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SSlloovvoo  úúvvooddeemm  
 
Diakonické zařízení „Domeček“ vzniklo již před 18 lety díky iniciativě rodičů 
dětí s postižením. Od této doby již uplynula značná doba a „Domeček“ se tak 
mohl proměnit a nabídnout své služby a pomoc různým potřebným lidem. Rok 
2009 pro nás byl rokem mnohých výzev, ale i vytrvalosti, radosti a vděčnosti. 
 
Věřím, že práce, kterou zde děláme, přináší ovoce. Také si ale uvědomujeme, 
že sami bychom tuto práci dělat nemohli. Tímto bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří nás podporují a stojí za námi. Vážíme si vaší pomoci a spolupráce. 
 
 
 
 
 

NNěěccoo  oo  nnááss  
 
  Posláním tohoto střediska je napomáhat ke zdravému fyzickému, 
psychickému  a duchovnímu vývoji dětí a mládeže, jejímu začlenění do 
společnosti a integrace osob s handicapem. Svou činnost vykonáváme na 
principech křesťanské lásky a etiky v souladu s právním řádem a požadavky 
standardů sociálních služeb. 
 
Cílem střediska je oslovit a motivovat děti a mládež ve věku od 6 do 26 
let.Vytvořit jim bezpečné prostředí, nabídnout životní hodnoty a umožnit všem 
přicházejícím smysluplně využít volný čas. Snížit riziko dětské kriminality, 
drogové závislosti, neúcty člověka k člověku a přírodě. Lidem s handicapem 
(ať zdravotním či sociálním) pomáháme integrovat se do společnosti 
a hodnotněji žít a handicap překonat. 
 
Naše organizace pracuje s dětmi a mládeží již od roku 1991. Za tuto dobu 
prošly střediskem Domeček stovky dětí a mladých lidí. 
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Služby a aktivity Domečku 
   

Rok 2009 
 

Denní centrum aktivit – bylo v provozu po celý rok 
Nízkoprahové zařízení, kroužky a kluby –  s omezením v období 
letních prázdnin – letní tábory 
Letní tábory – v době letních prázdnin 
Podporované zaměstnání – po celý rok 
Sbírka pro potřebné – probíhala celoročně 
V. Ples Dobré vůle –  vyhodnocen dobrovolník roku 2009 
Průběžně  probíhalo  mnoho dalších aktivit – víkendových 
a jednorázových, vesměs integrovaných 
 

Rok 2010 
 

Denní centrum aktivit – provoz do května 
Ergoterapeutická dílna – provoz od června 3x týdně 
Nízkoprahové zařízení, kroužky a kluby –  s omezením v období 
letních prázdnin – letní tábory 
Letní tábory – v době letních prázdnin 
Sbírka pro potřebné – bude probíhat celoročně 
 
Průběžně bude probíhat  mnoho dalších aktivit.  
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PPoodděěkkoovváánníí  ttěěmm,,  kktteeřříí  ff iinnaannččnněě  ppřřiissppěěll ii   vv  rr ooccee  22000099  
 

                                                                                                                                 
Největší a stálí podporovatelé našeho zařízení jsou:  
 
 
 
 

 EU - Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR. 
 

MPSV, Jihočeský kraj,  Úřad práce České Budějovice.  
 

Na provoz nám dále přispěli  tito dárci: 
Sdružení Růže, ČČK České Budějovice, Městský úřad Trhové Sviny, fa. VK Valeš 
Borovany, sbor Církve bratrské Trhové Sviny, obec Čížkrajice, Kooperativa a.s. České 
Budějovice, fa. Intercom Bohemia Trhové Sviny, zaměstnanci firmy Intercom 
Bohemia Trhové Sviny, manželé Šimonovi T. Sviny, Vladimíra Řeháčková Mělník, 
manželé Vávrovi ČB, zastupitelé obce Slavče, pan Martin Klabouch, NO CČSH 
Trhové Sviny, NO CČSH, němečtí přátelé z Kleinwachau, Procter & Gamble Czech 
Republic,United s.r.o. Praha, pan Drahoš Kobylka, paní Božena Plchová Otěvěk, paní 
Martina Faktorová, paní Čechová,  pan Tomáš Sobolčák, paní Hana Hrdličková, paní 
MUDr. Hourová Praha, pan Miloslav Kroneisl a další drobní dárci.  
 

 

PPoodděěkkoovváánníí  ppaattřříí  ii   vvššeemm  oossttaattnníímm  ddáárr ccůůmm    
aa  ppřříízznniivvccůůmm        

 

V průběhu roku přispívá Domečku tolik příznivců tak různorodým způsobem, 
že máme obavu, abychom vůbec dokázali všem poděkovat. Jmenujme alespoň 
ty, které jsme si poznamenali. Pokud zde někdo své jméno nenajde, 
omlouváme se a věřte, že každou pomoc přijímáme s vděčností. 
 

Předně děkujeme všem dobrovolným spolupracovníkům. 
A těch  bylo v roce 2009 více než šedesát !!! 

 
Náš dík patří panu Kamírovi za velkou pomoc s tábořištěm, všem účastníkům 
povolovacího řízení o tábořišti, HM Tesco České Budějovice, HBSW - Dobrá 
voda - dodávání balené pitné vody na tábory, správci počítačové sítě panu 
Hubačovi, Josefu Štantýskému za rychlý a solidní autoservis, firmě Nema 
Olešnice; všem, kteří přinesli věci do stálé humanitární sbírky, …  
 

Jsme vděčni, že vás máme. Bez vaší pomoci bychom nemohli 
uskutečnit tak široký výběr akcí, které Domeček nabízí. 
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NNíízzkkoopprr aahhoovvéé  zzaařříízzeenníí  pprr oo  dděětt ii   aa  mmllááddeežž  

 
1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
3. pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  

záležitostí 
4. sociálně terapeutické činnosti 

V prostorách klubu se nachází dvě 
klubovny (herny), malá společenská 
místnost, internetová místnost, 
nealko bar a sociální zařízení. 
Klub Archa je místem sdílení, 
povídání a zábavy pro organizované                                                                                    
i neorganizované děti a mládež. 
Součástí služby je poskytování 
sociálního poradenství a pomoc. 
                                                                                                    
Klub Archa 
Nové město 186 
 

Provozní doba  
Po, St        15.00 – 18.00 
Út, Čt, Pá  15.00 – 19.00 

   So -  jen je-li pořádaná akce 
   Ne -  jen je-li pořádaná akce 

Klub Domeček 
Branka 588 
 

Provozní doba  
Po - Pá  13.00 – 19.00 
So -  jen je-li pořádaná akce 
Ne -  jen je-li pořádaná akce 
 
V prostorách „Domečku“ se nachází 
klubovna, společenská místnost, vybavená 
místnost muzikoterapie a sociální zařízení. 
Klub poskytuje v odpoledních hodinách 
hraní pro radost, křesťanský klub, 
doučování pro školáky, angličtinu, 
muzikoterapii, dramaterapii  
a společenské hry. 

 
 

 
6

  
KK rr ááttkkýý  ppřřeehhlleedd  ppoořřááddaannýýcchh  aakkccíí  

 
 

Happening s Jakubem k 2. výročí vzniku Klubu Archa 
 
10. listopadu 2009 jsme připravili 
překvapení a to nové prostředí 
v Klubu – nechali jsme „vymalovat“ 
jednu stěnu ve vstupní místnosti. Ale 
nebylo to jen tak obyčejné 
vymalování ☺. Pozvali jsme Jakuba 
Štarka, který vytváří nádherné malby 
pomocí sprejů. A díky němu zdobí 
Klub opravdová Archa. 
 

 
 

 
Přednášky  
 
Během roku se v Klubu Archa 
uskutečnilo několik přednášek na různá 
témata –  Záchranář v akci, Vhodný 
výběr partnera a Kriminalita. Přednášky 
byly zajímavé, a proto plánujeme jejich 
rozšíření i v příštím roce.  
Objeví se témata jako například šikana, 
antikoncepce a další. 

 
 

Vítej léto 2009 
 
Jako každoročně uspořádal Domeček dětský den 
s názvem „Vítej léto aneb Domečkovský pětiboj“.  
Děti mohly změřit své síly v pěti disciplínách 
a nechyběla ani střelba vzduchovkou. Za své 
odvážné výkony obdržely hezké ceny. 
 
 
 
 

 



  - 7 - 

 
7

 
 

DDeennnníí  cceennttrr uumm  aakktt iivvii tt   
 
1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
2. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
3. sociálně terapeutické činnosti 

         4. pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních     
záležitostí 

5. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
6. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
7. podpora, vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků 
    a dovedností 
 
- DCA částečně poskytuje odlehčovací 
služby rodinám osob s těžkým postižením   
- podporuje integraci handicapovaných 
- pomocí ergoterapie zlepšuje celkový 
psychický i zdravotní stav  klientů 
- zdokonalení v sebeobsluze 
  a samostatnosti 
- příprava na období, kdy nebude možná 
péče rodičů 
 
Provozní doba  
 
Po - Pá  8.00 – 14.00 (po domluvě až do 16.00) 
So -  jen je-li střediskem pořádaná akce 
Ne -  jen je-li střediskem pořádaná akce 
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KK rr oouužžkkyy  aa  kklluubbyy  vvoollnnééhhoo  ččaassuu  
 
Nabídka kroužků a klubů volného času je zveřejněna na vývěskách Domečku,       
ve všech místních školách, dále v informačním středisku a místním zpravodaji. 
Přihlášky je možno si vyzvedávat v Domečku na počátku školního roku. 
Kroužky začínají od poloviny září.  

.  
 

II nntteeggrr oovvaannéé  vvííkkeennddoovvéé  aa  pprr áázzddnniinnoovvéé  aakkccee  
 
Na víkendových a prázdninových akcích 
(tábory a kurzy) se poskytuje nepřetržitá 
služba po dobu trvání akce. Každoročně 
pořádáme osm letních táborů, o které je 
mezi dětmi velký zájem, proto je nutno se 
přihlásit již v únoru.  
Při zařazování přihlášených se snažíme 
vyhovět dětem a mladým lidem 
s handicapem. 
 

 

PPuuttoovváánníí  ss  DDoommeeččkkeemm  22000099  
 
Je již tradicí, že se každoročně koná týdenní pobyt Putování s Domečkem pro 
osoby se zdravotním postižením. Pobyt je naplněný cestováním, procházkami 
po okolí, prohlídkami měst a dalším. Každý účastník má svého osobního 
asistenta (většinou dobrovolníci), který je mu plně k dispozici. Letošní 
putování se uskutečnilo v oblasti Telčska a Dačicka a ubytovaní jsme byli 
v Mrákotíně. Věřím, že pro všechny účastníky, ať už klienty, dobrovolníky či 
pracovníky to byl krásný a příjemně strávený čas. 
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DDoobbrr oovvoollnniicckkáá  ččiinnnnoosstt   
 
Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečný.  
                                                                    Benjamin Franklin  

Každý člověk může nezištně nabízet své znalosti, čas a úsilí a dobrovolně 
pracovat ve prospěch jiných lidí a okolí. Tou pravou odměnou za vykonanou 
činnost se stávají nová přátelství, nové znalosti, zkušenosti a uvědomění si 
hodnoty vlastní i ostatních. Dobrovolnictví přináší užitek jak osobě nebo 
osobám, pro které je vykonáváno, tak i samotnému dobrovolníkovi.  

Domeček je nestátní nezisková organizace, která již od svého počátku 
spolupracuje s dobrovolníky a má k dispozici širokou dobrovolnickou 
základnu, která čítá  přes 60 dobrovolných pracovníků. Někteří z nich se 
stávají našimi dobrovolníky z řad dětí, které prošly našim střediskem a dosáhly 
dostatečného věku. Dobrovolníkem se může stát každý, komu nechybí vůle, 
chuť a je starší 15 let.  
 

Dobrovolníci pracují na letních dětských táborech jako: 

• instruktoři,  
• osobní asistenti těžce handicapovaných,  
• lektoři (např. na hudebním, divadelním, keramickém táboře), 
• oddíloví vedoucí,  
• kuchaři,  
• zásobovači,  
• polní kaplani. 

Dobrovolníci se také podílejí na brigádách a organizaci jednorázových akcí 
(např. Dětského dne), ale také podle potřeb Domečku během celého roku.  
 

Pokud máte o dobrovolnictví v Domečku zájem, kontaktujte nás. 
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SSppoolluupprr ááccee  ss  jj iinnýýmmii   oorr ggaanniizzaacceemmii   aa  mmééddii ii   

 

Jsme rádi, že „v tom nejsme sami“. Rádi spolupracujeme s podobně 
zaměřenými organizacemi. Čas od času se objevuje Domeček i v médiích. 
Máme štěstí na korektní novináře. 
 
Spolupracovali jsme s těmito organizacemi:  
Teen Challengee Č.B. – primární protidrogová prevence. 
Nízkoprahová zařízení: NZDM V.I.P. Č. Budějovice, NZDM Jiloro 
Č. Budějovice, NZDM IPRO Č. Budějovice, NZDM Ruda Rudolfov, ČČK 
NZDM Salesiáni Č. Budějovice, NZDM Bongo Týn nad Vltavou, NZDM 
Dominus Tecum Zliv, NZDM Céčko Prachatice, NZDM Coolna Prachatice, 
NZDM Cheiron T Tábor, NZDM Depo Kaplice, NZDM Molo Velešín, NZDM 
Hangár Benešov nad Černou, NZDM Ostrov Písek, NZDM KoCeRo 
Č. Krumlov, NZDM Bouda Č. Krumlov, NZDM Síť Staré Město pod 
Lanštejnem.  
 
Arpida České Budějovice, Mateřské centrum „Človíček nebojsa“, Rosa, 
Rolnočka Soběslav, Klášter Servitů Nové Hrady, Sdružení Fórum dárců Praha, 
ČČK Č. Budějovice. 
 
ZŠ T. Sviny, Mateřské školy T. Sviny, Slavče, Olešnice, Městské kulturní 
středisko TS, Městský úřad T. Sviny, Obecní úřad Čížkrajice, Sdružení Růže, 
Domov  pro seniory Chvalkov, CHKO Blanský les, Obecní úřad Chvalšiny, 
město Vyšší Brod, Jihočeský kraj, DM CČSH Praha, ÚR CČSH Praha, NO 
CČSH Rudolfov, Církev bratrská Trhové Sviny. 
     
Spolupracovali jsme s médii:  
Česká televize, Jihočeské listy, Časopis sociální péče, Kulturní měsíčník TS, 
regionální tisk Trhosvinenské listy, Český zápas (CČSH). 
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HHoossppooddaařřeenníí  DDoommeeččkkuu  vv  rr ooccee  22000099  

 

Náklady celkem:     2.512 290,-Kč 
I. Spotřebované náklady celkem      567.913,-Kč 
1. Spotřeba materiálu        397.378,-Kč 
2. Spotřeba energie        158.163,-Kč 
3. Nákup zboží           12.372,-Kč 
II. Služby celkem        355.606,-Kč 
1. Opravy a udržování          48.539,-Kč 
2. Cestovné           12.711,-Kč 
3. Náklady na prezentaci              490,-Kč 
4. Ostatní služby        293.866,-Kč 
III. Osobní náklady celkem    1.487 553,-Kč 
1. Mzdové náklady     1.196 198,-Kč 
2. Zákonné sociální poj.        286.915,-Kč 
3. Ostatní sociální náklady ( náhrady nemoc)         4.440,-Kč 
IV. Odpisy DHIM          98.418,-Kč 
V. Ostatní náklady - poskytnuté dary          2.800,-Kč  
 

Výnosy celkem:     2.479 335,-Kč 
I. Tržba za vlastní výrobky a zboží celkem     863.416,-Kč 
1. Evropský sociální fond       249.078,-Kč 
2. Veřejná sbírka            5.863,-Kč 
3. Tržby za vlastní výrobky       186.153,-Kč 
4. Ostatní služby          14.948,-Kč 
5. Tržby z prodeje služeb       388.113,-Kč 
6. Tržby za prodané zboží         19.261,-Kč 
II. Provozní dotace celkem    1.233 751,-Kč 
1. Jihočeský kraj          80.000,-Kč 
2. Provozní dotace MPSV       682.000,-Kč 
4. Úřad práce Č. Budějovice       411.751,-Kč 
5. Město Trhové Sviny          60.000,-Kč 
III. P řijaté příspěvky celkem       273.713,-Kč 
1. Příspěvky sbírka        157.661,-Kč 
2. Dary od právnických osob         53.968,-Kč 
3. Dary od fyz. osob          62.084,-Kč 
IV. Ostatní výnosy celkem         39.616,-Kč 
1. Jiné ostatní výnosy          39.279,-Kč 
2. Úroky                337,-Kč 
V. Změna stavu zásob výrobků, zboží        68.839,-Kč 
 

ÚÚččeett   hhoossppooddáářřsskkééhhoo  vvýýsslleeddkkuu  kk  3311..  1122..  22000099  zzaa  ssttřřeeddiisskkoo  bbyyll   zzttrr ááttoovvýý,,  vvee  vvýýššii   3322..995555  KK čč..  
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Zdroje příjmů v roce 2009 

 
 

EVROPSKÉ – provozní a účelové 
� Evropský sociální fond 
 

STÁTNÍ  – provozní a účelové  
� Jihočeský Kraj 
� MPSV 
 

  

VEŘEJNÉ – města a obce 
� Sdružení Růže 
� Městský úřad Trhové Sviny 
� Obecní úřad Čížkrajice 
 
 

VEŘEJNÁ SBÍRKA 
� Celorepubliková sbírka 
 

SOUKROMÉ 
� Dary firem 
� Dary fyzických osob  
 
 

VLASTNÍ 
� Platby uživatelů služeb 
� Tržby 
 
 

CÍRKVE 
� Církev bratrská 
� Církev husitská 
� Sbírky 
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Organizační uspořádání 

 
 

   CČSH 
   (zřizovatel) 

 
    Středisková rada 

 
 

Statut. zástupce a předsedkyně SR 
   Mgr. Ludmila Šimonová 

 
Statut. zástupce a ředitel střediska  

Karel Zettl 
                         
 

Sociální pracovník: Mgr. M. Heřmanová, R. Fischerová DiS.  
            

 
Pedagogický pracovník: R. Fischerová DiS., Bc. J. Kučera 
 
Pracovník v sociálních službách: J. Štanglová 
             H. Vacková  

 
Další odborní pracovníci: M. Heřmanová - muzikoterapeut 
            H. Štarková – ergoterapeut 
 
Supervizor: Mgr. Dagmar Dvořáčková 
 
Ostatní pracovníci: P. Šimonová – koordinátor 

           Mgr. D. Nováková – doučování, divadlo 
A. Ostrá – účetní 

 
Jiní: správce sítě, uklízečka, údržbář 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMEČEK- Středisko pro volný čas a integraci 

DM Církve československé husitské 

Branka 588, 374 01 Trhové Sviny, tel. 386 322 545, fax: 386 321 577 

e-mail: domecek.ts@quick.cz, www.domecek.org 

bankovní spojení : 0563095349/0800   IČO: 73632805 
 

 


