
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slovo úvodem 
 
 

Milí přátelé Domečku, držíte v rukou Výroční zprávu za rok 2017 v 

čase, kdy další rok už hodně pokročil. Dočtete se,  co všechno vy-

konali jeho zaměstnanci a dobrovolníci v tom uplynulém roce. Ano, 

vnímám jako Boží milost, že tomu tak mohlo být, že několik desítek 

lidí může někam patřit, mít smysluplnou práci a být druhým užiteční.                                                                                                          

Diakonické zařízení Církve československé husitské Domeček 

vzniklo v podstatě z ničeho, bylo jako hořčičné semínko, které 

vloženo do země vyrostlo ve veliký strom, který dává stín mnohým, 

jak to říká Pán Ježíš v jednom podobenství. Přeji Domečku, aby 

tomu tak mohlo být i nadále aby byl přístavem pokoje a přátelského 

přijetí v tomto rozbouřeném a nejistém světě. 

Za Náboženskou obec CČSH Trhové Sviny a Husitskou diakonii: 

Ludmila Šimonová - předsedkyně střediskové rady.                                                                         

  
 

Něco o nás 
 

Posláním  střediska Domeček je rozvíjet děti a mládež ve věku od 6 

do 20 let v rámci sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež (dále jen NZDM), dále také pomáhat pěstounským rodinám 

či ohroženým rodinám s dětmi a podporovat je. Středisko vytváří 

chráněná pracovní místa a podporuje integraci osob s handicapem. 

Svou činnost středisko vykonává na principech křesťanské lásky a 

etiky, přičemž respektuje individuální 

potřeby jednotlivce.  
  



Poděkování těm, kteří finančně 
přispěli v roce 2017 

                                                                                                                               
Největší podporovatelé našeho zařízení: 

 

 
 

MPSV, Jihočeský kraj, Úřad práce České Budějovice, CČSH 
Na provoz nám dále přispěli tito dárci: 

 

Sdružení Růže, Město Trhové Sviny, OS ČČK České Budějovice, 
Plzeňská diecéze CČSH, NO CČSH Trhové Sviny, Diakonie CČSH, 

Církev československá husitská, sbor Církve bratrské Trhové Sviny, 
obec Čížkrajice, dm drogerie markt s.r.o., Ing. F. Stráský, fa 
Intercom Bohemia Trhové Sviny, Kleinwachau DE, VDV – Nadace 
Olgy Havlové, Jednota spotřební družstvo Č.B., Dr. Gisela Koehler 
DE, pan Miloslav Kroneisl, paní Šárka Petráňová, pan Sabolčák a 
další drobní dárci. 

 
Poděkování patří i všem ostatním dárcům 

a příznivcům. 

 
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. 
 
Zvláště pak děkujeme Církvi československé husitské (CČSH) 

za pomoc a podporu. 
 
Předně děkujeme všem dobrovolným spolupracovníkům! 

 
Náš dík patří také panu Kamírovi za velkou pomoc s tábořištěm, HM 
Tesco: České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Tábor, HBSW - 
Dobrá voda - dodávání balené pitné vody na tábory, Josefu 
Štantýskému za rychlý a kvalitní autoservis, dobrovolnický den na 
Buškově hamru – dm drogerie markt s.r.o. a Kooperativa pojišťovna 

a.s. - dobrovolnický den tábořiště Borová a všem, kteří přinesli věci 
do stálé humanitární sbírky, …  

 

MILÍ PŘÍZNIVCI Domečku, jsme vděční, že vás máme. 

Bez vás a vaší pomoci bychom nemohli uskutečnit tak 

široký výběr akcí, které Domeček nabízí. 

https://www.google.cz/search?q=mpsv+logo&hl=cs&qscrl=1&rlz=1T4PRFB_csCZ562CZ562&biw=1188&bih=529&tbm=isch&imgil=D_b8k-RM6zf9HM:;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRP3sN9y2ECeT2TS6Q1XkZjqJkBBo1fU7RAwxiSkC84HQYUBJzmog;266;273;JTxF30ANTWtshM;http://www.mpsv.cz/cs/634&source=iu&usg=__erfVtud_KaT7FIdHcwlt-cVnHDA=&sa=X&ei=ZckyU5vGFYTCtQb_74GoCQ&sqi=2&ved=0CC8Q9QEwAQ&dur=136


 

Služby a aktivity Domečku 
 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

    - Klub Domeček 

   - Klub Archa 
 

PODPORA RODIN S DĚTMI 

PODPORA PĚSTOUNSKÝCH RODIN 

ERGOTERAPEUTICKÁ DÍLNA 

CHRÁNĚNÁ DÍLNA 

HUMANITÁRNÍ STŘEDISKO             

(ošacení, materiální pomoc, potravinová pomoc)  

- Trhové Sviny (Žižkovo náměstí 29) 

- Borovany (Žižkovo náměstí 5) 

PROVOZ OBCHŮDKU  

   - Grandhotel Zvon České Budějovice 

   - SOU Trhové Sviny 

BUŠKŮV HAMR 

TÁBORY 

   



 

Podpora rodin s dětmi 

Již několik let nabízíme pomoc sociálně ohroženým rodinám 
s dětmi. Jedná se o terénní službu v přirozeném prostředí 
rodiny. Služba je určena sociálně ohroženým rodinám 

s dětmi v regionu Trhové Sviny. Úzce spolupracujeme 
s odborem sociálně-právní ochrany dětí MÚ Trhové Sviny, 

který rodiny vybírá. Tyto rodiny čelí často dlouhodobě řadě 
problémů (nezaměstnanost, špatné bytové podmínky, 
výchovné problémy, dluhy..) které negativně dopadají na děti 

a ohrožují jejich vývoj. Práce s rodinou vychází z konkrétní 
situace rodiny a potřeb ohroženého dítěte. V rámci služby 

nabízíme rodinám základní sociální poradenství, 
zprostředkování kontaktu s úřady, zprostředkování dalších 
odborných služeb, doprovázení, nácvik a podpora 

rodičovských dovedností, pomoc při řešení konfliktů, 
materiální pomoc. 

Návštěvy v rodině probíhají opakovaně, dle potřeby, většinou 

3x do měsíce. V roce 2017 jsme pracovali se 7 rodinami.  

Cílem služby je zlepšit kvalitu života dítěte. Podpořit rodinu 
natolik, aby byla zmírněna rizika ohrožující vývoj dítěte 

a předešlo se tak jeho odebrání z rodiny.  

Služba funguje díky podpoře Jihočeského kraje a Domečku.  



 

 

Podpora pěstounských rodin 
Cílem služby je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí a posílení 
rodiny jako celku prostřednictvím pravidelných i mimořádných setkávání 
a rozhovorů, předáváním informací, povzbuzováním, pomocí, 
poradenstvím, vzděláváním. 

Doprovázíme a mnohostranně podporujeme pěstouny z Trhosvinenska 
v jejich nelehké péči o svěřené děti tak, aby děti co nejlépe prospívaly. 
Každá náhradní rodina, která s námi uzavře Dohodu o výkonu pěstounské 
péče, může využít řadu služeb, které jí pomáhají tuto náročnou roli 
zvládnout. 
 

Pěstounským rodinám nabízíme: 

 Pravidelné kontakty s rodinou - každá rodina má svého klíčového 
pracovníka, který ji pravidelně navštěvuje (nejméně 1x za 2 měsíce) 
a společně s rodinnou mapuje její potřeby a pomáhá při řešení 
obtížných situací. 

 Základní sociální poradenství 
 Zprostředkování odborného poradenství  

 Zajištění vzdělávání – v roce 2017 proběhla na Domečku např. tato 
témata – sebeúcta dítěte v náhradní rodinné péči, konflikt rolí při 
pěstounské péči příbuzných, stabilita v životě dítěte 

 Zapůjčení literatury týkající se pěstounství, výchovy a péče 
o dítě 

 Sdílení v rámci Klubu pěstounů  
 Krátkodobé i celodenní odlehčení v péči o svěřené dítě  

 Doučování a volnočasové aktivity pro děti  
 Pomoc dítěti při zpracování jeho minulosti 
 Pomoc při kontaktech svěřených dětí s jejich biologickou 

rodinou  
 

   V roce 2017 jsme doprovázeli 22 pěstounských rodin. 

Děkujeme za Vaši důvěru. 

 



 

Ergoterapeutická dílna 
 

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 

 doprovod na autobus a oběd  

  

Provozní doba: Po, Út, Čt – 8.00 - 14.00   
 

V ergoterapeutické dílně pracujeme převážně 

na výrobě drobné keramiky, která je mezi 

našimi příznivci velmi vyhledávaná. Hlavně 

na trzích jsou výrobky od Pavla, Marka, Lenky, 

Martina, Věrky a Kačky, našich pravidelných 

uživatelů, dobře prodejné. Týden máme 

naplněn dojíždějícími uživateli ergoterapeutické 

keramické dílny. Uplynulý rok začali pravidelně 

docházet další uživatelé - Martin, Věrka, Fanda 

s Alčou a Lenička. Tyto hodiny naplněné prací 

a hlínou jsou přínosem i pro naše uživatele, navazují mezi sebou 

společenské kontakty a velice se na spolupráci těší. 

S keramikou seznamujeme také většinu předškoláků z Trhových 

Svinů a Slavče, střídají se po klubech každé úterý a čtvrtek. Moc 

pěkná práce, která přináší potěšení oběma stranám. 

V úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách probíhá 

keramický kroužek pro nadšené dětské keramiky. 

Za rok 2017 jsme měli dohromady 274 kontaktů 

s klienty. 



 

Zaměstnávání osob se zdravotním 
znevýhodněním 

 

 
Domeček se už 26 let 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 

kvůli omezené kapacitě pracovních míst 

nemůžeme všem 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 předvelikonočního prodeje, přes trhy 

v Soběslavi až po Vánoční trhy 

na českobudějovickém náměstí. Stále probíhá 

i zakázková výroba. Celoročně jsou výrobky prodávány 

v Hypermarketech Tesco: České Budějovice, Český Krumlov 

a Tábor; a v našem obchůdku v Grandhotelu Zvon v Českých 

Budějovicích, na Latráni v Českém Krumlově, v Borovanech 

v charitativním obchodě a v domu Anežka v Týně nad Vltavou. 
 

 

 
  



Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
 
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 2017 bylo v Klubu Archa a v Klubu Domeček uskutečněno 

1857 kontaktů (dítě přišlo a využilo službu). V tomto roce 
službu využívalo 107 dětí a mladých (Do 18 let – 90, nad 18 let 

– 17). 
 

Klub Archa 

NZDM je tu pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 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. 

 
  

Husova 548, 1. patro 

 

Provozní doba: 
Po, Út, St    15.00 – 18.00 

Čt, Pá         15.00 – 19.00 

  



 

Klub Domeček  
  

 

Provozní doba 
Po  13.00 – 17.00 

St  13.00 – 17.00 

Čt     13.00 – 17.00 

  

             Branka 588, Trhové Sviny 

 
 

 
Děti a mládež mohou 

na Domečku využívat 
klubovnu a společenskou 
místnost. V rámci programu 

mají možnost využívat 
doučování (angličtina, čes-

ký jazyk, matematika, něm-
čina) či se zúčastnit výt-
varné dílny a biblického 

klubu. Důležitým principem 
je kontaktní práce, kdy se 

pracovník snaží získat 
důvěru dítěte, povzbu-
zovat ho, podporovat ho, 

pomáhat mu zvládat nároč-
né situace a rozvinout svůj 

potenciál. 
 
 

 

 

 

Jedna dívka, která do Klubu Domeček chodí,  

si zapsala do svého deníčku: 

„Domeček je tvůj kamarád, tak pojď si s námi chvíli hrát. 

Domeček je tvůj kamarád, má tě opravdu vážně rád.“ 

 

 



 

 
Mlaďoši v Domově pro seniory 

 

V tomto roce jsme opět navštívili Domov pro seniory 

Chvalkov. V květnu tým teenagerů a pracovníků 

připravil program plný jarních písní, kvízů, ale také 

dárečků a přání pro maminky a tatínky. Mohli jsme 

tak spolu chvíli pobýt a věřím, že jsme se navzájem 

obohatili. V prosinci jsme se zpříjemnili zimní čas 

koledami, kvízem a vánočním příběhem, opět 

nechyběla vyrobená přáníčka pro klienty i pracovníky 

Domova. Velkým oceněním jsou pro nás úsměvy 

babiček i dědečků. 

 

 

 
NZDM je preventivní služba 

 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je preventivní službou. 

Je to tak, že téměř každý měsíc má své téma. Uživatelé Klubu 
se tak blízce seznámí s jednotlivými tématy formou přednášek, 
filmů, videí, rozhovorů, osobních příběhů, článků na Facebooku, 

workshopů,… Sami uživatelé mohou do programu přispět svými 
zkušenostmi. Pokud někdo prožívá nějakou těžkou situaci, je 
cílem Klubu mu poskytnout podporu a ukázat cestu pomoci. 

V tomto roce zazněla např. tato témata – ovlivňování a 
manipulace, kriminalita, bezdomovectví, vztahy, brigády, 
bezpečné léto, lásky čas a další.  



 

 

 

 

Letní tábory  
 

V roce 2017 proběhly čtyři dětské tábory (dva 

křesťanské a dva keramické) a tábor pro osoby 

s handicapem (Putování s Domečkem). 

 

1. KŘESŤANSKÝ TÁBOR I.  15. 7. – 22. 7. 2017 

 

 

2. KŘESŤANSKÝ TÁBOR  II. 23. 7. – 30. 7. 2017 

 

 

3. KERAMICKÝ TÁBOR – I. 16. 7. – 22. 7. 2017 
 

 

4. KERAMICKÝ TÁBOR – II. 30. 7. – 5. 8. 2017 
  

  

 

5.PUTOVÁNÍ S DOMEČKEM 2. 9. – 9. 9. 2017 

 

 



 

 
Putování s Domečkem 

  

Letošní putování bylo opět super. Zapojilo se do něj osm dospělých 

účastníků (z toho pět vozíčkářů) a šest asistentů. Naše cesta vedla 

opět do „základního tábora“ ve Střelských Hošticích. Areál místního 

DDM nás přivítal krásným prostředím, příjemným personálem 

a pohodou. Do svého týmu jsme přivítali novou asistentku, která 

svoji roli zvládla výborně. Opět nás čekal zajímavý program, 

kultura, zážitky, legrace, dobré jídlo a hlavně velmi inspirativní čas, 

který jsme spolu mohli strávit. 

A co takhle malá ochutnávka? Třeba malebné Kašperské hory 

s vycházkovým okruhem „Cestou zlatokopů“, návštěva muzea 

a osobité pražírny kávy. Zámecká zahrada zámku Blatné s možností 

sledovat ladné pávy (barevné i albíny), koně a s velmi blízkým 

kontaktem s daňky, kteří se nechají krmit z ruky. Následně osvěžení 

na koupališti v Blatné. Výjimečným zážitkem byla návštěva Klatov. 

Uchvátila nás barokní lékárna „U jednorožce“, jež měla nad vchodem 

hlavu koně s rohem narvala. Některé léčebné postupy byly tak 

svérázné, že jsme byli velmi vděční za nynější české zdravotnictví. 

Speciální byly i katakomby, kam se mohli dostat i vozíčkáři. Společný 

týden utekl velmi rychle. 

Je to výjimečný čas. Každý přispívá tím, jaký je. Speciální 

poděkování patří asistentům, bez nichž by se Putování nemohlo 

uskutečnit. Takže …..za rok na viděnou!:-) 

 

  



Obchůdek v Českých Budějovicích 
 

Obchůdek Domeček se nachází 

v pasáži Grandhotelu Zvon 
v Českých Budějovicích. Filozofii 

zaměstnávat osoby se zdravotním 
znevýhodněním či postižením jsme 
zachovali i v tomto případě. 
 

Můžete zde zakoupit keramické 

výrobky, suchou vazbu, dárečky, 
věnce a jiné výrobky. Pro keramiku 

z Domečku už nemusíte do 
Trhových Svinů či na trhy, ale 
můžete je zakoupit v našem 

kamenném obchůdku. 

 

Adresa: Grand Hotel Zvon, Nám. Přemysla Otakara II. 28 
 

Otevírací doba 

Po  09.00 – 12.30 13.00 – 15.00 

Út  09.00 – 12.30 13.00 - 15.00 

St  10.00 – 12.30 13.00 – 16.00 

Čt  09.00 – 12.30 13.00 – 15.00 

Pá  09.00 – 12.30 13.00 – 15.00 



 

Charitativní obchod Trhové Sviny 
 

 

OTEVÍRACÍ DOBA 
 

Pondělí 10.00 - 12.00   12.30 – 17.00  

Úterý   9.00 - 13.00 
Středa 10.00 - 12.00   12.30 – 17.00 

Čtvrtek   9.00 - 13.00 (pro osoby s potvrzením z MěÚ) 
Pátek         Zavřeno  
 
Žižkovo náměstí 29, Trhové Sviny 
 
 

Charitativní obchod Borovany 
 

OTEVÍRACÍ DOBA 

 
Pondělí 8.00 - 17.00  
Úterý 8.00 - 14.00  

Středa 8.00 - 17.00  
Čtvrtek 8.00 - 14.00  

Pátek Zavřeno  
 
Žižkovo náměstí 5, Borovany (budova autobusového nádraží) 

 
Keramika, drogerie, hračky, oblečení pro velké i malé zákazníky. 

 

Humanitární středisko 
 
Humanitární středisko je zřízeno nestátní neziskovou organizací 

Domeček Trhové Sviny. Cílem je reagovat na aktuální potřeby 

regionu a nabídnout materiální pomoc potřebným – zejména 

rodinám s dětmi. Úzce spolupracujeme s pracovníky Odboru 

sociálně právní ochrany dětí, čímž je zajištěno, že pomoc 

je směřována efektivně k potřebným lidem. 

 

V roce 2017 byla poskytnuta materiální pomoc 24 rodinám. Z toho 

bylo 18 dospělých, 46 dětí. Některým opakovaně. Část potravinové 

pomoci byla poskytnuta OSPOD TS. 



 

 

Spolupráce  

s jinými organizacemi a médii 
 

Jsme rádi, že „v tom nejsme sami“. Rádi spolupracujeme s podobně 

zaměřenými organizacemi. Pravidelně prezentujeme svoji činnost 

v tisku. 

 

Spolupráce s  organizacemi:  

Prevent – primární protidrogová prevence, Empatie České 

Budějovice, klášter servitů Nové Hrady, sdružení Fórum dárců 

Praha, ČČK Č. Budějovice. 

 

Nízkoprahová zařízení: NZDM V.I.P. Č. Budějovice, NZDM Jiloro 

Č. Budějovice, NZDM Salesiáni Č. Budějovice, NZDM CheironT Tábor 

a další. 

ZŠ T. Sviny, Mateřské školy: T. Sviny, Slavče, Olešnice; Městské 

kulturní středisko T. Sviny, Městský úřad T. Sviny, Obecní úřad 

Čížkrajice, Sdružení Růže, Jihočeský kraj, Církev československá 

husitská, ÚR CČSH Praha, NO CČSH Rudolfov, Církev bratrská 

T. Sviny. 

Dále děkujeme HM TESCO Č. Budějovice, Č. Krumlov, Tábor a Písek, 

MAKRO Č. Budějovice. 

  
Spolupracovali jsme s médii:  

Jihočeské listy, Kulturní měsíčník T. Sviny, regionální tisk 

Trhovosvinenské listy, Český zápas (CČSH), Jihočeská televize. 
 

Zdroje příjmů v roce 2017 
 

STÁTNÍ – provozní a účelové  SOUKROMÉ  

Jihočeský kraj                                        Dary firem  

MPSV                                          Dary od fyzických osob   

ÚP České Budějovice                                                      

                                                            VLASTNÍ 

                                                            Platby uživatelů služeb 

VEŘEJNÉ – města a obce            Tržby 

Sdružení Růže 

Městský úřad Trhové Sviny                     CÍRKVE  

Obec Čížkrajice                                      Církev bratrská 

Obec Kamenná                                       CČSH 

Sbírky 

  



 

Dobrovolnická činnost 
 

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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí dobrovolníci, za vše vám moc, moc děkujeme. 

 

Domeček je nestátní nezisková organizace, která již od svého 

počátku spolupracuje s dobrovolníky. Máme širokou 

dobrovolnickou základnu, která čítá přes 50 dobrovolných 

pracovníků. Někteří z těch, kteří se stávají našimi dobrovolníky, 

jsou 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 (starší 18 

let),  

 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 roku.  

Pokud Vás dobrovolnictví v Domečku zaujalo, určitě 
nás kontaktujte na tel. čísle 386 322 545. 



 

Ples dobré vůle 
Jako každý rok, tak i letos se konal Ples dobré vůle. Domeček 
přišlo podpořit přes 150 lidí.  

  



     BUŠKŮV HAMR 2017 

 
 

Buškův hamr je otevřen od 15. května do 30. září. 

 

Pondělí Zavřeno 

Úterý – Neděle 10:00 – 17:00 
 

Buškův hamr je funkční technická památka. Je majetkem 
města Trhové Sviny a Domeček je od r. 2013 jeho 
provozovatelem. 



 

 

KROUŽKY DOMEČKU 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AKCE DOMEČKU 

 

 

 



 

Hospodaření Domečku v roce 2017 
 

Náklady celkem:  7.219.949,-Kč 

I. Spotřebované náklady celkem 1 082.632,-Kč 

1. Spotřeba materiálu 516.396,-Kč 

2. Spotřeba energie 147.164,-Kč 

3. Nákup zboží 419.072,-Kč 

II. Služby celkem 874.625,-Kč 

1. Opravy a udržování 79.223,-Kč 

2. Cestovné 14.113,-Kč 

3. Ostatní služby 781.289,-Kč 

III. Osobní náklady celkem 5.016.301,-Kč 

1. Mzdové náklady 3.814.308,-Kč 

2. Zákonné sociální poj. 1.175.667,-Kč 

3. Ostatní sociální náklady (náhrady nemoc) 26.326,-Kč 

IV. Ostatní daně a poplatky 1 049,-Kč 

V. Odpisy DHM 190.386,-Kč 

VI. Ostatní náklady 54.956,-Kč  

 

Výnosy celkem: 7.030.602,-Kč 

I. Tržby za vlastní výrobky a zboží celkem 2.511.927,-Kč 

1. Tržby za vlastní výrobky 951.952,-Kč 

2. Tržby z prodeje služeb 756.409,-Kč 

3. Tržby za prodané zboží 803.566,-Kč 

II. Provozní dotace celkem 4.216.823,-Kč 

1. Jihočeský kraj 436.902,-Kč 

2. Provozní dotace MPSV 812.000,-Kč 

3. Provozní dotace Min. kultury 20.000,-Kč 

4. Úřad práce Č. Budějovice 1.951.921,-Kč 

5. Úřad práce Č. Budějovice – Pěstounská péče 996.000,-Kč 

III. Přijaté příspěvky celkem    283.093,-Kč 

1. Příspěvky sbírka                                                          3.080 ,-Kč 

2. Dary od právnických osob 211.163,-Kč 

3. Dar Město Trhové Sviny      50.000,-Kč 

4. Dary od fyz. osob 18.850,-Kč 

IV. Ostatní výnosy celkem 2.989,-Kč 

1. Jiné ostatní výnosy   2.733,-Kč 

2. Úroky 256,-Kč 

V. Změna stavu zásob výrobků, zboží     15.770,-Kč 

 

Účet hospodářského výsledku k 31. 12. 2017 za středisko byl ve 

ztrátě ve výši - 189.347 Kč. Ztráta bude pokryta ze zisku 

minulých let.  



Organizační uspořádání 
 

 
   CČSH 

   (zřizovatel) 

 
     

Středisková rada (SR) 
 

 
Statut. zástupce a předsedkyně SR 

   Mgr. Ludmila Šimonová 
 

 
Statut. zástupce a ředitel střediska  

Karel Zettl 

                         

 

Účetní: P. Bűrgerová 

 

Vedoucí sociální pracovník: Mgr. M. Valihrachová 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež:  

Mgr. M. Šináklová, Mgr. D. Nováková,  

Mgr. M. Heřmanová, V. Čermáková, P. Hulička  

 

Podpora rodin s dětmi: Mgr. M. Vyhlídková,  

Mgr. M. Šináklová 

 

Podpora pěstounských rodin: Petra Šimonová, 

Mgr. M. Šináklová 

 

Další odborní pracovníci:  

Bc. H. Štarková – vedoucí dílny 

Mgr. D. Nováková – drama a arteterapie, doučování  

Nikola Jandová - ergoterapeut 

             
Supervizor: Mgr. Dagmar Dvořáčková 

 

Fundraiser: L. Rajnohová 

 

Koordinátor: P. Hulička 

 

Jiní: uklízečky, údržbář, pracovníci chráněné dílny 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

DOMEČEK  

Středisko pro volný čas a integraci 

DM Církve československé husitské 

Branka 588, 374 01 Trhové Sviny  

Tel.: 386 322 545 

E-mail: domecek@domecek.org 

www.domecek.org 

Bankovní spojení: 563095349/0800    
IČO: 73632805 

 

 

 

 
 

 


