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SSlloovvoo  úúvvooddeemm  

 
 

„Díky!“ – refrén, který se vkládá mezi sloky dní. (Henry Tanner) 
 
Výroční zpráva je ohlédnutím za uplynulým rokem 2011. Zaznamenaných akcí 
a aktivit Domečku je opravdu hodně a také uživatelů služeb Domečku stále 
přibývá. To vše přináší samozřejmě nejen uspokojení z vykonané práce, ale 
také překonávání mnohých problémů, a zejména pak velké pracovní nasazení 
od všech pracovníků Domečku. Odměnou za naši práci je nám pak spokojenost 
uživatelů, jejich  vděčnost a poděkování.  
 
Také my, pracovníci Domečku, děkujeme za každý „Domečkovský“ den 
prožitý s vámi! 
 

„Nejlepší modlitbou je poděkování“. (Stefan Wyszyński) 
 
 
 

NNěěccoo  oo  nnááss  
 
Posláním 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, 
překonávat svůj handicap a hodnotněji žít. 
 
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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SSlluužžbbyy  aa  aakktt iivvii ttyy  DDoommeeččkkuu  
   

Rok 2011 
 

Ergoterapeutická dílna – v provozu po celý rok 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – v provozu po celý rok 
(omezení provozní doby v období letních prázdnin) 
Kroužky a Klub Domeček –  v provozu během školního roku (omezení 
provozní doby v období letních prázdnin) 
Letní tábory – v období letních prázdnin 
Podporované zaměstnání – celoročně 
Sbírka pro potřebné – probíhá celoročně 
Benefiční koncert pro Domeček – prezentace činnosti Domečku 
VII. Ples dobré vůle –  vyhodnoceni dobrovolníci roku 2011 
Průběžně  probíhalo  mnoho dalších aktivit – víkendové 
i jednorázové (součástí i integrované) 
 

Rok 2012 
 

Ergoterapeutická dílna – provoz 3x týdně 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež –  celoročně (s omezením 
otevírací doby v období letních prázdnin) 
Klub Domeček, kroužky – v průběhu školního roku (omezení provozní 
doby v období letních prázdnin) 
Letní tábory – v období letních prázdnin 
Podporované zaměstnávání - celoročně 
Sbírka pro potřebné – bude probíhat celoročně 
Šatník – 3x týdně, celoročně 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PPoodděěkkoovváánníí  ttěěmm,,  kktteeřříí  ff iinnaannččnněě  ppřřiissppěěll ii   vv  rr ooccee  22001111  

                                                                                                                                         

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 
Trhové Sviny, manželé Vávrovi České Budějovice, pan Karel Brůha Slavče, 
NO CČSH Trhové Sviny, 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!  
 

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

Jsme vděční, 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  

 
Tato služba je vykonávána dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. a dle standardů kvality sociálních služeb. 
 
Součástí služby jsou: 
1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
3. sociálně terapeutické činnosti 
4. pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí 
 
 
V roce 2011 bylo v Klubu Archa a v Klubu Domeček uskutečněno 3 097 
kontaktů (dítě přišlo a využilo službu). V tomto roce službu využívalo 139 dětí 
a mladých.  
 

 
NZDM je tu pro děti a mládež 
ve věku od 6 do 26 let. Dětem 
a mládeži poskytujeme 
informace, podporu, pomoc 
a bezpečný prostor pro 
smysluplné trávení volného 
času. Snahou je zlepšit kvalitu 
života mladých, posílit jejich 
zodpovědnost a sebepřijetí; 
předcházet nebo snižovat 
sociální a zdravotní rizika 
související se způsobem jejich 
života. 

 
  
Klub Archa  
(Husova 548, 1. patro vlevo) 
 
 

Provozní doba  
Po, St        15.00 – 18.00 
Út, Čt, Pá  15.00 – 19.00 
So, Ne      jen je-li pořádána nějaká akce 
 

 

     
 
  
 
Klub Domeček  
(Branka 588) 
 
Provozní doba  
Po   13.00 – 17.00 
Čt   13.00 – 17.00 
Pá   13.00 – 17.00 
 
Děti a mládež mohou na 
Domečku využívat klubovnu 
a společenskou místnost. 
V rámci programu mají 
možnost využívat doučování 
(angličtina, český jazyk, 
matematika, němčina), či se  
zúčastnit dramatické výchovy, 
výtvarné a hudební dílny. 
 
 
Hlavně jsou tu pracovníci 
k dispozici dětem i tehdy, když 
potřebují povzbudit, podpořit, 
rozvinout svůj potenciál 
a naučit se zvládat náročné 
situace. 
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KK rr ááttkkýý  ppřřeehhlleedd  ppoořřááddaannýýcchh  aakkccíí    
 

 
Otevření nových prostor Klubu 
 
20. září 2011 se otevřely dveře Klubu Archa pro 
každého, kdo si chtěl prohlédnout, kam se nízkoprahové 
zařízení pro mladé přemístilo z Nového města. Klub 
funguje v nových prostorách již od srpna. V prostorách 
se nachází počítačová místnost, kontaktní místnost, herna 
(společenská místnost). Tyto nové prostory pomáhají 
zkvalitnit a navýšit kapacitu poskytované služby. 

 
 
Koncert pro Domeček  
 
Každý rok se na podzim koná benefiční 
Koncert pro Domeček spojený s prezentací 
jeho aktivit, zejména letních táborů 
a nízkoprahových klubů. V letošním roce nás 
programem provázel orchestr „Domeček“ 
složený z dětí, které se zúčastnily Hudebního 
tábora, dále jsme zhlédli pohádku „Princezna 
Fanta Giro“, kterou nám zahrály děti 
navštěvující Klub Domeček. Na závěr 
proběhlo vystoupení rockové skupiny TWB. 
V předsálí kulturního domu mohli návštěvníci 
zhlédnout instalaci fotek a artefaktů z letních 
táborů Domečku, zaujal stan s podsadou, luky, 
šípy, letadélka apod., výstava trvala zhruba 
měsíc. 
 

 
DDěěttsskkýý  ddeenn    
 
15. června se opět uskutečnil Dětský den – Vítej, 
léto! Příchozí čekala střelba vzduchovkou, 
bublifuk, luk a šíp, pytle, šáša, jízda na vozíku, 
malování křídou a další. Pro šikovné účastníky 
byly připraveny i odměny. 

  
  

EErr ggootteerr aappeeuutt iicckkáá  ddííllnnaa  
 
Jedná se o dopolední, integrační a řemeslnou dílnu pro klienty s těžkým 
zdravotním postižením (tělesné, mentální, smyslové,…). 
 
Cíle ergoterapeutické dílny: 
• zprostředkování kontaktu se společenským 
      prostředím 
• integrace 
• zlepšení celkového psychického i zdravotního 

stavu klientů 
• zdokonalení v sebeobsluze a samostatnosti 
• částečně slouží i jako odlehčovací služba  

  
Provozní doba 
 
Po, Út, Čt – 8.00 - 14.00   
 
V ergoterapeutické dílně pracujeme převážně na výrobě drobné keramiky, 
která má mezi našimi příznivci velký ohlas. Hlavně na trzích jsou vyhledávané 
nové výrobky od Pavla, který je ve vytváření velice zdatný a precizní. Není 
také divu věnuje se této činnosti už 18 let. Letos k nám do dílny začal nově 
docházet Marek, tak je nám při modelování veselo. 
 

Týden máme naplněn dojíždějícími uživateli ergoterapeutické keramické dílny. 
V pondělí je to sociálně rehabilitační třída dětí z Arpidy, kteří udělali během 
roku velké pokroky, to oceňují zejména maminky, když dostávají originální 
keramické dárky. Ve čtvrtek se u nás pravidelně střídá přes čtyřicet uživatelů 
Centra sociálních služeb Empatie České Budějovice z denního a týdenního 
stacionáře. Tyto pracovní návštěvy jsou přínosem i pro naše uživatele, navazují 
mezi sebou společenské kontakty a velice se na spolupráci těší. 
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ZZaamměěssttnnáávváánníí  oossoobb  ssee  zzddrr aavvoottnníímm  zznneevvýýhhooddnněěnníímm  
 

Domeček se už delší dobu věnuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
či se zdravotním znevýhodněním. Jedná se o zaměstnávání osob, jejichž mzdy 
jsou dotovány Úřadem práce. Pokud se pracovníci osvědčí, pracují na 
Domečku i po uplynutí podpůrčí doby. 
 
 

 
Pro naše zaměstnance je práce důležitá nejen 
coby forma uplatnění, ale také je důležitým 
zdrojem sociálních kontaktů. Stále máme 
mnoho zájemců o práci, ale bohužel jim díky 
omezené kapacitě pracovních míst nemůžeme 
vyhovět. 
 

 
 
 
Zaměstnanci, kteří pracují v dílně již delší čas, 
mají své výrobky opravdu kvalitně zpracované 
a přináší nové nápady. Jejich výrobky jsou 
konkurenceschopné a jsou také jedny 
z prvních, které se na trzích prodají.  
 

Každoročně se zúčastňujeme mnoha trhů – od 
jarního Hobby, přes trhy v Soběslavi až po 
Vánoční trhy na českobudějovickém náměstí. 
Náš sortiment se letos rozšířil o ovečky, 
beránky, prasátka a ve větší míře i o misky 
a květináče. Stále probíhá i zakázková výroba. 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
NNoovvýý  oobbcchhůůddeekk  vv  ČČeesskkýýcchh  BBuudděějj oovviiccíícchh  

 
V listopadu 2011 se nám podařilo otevřít 
obchůdek Domeček v pasáži hotelu Zvon 
v Českých Budějovicích. Filozofii zaměstnávat 
osoby se zdravotním znevýhodněním či 
postižením jsme zachovali i v tomto případě. 
 
Obchůdek nabízí k zakoupení keramické 
výrobky, suchou vazbu, dárečky a je zde 
i dárková balicí služba. Každý, kdo má zájem 
zakoupit si Domečkovské výrobky, si je už může 
zakoupit přímo v Českých Budějovicích. 
 
         Otevírací doba: Po – Pá   13.00 – 17.00 
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ZZáájj mmoovvéé  aakktt iivvii ttyy    
 
Nabídka kroužků a ostatních činností je zveřejněna na vývěskách Domečku, ve 
všech místních školách, dále v informačním středisku a místním zpravodaji. 
Přihlášky je možno si vyzvednout v Domečku na počátku školního roku. 
Kroužky začínají v polovině září.  

 
LL eettnníí  ttáábboorr yy  
 
V letošním roce se uskutečnilo šest táborů 
(divadelní, hudební, keramický, křesťanský 
ve dvou bězích a vodácký). Táborů se 
zúčastnilo celkem 133 dětí. Při zařazování 
přihlášených se snažíme vyhovět dětem 
a mladým lidem s handicapem.  
 

  
PPuuttoovváánníí  ss  DDoommeeččkkeemm  ((2211..  ––  2277..    ssrr ppeenn  22001111))  
 
„Putování“ je týdenní pobyt pro dospělé s handicapem (tělesným, zrakovým, 
sluchovým či mentálním), a z tohoto důvodu jsou na akci zajištěni osobní 
asistenti a zdravotník. Tentokrát se sešlo devět handicapovaných a osm 
asistentů. Zázemí pro „Putování“ jsme našli v Mrákotíně, kde jsme už jednou 
byli. Jedná se o velmi strategické místo, díky němuž jsme měli v blízkosti 
historickou Telč, krásnou jihlavskou ZOO, nově vybudované dačické 
koupaliště a dačickou úzkorozchodnou dráhu. Absolvovali jsme i výstup na 
několik věží, které nás odměnily krásným výhledem. Ubytování bylo 
v bezbariérové ubytovně, kde jsme měli k dispozici i ohniště. Celý pobyt byl 
naplněný výlety, povídáním, odpočinkem, cestováním a hlavně příjemně 
stráveným časem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme všem za účast a asistentům za dobrovolnou a obětavou pomoc. 
 

  
DDoobbrr oovvoollnniicckkáá  ččiinnnnoosstt   

 
Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen 

chvíli a navždy změní náš život. A za to patří našim dobrovolníkům velký dík… 

Každý člověk může nezištně nabízet své znalosti, čas a úsilí a dobrovolně 
pracovat ve prospěch jiných lidí a okolí. Tou pravou odměnou za vykonanou 
práci 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 naším střediskem a dosáhly 
potřebného věku. Dobrovolníkem se může stát každý, komu nechybí vůle, 
chuť a ochota dávat a je starší 15 let.  

Dobrovolníci pracují zejména na letních dětských táborech jako: 

• instruktoři,  
• osobní asistenti těžce handicapovaných,  
• lektoři (hudební, divadelní, keramický tábor), 
• oddíloví vedoucí,  
• kuchaři,  
• zásobovači,  
• praktikanti. 

 
Dobrovolníci se také podílejí na brigádách a na organizování jednorázových 
akcí (např. Dětský den, příprava tábořiště), ale pomáhají dle potřeb také během 
celého roku.  
 
 

Každoročně se na Plese dobré vůle vyhlašují dobrovolníci roku. V roce 2011 

byli oceněni – Mgr. Jindra Černá a Ing. Zdeněk Fischer. 
 

Vážíme si Vaší práce a moc Vám děkujeme. 
 

Pokud Vás dobrovolnictví v Domečku zaujalo, určitě nás kontaktujte ☺☺☺☺ . 
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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. Pravidelně prezentujeme svoji činnost v tisku. 
 
Spolupracovali jsme s těmito organizacemi:  
Teen Challenge Č. Budějovice – primární protidrogová prevence.  
Nízkoprahová zařízení: NZDM V.I.P. Č. Budějovice, NZDM Jiloro 
Č. Budějovice, NZDM Ruda Rudolfov, 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, Empatie České Budějovice, Mateřské centrum 
„Človíček nebojsa“, Rosa, Rolnička Soběslav, klášter servitů Nové Hrady, 
sdružení Fórum dárců Praha, ČČK Č. Budějovice. 
ZŠ T. Sviny, Mateřské školy: T. Sviny, Slavče, Olešnice; Městské kulturní 
středisko T. Sviny, 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 T. Sviny. 
     
Spolupracovali jsme s médii:  
Jihočeské listy, Kulturní měsíčník T. Sviny, regionální tisk Trhosvinenské 
listy, Český zápas (CČSH). 
 
 

ZZddrr oojj ee  ppřřííjj mmůů  vv  rr ooccee  22001111  
 

EU – provozní a účelové  SOUKROMÉ  
Evropský sociální fond   Dary firem 

Dary fyzických osob 
STÁTNÍ  – provozní a účelové   
Jihočeský kraj    VLASTNÍ  
MPSV     Platby uživatelů služeb   
  

Tržby 
VEŘEJNÉ – města a obce   
Sdružení Růže    CÍRKVE   
Městský úřad Trhové Sviny  Církev bratrská 
Obecní úřad Čížkrajice   Církev husitská 

Sbírky 
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Náklady celkem:  2.426 472,-Kč 
I. Spotřebované náklady celkem 370.174,-Kč 
1. Spotřeba materiálu 251.568,-Kč 
2. Spotřeba energie 112.028,-Kč 
3. Nákup zboží 6.578,-Kč 
II. Služby celkem 400.897,-Kč 
1. Opravy a udržování 16.952,-Kč 
2. Cestovné 10.817,-Kč 
3. Náklady na prezentaci 0,-Kč 
4. Ostatní služby 373.128,-Kč 
III. Osobní náklady celkem 1.560 857,-Kč 
1. Mzdové náklady 1.187 983,-Kč 
2. Zákonné sociální poj. 367.925,-Kč 
3. Ostatní sociální náklady (náhrady nemoc) 4.949,-Kč 
IV. Odpisy DHIM 77.644,-Kč 
V. Ostatní náklady - poskytnuté dary 16.900,-Kč  
 

Výnosy celkem: 2.471 076,-Kč 
I. Tržba za vlastní výrobky a zboží celkem 1.430 591,-Kč 
1. Evropský sociální fond 582.431,-Kč 
2. Veřejná sbírka 0,-Kč 
3. Tržby za vlastní výrobky 406.912,-Kč 
4. Ostatní služby 450,-Kč 
5. Tržby z prodeje služeb 430.084,-Kč 
6. Tržby za prodané zboží 10.804,-Kč 
II. Provozní dotace celkem 871.695,-Kč 
1. Jihočeský kraj 70.000,-Kč 
2. Provozní dotace MPSV 277.000,-Kč 
4. Úřad práce Č. Budějovice 469.695,-Kč 
5. Město Trhové Sviny      55.000,-Kč 
III. P řijaté příspěvky celkem    191.535,-Kč 
1. Příspěvky sbírka 100.891,-Kč 
2. Dary od právnických osob 44.500,-Kč 
3. Dary od fyz. osob 46.144,-Kč 
IV. Ostatní výnosy celkem 215,-Kč 
1. Jiné ostatní výnosy   0,-Kč 
2. Úroky 215,-Kč 
V. Změna stavu zásob výrobků, zboží     - 36.460,-Kč 
VI. Tržba z prodeje majetku                                                   13.500,-Kč 
 
Účet hospodářského výsledku k 31.12.2011 za středisko byl v zisku ve výši 44.604,- Kč. 
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   CČSH 
   (zřizovatel) 

 
    Středisková rada 

 
 

Statut. zástupce a předsedkyně SR 
   Mgr. Ludmila Šimonová 

 
Statut. zástupce a ředitel střediska  

Karel Zettl 
                         

 
Účetní: A. Ostrá 
 
Sociální pracovník: Mgr. M. Heřmanová; Mgr. M. Valihrachová 

          
Pedagogický pracovník: R. Fischerová, DiS. 
 
Další odborní pracovníci: Mgr. M. Heřmanová - muzikoterapeut 
            H. Štarková – ergoterapeut 
 
Supervizor: Mgr. Dagmar Dvořáčková 
 
Ostatní pracovníci: Mgr. D. Nováková – doučování, dramatická  

výchova, výtvarná dílna 
 Mgr. M. Valihrachová - koordinátor 
 

 
Jiní:  uklízečka, údržbář 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMEČEK- Středisko pro volný čas a integraci 

DM Církve československé husitské 

Branka 588, 374 01 Trhové Sviny, tel. 386 322 545 

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

bankovní spojení: 0563095349/0800   IČO: 73632805 
 

 


