Sociálně terapeutické dílny (STD) jsou určeny osobám se sníženou
soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Cílem STD je dlouhodobá
a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností
prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Pečovatelská služba umožňuje svým uživatelům zůstat co nejdéle
v domácím prostředí a zabezpečit jim vhodnou pomoc při tělesných,
duševních i sociálních potřebách, s důrazem na rodinný přístup
k uživateli.

Sociálně aktivizační služby usilují o předcházení sociální izolaci osob
se zdravotním postižením podporou aktivního života, rozvíjením
individuálních sociálních kontaktů a poskytováním sociálně erapeutických
činností.

Sociální rehabilitace svou činností směřuje k dosažení samostatnosti,
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických
schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem běžných
činností pro samostatný život.
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Našimi uživateli jsou osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením po ukončení základní
školní docházky od 16 do 64 let, kteří mají sníženou schopnost soběstačnosti v základních životních
dovednostech a nemohou najít pracovní uplatnění na chráněném ani běžném trhu práce.

Terénní sociální služba je určena seniorům a osobám od 18 let se sníženou soběstačností z důvodu
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, žijícím v obci Chelčice, Stožice, Libějovice,
Truskovice, Malovice, Číčenice, Bílsko, Krajníčko, Bavorov, Vodňany a jejich místních částí.

Služba je určena osobám 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.
Služba není určena pro osoby s úplnou ztrátou zraku nebo sluchu.

V rámci služby uživatelé využívají:
• terapeutické řemeslné dílny, kde nabízíme zácvik v některých tvořivých činnostech (keramika, textil,
výtvarné techniky, přírodní potravinové produkty, zahradničení atd.)
• nácvik sebeobslužných činností (pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu apod.)
• stravování a pitný režim
• podporu vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
• denní aktivity vedoucí k sociálnímu začlenění a k rozvoji osobnosti
• základní sociální poradenství
• nabídku k využívání dobrovolnických služeb

V rámci služby uživatelé využívají:
• pomoc s péčí o vlastní osobu (tělesnou, duševní i sociální)
• pomoc při zajištění stravy (rozvoz obědů)
• pomoc se zajištěním chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

V rámci služby uživatelé využívají:
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity
• sociálně terapeutickou činnost
• socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí
• pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Služba je určená pro osoby se zdravotním postižením (částečná či plná invalidita, dočasná ztráta plného
zdraví z důvodu úrazu nebo nemoci) a chronickým duševním onemocněním (duševní poruchy provázené
zvýšenou nemocností, částečnou či plnou pracovní neschopností, poruchy chování, zejména potíže
v komunikaci a v soc. chování) od 16 do 64 let.

Čas a místo poskytování služby:
• pracovní dny od 7.30 do 13.30 hod. v prostorách Chelčického domova sv. Linharta, Chelčice č. p. 1.

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Markéta Cinádrová – mob. 775 382 488
Počet uzavřených smluv dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o soc. službách, ke dni 30. dubna 2018 je 16.
Tato služba je poskytována pro uživatele zdarma dle zákona
č. 108/2006 Sb.

Čas a místo poskytování služby:
• pracovní dny od 7:30 do 15:30 hod. v domácnostech uživatelů a okolí
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Troblová Teringlová

– mob. 607 023 694
Počet uzavřených smluv dle zákona č. 108/2006
Sb., o soc. službách, ke dni 30. dubna 2018 je 23.
Tato služba je legislativně podepřena zákonem
č. 108/2006 Sb., § 40 a ceny jednotlivých úkonů
pečovatelské služby jsou upraveny vyhláškou
č. 505/2006 Sb.
Ceník fakultativních služeb naleznete na
http://www.linhart-chelcice.cz/pecovatelska-sluzba/

Čas a místo poskytování služby:
• ambulantní forma: v Chelčickém domově sv. Linharta, o. p. s., Chelčice č. p. 1
sudé čtvrtky 13:00 – 17:00 hod.
• terénní forma: v domácnosti, v místě bydliště uživatele liché čtvrtky 13:00 – 17:00 hod.
Kontaktní osoba: M
 gr. Bc. Markéta Cinádrová

– mob. 775 382 488
Počet uzavřených smluv dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o soc. službách, ke dni 30. dubna 2018 je 10.
Tato služba je poskytována pro uživatele zdarma dle
zákona č. 108/2006 Sb.

V rámci služby uživatelé využívají:
• zprostředkování kontaktu nejen s přirozeným sociálním prostředím, ale i s konkrétními zájmovými
skupinami
• zájmové a vzdělávací aktivity
• sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při vyřizování běžných záležitostí
• každý uživatel má také nárok na bezplatné základní soc. poradenství
Čas a místo poskytování služby:
• ambulantní forma: 
• liché úterý od 9:00 do 15:00 hodin v prostorách Husova domu,
U Výstaviště 10, 370 05 České Budějovice
• sudé úterý od 13:00 hod. do 16:00 hod. v Chelčickém domově sv. Linharta, Chelčice č. p. 1
• terénní forma: v domácnosti, v místě bydliště uživatele
• liché pondělí od 9:00 hod. do 15:00 hod.
• sudé úterý od 9:00 do 12:00 hod.
• středa od 9:00 do 15:00 hod.
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Eva Bartošová – mob. 725 951 695
Počet uzavřených smluv dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách,
ke dni 30. dubna 2018 je 10.
Tato služba je poskytována pro uživatele zdarma dle zákona č. 108/2006 Sb.
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JAKÉ DALŠÍ KOMUNITNÍ AKTIVITY
PRO VEŘEJNOST V LINHARTU NALEZNETE:
Tvořivé kurzy (floristika, textilní tvoření, zdobení dortů, potravinové výrobky z přírodní zahrady apod.) • Keramický a sochařský
kroužek (každou sobotu od 16 do 19 hod.) • Dětský divadelní
kroužek Chelčické štěstí • Komunitní aktivity Nenuda pro rodiče
s dětmi – tvořivá setkávání dětí od 4 do 7 let s možností zapojení
rodičů s dětmi • Knihovna Petra Chelčického (která bude fungovat v prostorách Komunitního centra od r. 2019) • Památník Petra
Chelčického, kam je možné se předem domluvit s průvodkyněmi
v chelčickém Domově) • Tematické návštěvy a aktivity neziskových organizací, které chtějí prožít v Domově zážitkový program

2018

T VOŘIVÉ
CHELČICE

VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ CHELČICE, MAS ROZKVĚT, z.s. A MÁJA-TVOŘIVÉ CHELČICE, z.s.

DOČTETE SE...
yy AKTIVITY KOMUNITNÍHO CENTRA
V CHELČICÍCH

yy AKCE DOMOVA NAPLÁNOVANÉ
DO KONCE ROKU 2018

yy INFORMACE O ČTYŘECH
SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVA

yy AKTIVITY V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ
DOMOVA

yy LINHART REKONSTRUUJE OBJEKT
BÝVALÝCH MAŠTALÍ CHELČICKÉ FARY

yy PŘIPRAVUJEME EKUMENICKÉ DNY
PETRA CHELČICKÉHO

NOVÝ LINHART – C helčický domov sv. Linharta, o. p. s.

rekonstruuje objekt bývalých maštalí chelčické fary

V letošním roce bude také dokončena rekonstrukce objektu Domova
– budova získá nejen novou fasádu a okna, ale v podkroví vzniknou
prostory komunitního centra a po dokončení rekonstrukce přízemí se
sem nastěhuje také knihovna s čítárnou.
Komunitní centrum ale nebude jenom „opravená budova“. Jak jsme si v obci předsevzali, areál bývalé fary se
stane opět centrem veřejného života. Naleznete zde bezplatnou základní sociální poradnu, která nabízí:
1. Poskytneme informace o tom, jak můžete řešit svoji nepříznivou sociální situaci. V případě, že Vám
nemůžeme pomoci my, pak Vám poradíme, na jaké jiné organizace se můžete obrátit, popř. Vám
předáme kontakty.
2. Dozvíte se, na jaké sociální dávky máte nárok, kde a jak je možno o ně požádat.
3. Podáme Vám informace o možnostech podpory členů rodiny, kteří se podílejí na péči o
handicapovanou osobu. Jde o získání příspěvku na péči, příspěvku na bydlení aj.
4. Poradíme Vám, jak si obstarat potřebné kompenzační pomůcky. Jak a kde o ně zažádat.
5. Objasníme Vám základní práva a povinnosti osob v souvislosti s využíváním sociálních služeb. Např.
pomoc při podání a vyřizování stížnosti, za jakých podmínek může sociální služba odmítnout zájemce aj.
PROVOZNÍ DOBA poradny a kontaktní osoby:
Pondělí: Bc. Lucie Troblová Teringlová 14.00 – 16.00 hod.
Čtvrtek: Mgr. Klára Kavanová Mušková 13.00 – 17.00 hod.
Pátek: Bc. Lucie Troblová Teringlová 11.00 – 17.00 hod.
Sobota: Mgr. Klára Kavanová Mušková 15.00 – 19.00 hod.

V roce 2017 se podařilo naší obecně prospěšné společnosti získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na kompletní rekonstrukci objektu bývalých maštalí chelčické fary a také její vybavení nábytkem. Tento projekt jsme nazvali příznačně „NOVÝ LINHART“, protože nám poskytne nové prostory
potřebné pro provoz sociálních služeb.
V lednu 2018 převzala objekt k rekonstrukci písecká stavební firma Kočí, a. s., jejíž hlavní motto je „Radost
dobře stavět“. Stavba roste doslova „před očima“, každým dnem. Už se moc na nové prostory Domova těšíme,
však už nyní vnímáme, jak je potřebujeme…, a tak přejeme firmě Kočí hodně zdaru v její práci a děkujeme!
Nová budova bude sloužit především pro rozšíření provozu sociálně terapeutické dílny a poskytování služeb
sociální rehabilitace. NOVÝ LINHART uvedeme do provozu počátkem roku 2019.

Součástí komunitní práce budou také akce v oblasti ekologie – ve spolupráci s MŠ Chelčice a dalšími,
multikulturní aktivity – ve spolupráci s jednotlivými kluby Mája-Tvořivé Chelčice, nebo výchovně vzdělávací
akce navázané na rozšířený provoz knihovny. Do provozu komunitního centra chceme zapojit co nejvíce
dobrovolníků z obce a okolí.
Kontaktní osoby pro jednotlivé aktivity:
Environmentální aktivity – Klára Kavanová Mušková (tel. 776 134 683), dětský klub Nenuda – Klára
Kocourková (tel. 777 452 299), knihovna – Romana Janurová (tel. 737 920 046), dětský divadelní soubor
Chelčické štěstí – Kristýna Rejžková (tel. 777 858 177), keramický a sochařský kroužek – Klára Kavanová
Mušková (tel. 776 134 683).
Komunitní centrum a Chelčický domov sv. Linharta… to je současně také Přírodní zahrada.

EKUMENICKÉ DNY PETRA CHELČICKÉHO
2018 – 9. ROČNÍK
PŘÍRODNÍ ZAHRADA
A ENVIRONMENTÁLNÍ AKTIVITY CHELČICKÉHO DOMOVA
Od jara do podzimu probíhají v přírodní zahradě Chelčického domova sv. Linharta pestré environmentální aktivity,
které učí rozmanitostem forem života. Probíhá zde různorodý program pro mnoho cílových skupin, od dětí z mateřských škol (z Chelčic a Vodňan) přes děti ze základních škol,
studenty víceletého gymnázia ve Vodňanech, uživatele
s mentálním a tělesným postižením z různých zařízení, až
po širokou veřejnost, která pravidelně dochází do naší přírodní zahrady na workshopy (Otevírání přírodní zahrady,
Den Země, Víkend otevřených evropských zahrad, Svatojánské slavnosti a Zamykání zahrady). Zároveň tato zahrada je komunitní, tzn., že do ní může vstoupit po celý
rok kdokoli, kdo si potřebuje odpočinout, zastavit se či poznat mnohé byliny či ovocné stromy.
Smyslem celého tohoto našeho ročního snažení je prostá myšlenka „dobrých
otisků“, což pro nás konkrétně znamená pozitivní využití přírodní zahrady a realizace myšlenky podpory trvale udržitelného rozvoje v praxi. Naším cílem je
konkrétní propojení aktivit Chelčického domova sv. Linharta s terapeutickým
přesahem do běžného života pro veřejnost s cílem propagovat myšlenky ekologie při každodenních aktivitách na zahradě, ať už při pracovních aktivitách
s bylinami, při ovocnářství či aplikaci biologické ochrany, nebo při tvořivých
aktivitách (jak terapeutických, tak výtvarných), ale také při relaxačních aktivitách cílených na mentální zdraví všech příchozích.

Dny Petra Chelčického mají svou tradici od roku 2003 a konají se každé dva roky pod záštitou Obce Chelčice, Bratrské jednoty baptistů
a MAS Rozkvět, z.s., který je provozovatelem Památníku Petra Chelčického, za spolupráce s Chelčickým domovem sv. Linharta, o. p. s.
Ty letošní se uskuteční v sobotu 6. října a velmi nás těší, že svou
účast na akci potvrdil také světící biskup pražský Mons. Václav Malý.
Slavnostní setkání v Chelčicích je výrazem našeho zájmu o osobnost Petra Chelčického. Realizace přímo v místě, které je spjato
s jeho životem, s jeho rozjímáním nad Biblí a jeho osobitou literární
tvorbou má pro nás velký význam.
Chelčický byl mužem dialogu, reagoval na klíčové události počátku 15. století a vedl živý dialog s důležitými představiteli české
reformace. Smíření křesťanů je také dnes velmi naléhavé. Proto je
akce koncipována formou ekumenického setkání řady denominací
a jako motto akce použijeme citát z Chelčického: „Není ani pohlcení, ani splynutí, ale setkání…“
Program akce si klade za cíl iniciovat mnoho příležitostí k dialogu –
na dopoledne je naplánována společná ekumenická bohoslužba
v kostele sv. Martina a divadelní představení v přírodní zahradě
Chelčického domova sv. Linharta na motto „Není ani pohlcení, ani
splynutí, ale setkání“, následuje společný oběd a odpolední program – tvořivé výtvarné dílny z díla Petra Chelčického v přírodní
zahradě. V průběhu celého dne si mohou návštěvníci prohlédnout Památník Petra Chelčického a výstavu
fotografií z kulturních aktivit osob se zdravotním postižením v Chelčickém domově sv. Linharta.
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