně
č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách“. Celou tuto sociální
službu v roce 2019 financoval Domov z vlastních zdrojů
a podpory dárců a příspěvku
obce Číčenice. Služba byla poskytována bezplatně. Uživatelé si platili pouze fakultativní
služby podle platného ceníku.
Kapacita terénní služby
byla 1 uživatel v daný okamžik. Terénní služba byla poskytována uživatelům v obcích Číčenice a Dříteň.
Sociální aktivizace pro
seniory a OZP byla v roce
2019 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

V rámci služby uživatelé využívali:
• zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
• sociálně terapeutickou činnost
• pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a osobních záležitostí
• základní sociální poradenství
Čas a místo poskytování
služby
• terénní forma: v domácnosti, v místě bydliště uživatele
liché čtvrtky 13:00 – 17:00
hod.
Kapacita služby
Od roku 2019 probíhá služba jen terénní formou, ambulantní forma byla v prosinci
roku 2018 ukončena a v roce
2019 nahrazena aktivitami

podle principu svobodné volby sociálních služeb.
Při poskytování služeb jsme
respektovali obecné principy
poskytování sociálních služeb – důstojnost, soukromí
osob, nezávislost, možnost
volby, rovnost, realizace osobních aspirací, podíl na rozhodování a kontrola poskytování sociálních služeb.

www.linhart-chelcice.cz
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Doma je doma...
Pečovatelská služba
Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s. už pátým rokem poskytoval 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
místních částí.
Naším cílem bylo 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,

Sociální rehabilitace
Služba Sociální rehabilitace Chelčického domova
sv. Linharta je zřejmě nejdy-

namičtěji se rozvíjející službou; zahájila svou činnost
na podzim roku 2017, kromě ambulantní služby byla
poskytována další dva dny
v týdnu také terénní služba
klientům na Chelčicku, Malovicku, Lhenicku a Pištínsku. Z důvodu velkého zájmu
a naplněnosti kapacity o obě
formy naší služby jsme v roce
2019 přistoupili v rámci projektu OPZ k plánu posílení

zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím. Jde
nám o celostní a partnerský
a otevřený přístup. Pracovali jsme pružně a podporovali
uživatele tak, aby jeho potřeby byly naplněny, aby byly pro

jeho osobu co nejbezpečnější a nejvíce odpovídaly jeho
přáním. Důraz byl kladen
na bezpečnost, profesionalitu
a kvalitu.
Pečovatelská služba obsahovala 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 celý rok
byli
• pro seniory
• pro osoby se zdravotním postižením ve věku od 18 let
Naše cíle
• Podpora klientů v jejich
soběstačnosti a samostatnosti.
• Umožnění
samostatného
rozhodování klientů 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 služby
Služby jsme poskytovali na základě vlastní žádosti

osob podle principu svobodné
volby sociálních služeb podle
uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby.
Při poskytování služeb jsme
respektovali obecné principy
poskytování sociálních služeb – důstojnost, soukromí
osob, nezávislost, možnost
volby, rovnost, realizace osobních aspirací, podíl na rozhodování a kontrola poskytování sociálních služeb.
Legislativně je poskytování
pečovatelské služby podepřeno zákonem č. 108/2006 Sb.
§ 40 a vyhláškou 505/2006
Sb. Pečovatelská služba byla
realizována za podpory finanční dotace MPSV, grantu Jihočeského kraje, darů
obcí i fyzických osob a firem, a příspěvků uživatelů
podle platného ceníku.
Okamžitá kapacita pečovatelské služby byla 3 uživatelé
v daný okamžik.
Během tohoto roku jsme
smluvně poskytovali pečovatelskou službu 34 uživatelům
v celkovém počtu návštěv
4425 a celkové době poskytování péče 1990 hodin. Všechny úkony pečovatelské služby
zajišťovali tři zaměstnankyně
Chelčického domova sv. Linharta, o. p. s., a to na pozicích

Bez práce nejsou koláče

ambulantní služby jedním
dnem navíc s dalším plánem
zvýšení kapacit v roce 2020.
Posláním Sociální rehabi-

litace Chelčického domova
sv. Linharta byl po celý rok
2019 nezávislý člověk. Nezávislost chápeme jako stav, kdy
je člověk schopný se směřovat k dosažení samostatnosti,
nezávislosti a soběstačnosti.
Cílem a vizí této služby bylo
doprovázet uživatele jejich
specifickými
schopnostmi
a dovednostmi, posilovat jejich návyky a nacvičovat běžné činnosti pro samostatné či

alespoň samostatnější fungování ve společnosti. Při práci
s jednotlivcem jsme využívali
zachované schopností, potenciál a kompetence uživatelů.
Zaměřovali jsme se na pevné základy dílčích cílů, jako je
naučit se odvaze a samostatnosti při vyřizování běžných
záležitostí na úřadech, umět
hospodařit s penězi, umět se
starat o domácnost, umět si
najít vhodnou alespoň částečnou práci či získat návyky
v dobrovolnických aktivitách.
Tato sociální služba byla
pro uživatele bezplatná a každý uživatel měl také nárok na
bezplatné základní sociální
poradenství.
Pro koho jsme tady po celý
rok byli
Služba byla určená pro osoby od 16 do 64 let, primárně
s chronickým duševním onemocněním či psychickými zátěžemi, dále pro osoby s postižením kombinovaným.

Kapacita služby
Kapacita ambulantní sociální rehabilitace byli 4 uživatelé v daný okamžik. Provozní doba byla každé úterý od 9
do 14 hodin. Terénní sociální
rehabilitace měla okamžitou
kapacitu 1 uživatel a provozní doba probíhala lichá pondělí a všechny středy od 9 do
15 hodin.
Službu Sociální rehabilitace využívalo v roce 2019
celkem 11 uživatelů, z toho
terénní formu služby uživatelé na Chelčicku, Malovicku,
Lhenicku a Pištínsku.
Legislativně byla služba v roce 2019 poskytována v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb. § 70 a vyhláškou 505/2006 Sb. Provoz
služby byl realizován v rámci
projektu finančně podpořeného Operačním programem
zaměstnanost OPZ – SCLLD MAS Rozkvět, název
projektu: Sociální rehabilitace Chelčický domov
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vedoucí PS a zároveň sociální
pracovnice a dvě pracovnice
v sociálních službách – pečovatelky s celkovým počtem
úvazků 2,7 v přímé péči.
Kancelář vedoucí pečovatelské služby a zázemí pro
pečovatelky se nachází v prostorách Chelčického domova
sv. Linharta.
V průběhu roku došlo k pořízení vybavení této terénní služby, zejména 2 nových
vozidel, pořízen byl nábytek
a IT vybavení pro provozní
kancelář, schodolez (mobilní, s možností převozu), termojídlonosiče. Toto vybavení
bylo pořízeno v rámci projektu Zázemí pro terénní
sociální služby, reg. č. CZ.
06. 4. 59/0.0/0.0/16_072/00
09469, jehož cílem je vytvoření podmínek pro zlepšení
dostupnosti a zvýšení kvality
poskytovaných terénních sociálních služeb PS a SR na
Chelčicko-Lhenicku a části
obcí SO Blata; tento projekt
byl podpořen v rámci implementace Rozvojové strategie
MAS Rozkvět 2014-2020
(SCLLD).

sv. Linharta, reg. č. projektu
CZ.03. 2. 65/0.0/0.0/16_047
/0008141. Služba byla poskytována bezplatně. Uživatelé
si platili pouze fakultativní
služby podle platného ceníku.
V roce 2019 jsme se věnovali
především těmto klíčovým
aktivitám:
• Sociální poradenství v oblasti bydlení, práce, dávek,
mapování dluhů, dalších
sociálních služeb atp. při
uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.
• Nácviky dovedností, které
uživatelé potřebují k tomu,
aby se dokázali postarat
o vlastní osobu, aby byli
soběstační a dovedli fungovat ve společnost, například
nakupování, péče o domácnost, vyplňování formulářů.
• Nácvik telefonických rozhovorů, pracovních pohovorů, komunikace na úřadech
a etiketě komunikace.
• Nácvik základního zacháze-

Půl milionu jen na darech

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 provozní výpůjčka
objektů, poskytování dřeva na
topení v krbu, pomoc zaměstnanců obce v technických záležitostech a podobně.

Nepeněžní podpora činnosti domova:
Ing. Marta Krejčíčková (fundraising, poradenství)
SDH Chelčice (práce v zahradě)
FK Chelčice (pomoc při úpravě dvora)
Marie Valentová, Květoslava Polanská, Hana Rabenhauptová,
Romana Valentová, Alžběta Bayerová, Ing. Pavel Jakubec,
Alena Štajnochová, Andrea Mauricová.

Děkujeme všem občanům z Chelčic za
jejich dary při chelčické veřejné sbírce a za
celoroční podporu našeho Domova.

Děkujeme ze srdce všem dárcům v tomto
devátém roce Chelčického domova sv. Linharta, o. p. s., že máte v náš domov důvěru
a že jste se nebáli dát své dary pro potřebné.

Co můžeš udělat dnes,
neodkládej na zítřek...

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví spočívá v setkávání člověka s člověkem
Devátý rok v Linhartu byl
rozhodně úzce spjat s dobrovolnictvím místní komunity
na Chelčicku, především při
stěhování a provozní přípravou prostor v objektu Novém

Linhartu a Knihovny Petra Chelčického do hudebny
Domova a do prostor Komunitního centra. Dobrovolníci nezaháleli ani v budování
nových exteriérových prostor
dvora Domova, které využívají jak uživatelé (zvláště
sociální služby sociální rehabilitace), ale také děti, rodi-

ní s počítačem, hospodaření
s penězi a s volným časem.
• Doprovázení k lékaři, na
úřad, orientace ve městě

náška na téma „Jak obstát
v neznámém prostředí města“
a další přednáška o orientaci
a bezpečnosti ve městě byla

a využívání veřejné dopravy.
Dále se konaly dvě stěžejní fakultativní aktivity pro
osoby se zdravotním postižením, duševním onemocněním, jejich rodinné příslušníky i veřejnost. Jednalo
se o preventivní či osvětové
programy, které měly za cíl
seznámit účastníky skupinové
akce s danou problematikou
a zprostředkovat jim společenské kontakty. První před-

doplněna o základy sebeobrany, při společné besedě
proběhly například nácviky
komunikace při nároku na
sedadlo v MHD nebo nácvik
reakcí na možnou šikanu.
Tato přednáška měla v následujících týdnech individuální
pokračování nácviku přímo
ve městě.

če a prarodiče Komunitního
centra pro své odpolední a víkendové aktivity.
Dobrovolnické
aktivity
mají různou podobu, někdo
rád se setkává ve skupině
při brigádě, někdo pomáhá
doma, někdo přinese něco
dobrého, jsou tu i dobrovolníci, kteří uvaří pro druhé oběd.
Během roku se v Domově
a Komunitním centru vystřídalo na 160 dobrovolníků
a pomáhali opravdu pestře:
venku v přírodní zahradě, se
stěhováním věcí z Klubíčka do Komunitního centra,
s přípravou svačin, se šitím
závěsů, s povídáním si s lidmi se zdravotním postižením
v místní komunitě, s kácením
stromů či sběrem kamenů
v nově vznikající zahradě ve
dvoře, s balením tomboly či
s mazáním chlebíčků, anebo
také tím, že si vymění kontakty, pomohou si, přinesou
nepotřebné oblečení a darují ho dál. Byla to nepřeberná
škála pomocí, které bychom
jak v Komunitním centru,
tak v linhartovském Domově
rozhodně sami nezvládli.
Otázkou zůstává, co konkrétně přináší člověku dobrovolnictví, zda má nějaký
smysl pro konkrétního člověka, který pomáhá, a tedy koná
dobro? Odnáší si tito lidé vůbec něco domů po vykonané
práci?
Hodně jsem o těchto věcech v tomto roce přemýšlela
a mohu Vám odpovědně říct,
že s přibývajícím počtem lidí,

Dárci věcných darů
do domova:

Dárci peněžních
darů pro Domov:

Autoopravna Tůma Chelčice
REK servis Lišov
Vodňanská drůbež Vodňany
ODYS Prachatice
Václav Líkař, Chelčice
Milan Holý, Vodňany
Jaroslav Muška, Chelčice
Poradna pro výživu
E. Zemanová
Dr. Jan Doležal, Písek
Chromých, Radčice
Václav Mach, Chelčice
Romana Valentová, Chelčice
Jankovi, Chelčice
Šárka Ocmanová, Písek
Svěchotovi, Vodňany
Rychtářovi, Protivín
Michael Sekyrka, Písek
Zdena Tůmová, Chelčice
Havlovi, Pištín
A. Randáková, Vodňany
a další dárci, kteří si nepřejí být
uvedeni

Zeelandia, s.r.o., Malšice
Zemcheba, s.r.o., Chelčice
Vafo, Praha, s.r.o.
Organizační kancelář CZ, s.r.o.,
Praha
Vodňanská drůbež, a.s.
Aqua Dentes s.r.o. Vodňany
Římskokatolická farnost
Vodňany
Obec Stožice
Obec Libějovice
Obec Doubravice
Givt
Nadace Just
Agency L. Šachová
Miroslav Dušek, Chelčice
Karel Filip, Jivno
Josef Vrňák, Netolice
Daniela Nováková
Augustina Králová, Vodňany
Martina Špinková, Praha
manželé Krejčíčkovi, H.
Slověnice
manželé Kučovi, Praha
manželé Bayerovi, Bílsko
manželé Pelcovi, Švýcarsko
Stanislav Rožboud, Netolice
Marie Hrubešová, Netolice
Olga Smitková, Netolice
Radomír Špok, Říčany
Eva Vovesná, Vodňany
manželé Zderadičkovi, Záblatí
manželé Leinerovi, Praha
manželé Rychtářovi, Protivín
Jiří Mašek, Praha
Hana Ludvíková, Praha
Jana Haisová, Hoštice
Pavla Krejčíková, Praha
Lenka Kvasničková, Chelčice
Bohumila Krčmářová, Bílsko
Miroslava Holpuchová, Bílsko

kteří v letošním roce docházeli pomáhat, vidím obrovské
přesahy této pomoci. To nejcennější, co dobrovolníci darují, je svůj osobní volný čas.
Čas strávený dobrovolnictvím
je časem pro možnost nevšední relaxace, seberealizace, získání nových zážitků, seznámení se s lidmi podobného
smýšlení. Dobrovolník má
možnost poznat mezilidské
vztahy z jiné perspektivy…
a to i vztahy ve své rodině.
Všimla jsem si např. u pomáhajících maminek s dětmi,
které se často také do pomoci
zapojují, jak silné je hledání
vztahů mezi rodiči a dětmi.
A dobrovolnictví – možnost
být při práci spolu – tomu
rozhodně napomáhá. Dalším bonusem je, že konkrétní
dobrovolnická činnost zase
někomu konkrétnímu udělá
radost. Zároveň mnozí dobrovolníci vnímají pomoc jako
určitou svou potřebu. Někteří
přirovnávají tuto pomoc jako
„když chodí do hospody“ –
tedy bavit se se svými kamarády, na kterých mi záleží.
Rozhodně dalším bonusem
při dobrovolnictví je, že se
také něco nového přiučí a komunikují s druhými, a to není
nikdy na škodu. Moc se mi líbilo přirovnání jednoho dobrovolníka, který toho za celý
den moc nenamluvil, a když
jsem mu po celém dni práce
děkovala, tak řekl: „Sem jsem
začal chodit proto, aby mi
ze sebe nebylo na zvracení.“
A i to je velký důvod!

Také si stále více uvědomuji dobrovolnickou zkušenost
z kontaktu s dlouhodobě,
chronicky nebo terminálně
nemocnými lidmi nebo s lidmi s tělesným, mentálním
i duševním onemocněním,
jak přináší dobrovolníkům
jiný úhel pohledu na smysl
a kvalitu života. Je také velmi
rychlým a přirozeným nástrojem pro sebepoznání, učení
se a změnu žebříčku hodnot
dobrovolníka, neboť při práci
se naprosto přirozeným způsobem setkává s těmito lidmi
a práce se stává spojencem,
komunikátorem a dobrým
přítelem mezi nimi.
Působení
dobrovolníků
v naší chelčické komunitě se
postupně stává nedílnou součástí „léčby lidí v komunitě“,
neboť dobrovolníci rozhodně svým úsilím přispívají ke
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zlepšení psychického stavu
lidé kolem sebe. Je to také
proto, že dobrovolníci sem
přinášejí svou životní zkušenost a každý svým individuálním přístupem přináší úplně
něco jiného, včetně schopnosti navazovat přátelství.
Dovolím si zde přepsat
záznam jedné dobrovolnice
(30 let), když mi odpovídala
na otázku: „Co Ti dává sem
za námi do Linhartu chodit
pomáhat?“ Odpověděla mi:
„Smích – radost z každé chvíle, kdy jsem tady mezi lidmi.
Usmívám se už při příchodu,
protože se těším na to, čím
mě zase rozesmějí. Když pak
jdu po pár hodinách domů,
honí se mi hlavou všechny
zážitky a nejde se neusmívat. A je mi jedno, že si lidé
myslí, že jsem blázen. Ideální odpočinek – mezi zdejšími
lidmi v Chelčicích vždy najdu
duševní odpočinek od všech
všedních starostí. Mé problémy zůstávají venku, protože
společně s lidmi s handicapy,
které mám tak ráda, řešíme
mnohem důležitější věci, třeba jestli z nich jednou budou
dobří traktoristé nebo jestli
budu jejich nevěsta a budeme mít svatbu v linkovém
autobuse. Láska – snažím se
ji rozdávat plnými hrstmi,
ale vždycky jí dostanu mnohem více. Víra – věřím, že

má smysl chodit za klienty;
věřím, že celá idea dobrovolnictví má smysl. Věřím i ve
chvíli, když zrovna nevidím
žádný výsledek nebo pokrok,
protože věřím, že i pouhá má
přítomnost jim přináší radost.
Ideál – v domově se měním
v ideální bytost, pro mé klienty jsem úžasná, milá, umím
tancovat, malovat, házet si
s míčem v zahradě, zpívat –
prostě pohádková víla. A já se
tak opravdu v tu chvíli cítím.
Energie – při každé návštěvě
cítím úžasný přísun energie,
která je čistá, nezkažená sobectvím. Pokaždé si dobiju
baterky na dlouhou dobu dopředu.“
Je to veliká věc, která se zde
každodenně děje, a já bych
si za celou komunitu dovolila všem těmto výjimečným
lidem konajícím dobro pro
druhé poděkovat. Jste „Velcí
Lidé“… děkuji.
Klára Kavanová Mušková

Dobrovolnické dny ČEZ
v Linhartu
Ve dnech 15. – 16. května 2019 probíhala v JE Temelín nabídka firemního dobrovolnictví. Naši organizaci si
vybralo pět jejich zaměstnanců a ti nám přišli pomoci.
Už ráno jsme je netrpělivě
vyhlíželi. První den dorazili
dva pánové – Marek a Ro-

man, druhý den přijeli tři pomocníci – Petr, Jan a Iva. Ocenili jsme, jak jsou vybaveni na
práci. Měli montérky a krásná
oranžová trička, která se líbila
především našim uživatelům.
Už z toho jsme usoudili, že
se práce nebojí, a hned jsme
je zapojili. Během dvou dnů
srovnali záhon ve dvoře, kde
bylo potřeba rozvozit zem,
vybrat kameny a uhrabat.
Dále nám pomohli s vyklizením letní kuchyně, přeházeli
nám kompost a uklidili patro
v Novém Linhartu.
Na oplátku jim uživatelé
vlastnoručně připravili svačinu, kde nechyběla šunka, sýr
a zelenina. Fanda si poprvé
v životě vyzkoušel loupat okurku. A jak se mu to povedlo!
Radka a Pavlínka namazaly
housky, které naaranžovaly na
talíř. Odpoledne si u nás dobrovolníci dali oběd a mohli posedět u kávy s uživateli.
I přesto, že se počasí moc nevyvedlo, dobrovolníci odvedli
obdivuhodnou práci, a tímto
bychom jim chtěli moc poděkovat za jejich pracovní nasazení.
Dáša Švecová

Komu se nelení,
tomu se zelení...
V naší vzácné přírodní zahradě, která je pro Chelčický domov sv. Linharta velice
důležitá, trávili naši uživatelé
ambulantních sociálních služeb od jara do podzimu hodně
času, pravidelně na zahradě
pracovali, odpočívali a také

tvořili, a také zde trávili i volný čas se svými rodiči a přáteli při různých aktivitách Domova či místní komunity.
Zahradu po celý rok navštěvovali mnozí… děti a pedagogové z chelčické mateřské školy, děti z dalších škol
i školek z okolí, v letních
měsících letní příměstské tábory, lidé navštěvující aktivi-

Odvážnému štěstí přeje…
Benefiční akce Chelčického
domova sv. Linharta, o. p. s.

Také v roce 2019 jsme pořádali několik benefičních
akcí:
• V dubnu se uskutečnil čtvrtý ročník Fialkového plesání
v Češnovicích.
• V květnu přispěli golfoví hráči turnajů v Telči
a v Kestřanech vstupným
v turnaji, dražbou soch i obrazů a nákupem výrobků sociálně terapeutických dílen.

• V červenci a srpnu se konala
výstava obrazů našich uživa-

telů v České spořitelně v Benešově.
• V srpnu jsme pořádali další
ročník našich benefičních
koncertů, tentokrát přímo
v Chelčicích. Po koncertě
následovalo divadelní představení dětského souboru
Chelčické štěstí, do kterého
byli zapojeni i naši uživatelé.

Výroba STD a propagace
Domova
Výrobkem zpracovávaným
v rámci terapeutické činnosti,
který šel v roce 2019 nejvíce
na odbyt, byl levandulový sirup. Také jsme prodali větší
množství ostatních potravinových výrobků a výrobků
z keramiky, většinou se jednalo o zakázky (medaile pro
Chelčicko-Lhenický
mikroregion na Slavnosti květů,
škrpály pro, o. s. Mája-Tvořivé
Chelčice na Chelčický škrpál,
keramické misky pro Pištínské baletky a vánoční dárkové
balíčky). V tomto roce jsme
vyrobili velké množství keramických truhlíků a zahradní keramiky. Naše produkty
s logem Jihočeského kraje,
destinační společnosti DMO
Jihočeský venkov a Turistické
oblasti PodKletí, především
Linhartovské oplatky, potěšily řadu turistů. Významným
finančním přínosem byla
také výroba vánočních přání
na objednávku. I v roce 2019
jsme vyráběli fimo-lžičky na
vítání občánků pro několik
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obcí. Sortiment „terapeutických dobrot“ jsme rozšířili
o pikantní směs na topinky.
Další novinkou byly bylinkové koupelové soli, které jsme
prezentovali mj. na Veletrhu
cestovního ruchu v Mnichově.

Zisk z hospodářské činnosti byl zcela využit na dofinancování provozu poskytovaných sociálních služeb.
Propagace Domova na významnějších akcích:
• v květnu 2019 jsme obdrželi
Cenu hejtmanky Jihočeské-

ty komunitního centra, také
v zahradě lidé cvičili a relaxovali, navštěvovali ji i turisté
a náhodní návštěvníci. Také
exkurze sociálních služeb zde
měli svá oblíbená zastavení.
Do přírodní zahrady Chelčického domova sv. Linharta,

která byla po celý rok zároveň
zahradou komunitní a tudíž
volně přístupnou, tzn., že zde
lidé volně vstupovali, odpočívali, četli si, relaxovali či jen
tak tiše zde pobyli… Zavítali
sem také různé zájezdy a návštěvníci Památníku Petra
Chelčického.
V průběhu roku v zahradě vznikala krásná floris-

ho kraje za společenskou odpovědnost za rok 2018
• účast na akci „Vaříme, pečeme a smažíme regionální
potraviny a seznamujeme
se s jejich vznikem“, kterou
pořádala Turistická oblast
PodKletí, Obec Pištín a Ce-

lostátní síť pro venkov
• tradičně při startu cykloakcí jarních Slavnosti květů
a také podzimních Slavností
plodů v Chelčicích
• účast na Slavnostech plodů
v Truskovicích – prodej výrobků a zapojení do soutěže
• prezentace Domova při benefičním prodeji v prostorách Jaderné elektrárny Temelín
• prezentace Domova na Adventních trzích ve Vodňanech

tická díla při jednotlivých
tvořivých dílnách a kurzech,
v rámci akcí od Otevření zahrady, Dnu Země, Víkendu
otevřených zahrad, Svatojánských slavností až po Zamykání zahrady. Vznikala zde
také sochařská a keramická
díla při každotýdenních sobotních dílnách pro veřejnost,
při tvoření pro další jiná sociální zařízení, pro rodiče
s dětmi či pro děti z mateřských a základních škol.
Po celý rok 2019 jsme kladli důraz na trvale udržitelný
rozvoj jak přírodní zahrady,
tak také budování nové zahrady ve dvoře Domova. Využívali jsme k zalévání dešťovou vodu z retenčních nádrží
v přírodní zahradě a ve dvoře
Domova a také začali připravovat projekt na osázení
dvora. Naší snahou bylo, aby
v prostorách dvora vznikla
terapeutická zahrada se smyslovými chodníky a také s novým rozvržením bylin a dřevin jak pro využití uživatelů
sociálních služeb, tak pro využití místní komunity. Toto
naše přání věříme, že se nám
splní společně vynaloženými
silami v roce 2020.
Také i v roce 2019 se náš
Domov věnoval údržbě veřejné zeleně v obci Chelčice a měl na starosti zalévání
truhlíkových květin v obci.

Historie Chelčického domova sv. Linharta
Chelčický domov sv. Linharta je samostatná obecně prospěšná společnost bez
dalšího zřizovatele. Jeho zakladateli jsou: obec Chelčice,
zemědělská firma Zemcheba, s. r. o., REK servis, s. r. o.
a Mája-Tvořivé Chelčice, z.s.
U zrodu myšlenky domova
stáli tito konkrétní lidé: Jiří
Netík, Jaroslav Muška, František Hrneček, Jiří Iral, Marta Krejčíčková, Jan Šesták,
Patrik Maturkanič a Klára
Kavanová Mušková.
Původně domov vznikl

Také péči o prostor kolem
Památníku Petra Chelčického
jsme si vzali za svou.
Rádi bychom poděkovali
všem, kteří se v roce 2019 starali o naši přírodní zahradu,
dvůr a okolí Domova, všem
dobrovolníkům přicházejícím
do Domova a také těm, kteří
nám věnovali své rady nebo
rostliny do naší pestrobarevné
zahrady.
V přírodní zahradě probíhaly také workshopy environmentální výchovy.
Environmentální projekt
v roce 2019 provázela jedna
stěžejní myšlenka: „Žádný člověk není ostrov sám
pro sebe“. Přírodní zahrada
v Chelčicích se stala prostorem nejen pro environmentální vzdělávání, pro děti a mládež z MŠ, ZŠ i středních
škol, ale také zahradou pro
širokou veřejnost pro setkávání a sdílení životního stylu
úzce provázaného s přírodou.
Tato zahrada propojila svými workshopy, aktivitami, ale
i odpočinkem život v místní
komunitě (od dětí přes rodiče
k prarodičům, pedagogy, terapeuty) s přírodním venkovským prostorem. Pro všechny
níže uvedené cílové skupiny
jsme připravili celoroční plán
environmentálních
aktivit

2. 4. 2010 jako středisko Domova sv. Anežky v Týně nad
Vltavou a samostatně jako
obecně prospěšná společnost
působí od roku 2011. Domov
poskytuje čtyři sociální služby:
Sociálně terapeutické dílny od
roku 2012, od roku 2015 také
Pečovatelskou službu, v roce
2017 začal také poskytovat
Sociální rehabilitaci a Sociálně aktivizační služby osobám
se zdravotním postižením
v ambulantní a terénní formě.
V roce 2017 proběhl nákup budovy bývalých maštalí, v roce 2018 následovala
rekonstrukce těchto objektů.
V roce 2019 byl tento nový objekt „Nový Linhart“ postupně
vybavován nábytkem a dalším
potřebným zařízením.
Sociální služby jsou poskytovány podle zákona
108/2006 Sb., o sociálních
službách. Jejich financování je
řešeno vícezdrojově z dotací,
projektů, příspěvků obcí, nadací, benefičních akcí, vlastní
výroby Domova a významně
také z darů fyzických i právnických osob a obcí.

s terapeutickým přesahem
ukotveným v permakulturním životním přístupu.
Po celý rok jsme se věnovali
zejména těmto cílovým skupinám:
• Děti a mládež z mateřských,
základních a středních škol:
malé workshopy pro děti
z Mateřské školy Chelčice,
pro děti 7. třídy ze Základní
školy Bavorov a pro studenty kvinty z Gymnázia Česká
České Budějovice. Také jsme
připravovali program pro
školní děti z příměstského
tábora Rybka ve Vodňanech.
• Rodiče a prarodiče s malými dětmi: tato cílová skupina využila naše programy především při velkých
workshopech, jako bylo
Odemykání zahrady, dvoudenní Víkend otevřených
zahrad, Slavnosti slunovratu

Poslání a cíle Chelčického
domova sv. Linharta, o. p. s.
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,
a to aktuálně poskytováním
čtyřech sociálních služeb.
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 2019
naplnit a dostát svému výše
popsanému poslání – poslání
pravé pomoci v jeho ryzí lidskosti.

a Zamykání zahrady.
• Lidé s hendikepy: i tato cílová skupina se zapojila do environmentální výchovy, a to
především svojí pomocí pro
práci v přírodní zahradě pod
vedením odborníka a dále
při přípravě workshopů.
• Zájemci o pěstování bylin
a ovocnářství: jednalo se buď
o náhodné turisty, nebo odborníky, kteří si naše programy vyhledali cíleně, zejména
využili návštěvy přírodní
zahrady při Víkendu otevřených zahrad.
• Pedagogové oboru ekologie:
s nimi jsme spolupracovali
v rámci přípravy workshopů
pro děti.
• Široká veřejnost přicházela
do přírodní zahrady na velké workshopy, případně se
zapojila do pomoci s potřebnými pracemi v zahradě.
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Pro tyto všechny činnosti
jsme potřebovali odborníky
na péči o přírodní zahradu
a biologickou ochranu, lektory jednotlivých workshopů a také řadu dobrovolníků.
Využili jsme možnost nákupu
nářadí, bylin, trvalek, dřevin a osiva, dále jsme využili
množství výtvarných potřeb,
bez kterých se interaktivně
pojatá výchova o přírodě neobejde.
Devatenáctý rok v přírodní
zahradě utekl jako voda, prožili jsme v ní mnoho pěkného,
tvořivého, pracovali jsme, odpočívali jsme… ale co myslíme, že je nejdůležitější, že se
nám podařilo vytvořit bližší
vztah návštěvníků k rostlinám, živočichům, vodě a také
k dovednostem naši přírodu
ochraňovat.

Závěrem aneb Kdo má
proč žít, snese každé jak…
Lidem a každému zvlášť,
kteří přicházejí jak do jednotlivých sociálních služeb Chelčického domova sv. Linharta,

ale také i lidem přicházejícím
do místní komunity na Chelčicku, zkrátka nám všem,
kteří zde žijeme, potkáváme
se zde, hovoříme, mlčíme, radujeme se a i někdy pláčeme,
přeji tři vzácné dary: smělost,
pokoru a rozum. Smělost na
to, abychom změnili věci,
které se změnit dají. Pokoru
na to, abychom se dokázali
smířit s tím, co změnit ne-

lze. A rozum na to, abychom
mezi těmi věcmi dokázali
rozlišovat.
Touto poslední kapitolou
završujeme devět let působení
chelčického Domova a zároveň již žijeme ten rok desátý.
Čím více jsem součástí osudů
lidí s různými handicapy, přibližuji se jejich rodinám a zároveň také poznávám myšlení
a vnímání mých kolegyní, odborných lektorů a terapeutů,
kteří pomáhají a pečují, smekám… Smekám před všemi
těmito příběhy s hloubkou jejich života a někdy jen „pozoruji“ a „dobíhám statečnému
rytmu žití“, na jedné straně
lidí s tělesnými, mentálními,
kombinovanými a stále více
přibývajícími lidmi s psychickými zátěžemi a na straně druhé před těmi, kteří se
svobodně rozhodli pomáhat
a pečovat.
Do některých lidských životů vstupují příběhy, o kterých nechceme slyšet (natož je
prožít), protože bez varování
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rozkopnou dveře našich životů a průvanem událostí navždy rozruší dosavadní poklid
i euforii našeho bytí.
Bolest, utrpení, beznaděj,
radikální změna osobních
hodnot… to vše a k tomu
další zátěž nepopsatelných
momentů se vrší do nůše osudu těžce zkoušených jedinců,
jejich blízkých, přátel a známých.
To, že neumíme a často ani
nechceme být nablízku bolesti těch druhých, je dáno jednak naší genetickou výbavou,
která je nastavena především
na životní slasti, a jednak jednosměrnou výchovou společnosti směrem k nekonečnému hédonismu a užívání jeho
sladkých plodů. Nikdo nás
nevaruje, že bytostnou součástí pobytu člověka v tomto
krásném světě je bolest. Nikdo nás neučí, co máme dělat,
když se potkáme s utrpením.
Jsme bezradní v bolestných
situacích, je nám úzko a ani
nevíme, jak se chovat k takto

postiženým lidem, jaká slova
jim říkat.
Vlastně se nám uleví, když
někdo vezme břímě na sebe
místo nás, a přitom neokorá, nezahořkne, nestěžuje si
na nepřízeň osudu a zkrátka to dělá… možná někdy
s chybami, nedokonalostí, ale
dobrovolně se pro tutu službu
rozhodne… Svým přístupem
nám tito lidé vlastně „vzkazují“, že svou nelehkou volbou
našli něco, co nás přesahuje,
něco, co je jinými cestami nedostupné, něco, co se podílí
na zvláštní podobě naplnění
smyslu lidského života.
Milí linhartovští přátelé,
přicházejte a žijte s námi tu
„desítku“… nemusíme k tomu
používat „velká“ slova – láska, oběť, milovat, pokora…,
možná bude nejpříhodnější
asi mlčet a pracovat na tom
být jiným, lepším člověkem,
citlivějším ke světu i nenápadným projevům chvění života.
Klára Kavanová Mušková

V nouzi poznáš
přítele
Spolupráce s Komunitním
centrem Chelčice
V roce 2019 se naplno rozjela úzká spolupráce mezi
Chelčickým domově sv. Linharta a Komunitním centrem
obce Chelčice.

Široké společenské, kulturní, edukační, tvořivé i sportovní aktivity začaly fungovat v Komunitním centru od
dubna 2019 a navštívilo je do
prosince 844 dospělých a 577
dětí.
Velkým úkolem této spolupráce s Chelčickým domovem
bylo důsledné respektování
a oddělení aktivit a činností

v ambulantních jednotlivých
sociálních službách s rozdílnými cílovými skupinami, tak
také dobré rozvržení aktivit
rozdílných cílových skupin
v celé komunitě na Chelčicku.
Jsme moc rádi, že se toto

podařilo díky velmi schopným lektorům a vedoucím
jednotlivých aktivit v Komunitním centru, tak také pracovníkům v přímé péči v sociálních službách a zároveň
jim nebylo zatěžko se navzájem respektovat a při některých přesahových akcích se
často i doplňovat.

Co všechno se v roce 2019
v Komunitním centru Chelčice pravidelně odehrávalo:
MEZIGENERAČNÍ ČTENÍ V KNIHOVNĚ PETRA
CHELČICKÉHO
Jako každý měsíc jsme se
v Knihovně Petra Chelčického scházeli s rodiči, prarodiči a jejich dětmi a vnoučaty,
abychom si předávali skvělý
zvyk – lásku ke čtení. Tyto
čtenářské dílny vede zkušená
pedagožka Zdenka Vavrušková s kolegyní Magdou Fryšovou, které si na každý měsíc
připravují jednu milou knížku,
ze které si čtou, povídají a také
návazně tvoří v tvořivé dílně.

Setkávání čtenářských dílniček je skvělou příležitostí
pro babičky a dědy, aby vzali
svá vnoučata a přišli si s nimi
číst a tvořit.
Dále v Knihovně Petra Chelčického probíhají
edukační večery cestopisů,
které vede cestovatel pan Petr
Hejna se svou manželkou.
Podívat se díky nim mohou
návštěvníci díky krásným filmům a fotografií skoro do celého světa.

maťáčky“, kam docházejí děti
ve věku od 5 do 12 let. Tato
dramatická setkání jsou zaměřena na pohyb, hudbu,
tvoření a dramatizaci. Dramatický kroužek Chelčické
štěstí pod vedením Kristýny

Pluskalové probíhá každou
sobotu od 14 do 16 hodin.
Cílem tohoto kroužku je
svobodná tvořivost dětí ve
věku, kdy si již chtějí odpočinout od svých rodičů a mají
radost z vlastní tvořivosti,
dovádění, nacházení a objevování nového světa. V „dramaťáčku“ tvoří divadlo, malují, sportují, hrají si a sdílejí se
děti mezi sebou bez rodičů (ale
rodiče mohou být samozřejmě
přítomni anebo si také mohou
v knihovně, hudebně či přírodní zahradě odpočinout).
Dětský divadelní soubor
Chelčické štěstí uspořádal
v únoru masopustní rej masek, kde se tančilo a dovádělo.
Zveme všechny malé i velké
herce a herečky, aby se mezi
nás zapojili.
KERAMICKÉ
A SOCHAŘSKÉ TVOŘENÍ

AKTIVIT Y
PRO NEJMENŠÍ

Jsou zahrnuty pod „Klubíčko“, klub pro děti, maminky
a tatínky na rodičovské dovolené pod vedením Pavly Bártové. Cílem těchto pravidelných setkání je pobývat spolu
a navzájem se sdílet, pomáhat
si a podporovat se.
AKTIVIT Y DĚTSKÉHO
DIVADELNÍHO SOUBORU CHELČICKÉ ŠTĚSTÍ
Každou sobotu probíhají
v Komunitním centru tvořivá
odpoledne pro děti, tzv. „dra-

Probíhá každou sobotu
v Komunitním centru v keramické dílně od 16 do 18 hod
pod vedením Kláry Kavanové
Muškové. Cílem této tvořivé dílny je vlastní a fantazijní
tvorba z keramické hlíny, kde
vytváříme keramické výtvory,
ale také sochy, objekty, které
následně glazujeme, dobarvujeme barvítky či zdobíme
sklem. Tato tvořivá aktivita má
již v Chelčicích dvacetiletou
tradici a dílnou prošly už stovky dětí i dospělých, neboť v každém z nás je „kousek malého
dítěte s pestrou fantazií“. Jsou
zváni všichni, kteří si chtějí
vyzkoušet, co v nich dříme za

tvořivost, a tak zkusí rozvinout
svou jedinečnost vlastní tvorby.
AKTIVIT Y PRO ZDRAVÍ
TĚLA A DUŠE
V Komunitním centru probíhají jednou v týdnu, a to pondělky navečer pravidelné dvě
skupiny cvičení, zaměřené pro
zdraví těla a duše. Zdravotní
cvičení pod vedením zkušené cvičitelky MUDr. Karoliny
Hlavové probíhá každé pondělí od 16.30 do 17.30 hod. Cílem tohoto cvičení je zejména
zpevnění hlavních svalových
skupin, prostorová orientace,
postřeh, kloubní pohyblivost,
smysl pro rytmus, úleva od bolesti zad, relaxace a odreagování. Zásadním cílem tohoto
cvičení je zmírnění bolestí zad
a pohybového aparátu a naučit
cvičence vnímat své tělo a mysl,
v součinnosti těla a mysli –
„Body and mind“.
Cvičení jógy a dechových
technik probíhá každé pondělí od 18 do 19 hodin a vede
je odborná cvičitelka Lenka
Kvasničková. Při cvičení jde
o harmonizaci těla a energie.
Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie. Pozitivně
ovlivňuje všechny tělní systémy
a udržuje člověka v duševní pohodě. Cílem hathajógy je harmonické fungující tělo a správné proudění životní energie
v něm, dále pak stabilní, klidná
a vnímavější mysl. Na fyzické
úrovni nás učí naslouchat svému tělu, porozumět mu a také
ho zbytečně nepřepínat. Díky
cvičení se tělo stává odolnější, silnější a pružnější. Učí nás
pracovat s dechem, rozproudit a zharmonizovat energii ve
svém těle. Ten, kdo ovládl své
fyzické tělo, svůj dech, ovládá
i nervy a myšlenky. Správně
dýchat je velmi důležité. Kromě dechu souvisí životní energie i s myslí. Aby se stala naše
mysl vnímavější a stabilnější,
je třeba ji zklidnit. Při cvičení
hathajógy si každý najde to, co
je v danou chvíli pro něj důležité – tělo, dech, mysl – a také
spojí vše v jedno.

Všechny akce v chelčickém Komunitním centru se konají v rámci projektu CHELČICE KOMUNITNÍ CENTRUM – komunitní práce,
registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008140, který byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

