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Domeček zaměstnává

35 osob.

Úvodní slovo
D my a p nov , v en partne i,
mil p znivci a d rci,

okolností dostatek. Láska ke všem bližním,
kteří potřebují naši pomoc.

rok 2021 byl již druhým covidovým rokem a
my v Domečku jsme si museli zvyknout na neustálé změny, které zasáhly doslova každou
oblast naší práce i činnost klientů a uživatelů
našich služeb.

D kuji v em, kte n s podporuj a z rove
s respektem d kuji za spole nou pr ci sv m
kolegyn m a koleg m v Domečku.

Mnoho z naší práce se přesunulo do on-line
světa, nedokázalo to však plně nahradit
osobní kontakt, který je v oblasti sociální péče
nezbytností.

Mé srdečné díky patří také mé předchůdkyni
Mgr. Ludmile Šimonové, která tuto funkci zastávala po mnoho let. Její obětavá práce, do
které dala celé své srdce, byla pro Domeček
velkým přínosem a inspirací.
Mgr. Vojtech Pekárik
předseda střediskové rady Domečku

Přes všechna tato úskalí nás v práci posilovala
naše víra, neděje a láska. Víra v dobro lidí, jimž
není lhostejné vidět strádajícího člověka.
Naděje, že lidí s otevřeným srdcem a ochotou
pomoct bude v každé situaci a za každých
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č

í
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ů

í
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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; 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.

„Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění
v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme
pomoci jinému, pomáháme i sami sobě.“
Ralph Walder Emerson

Služby a aktivity Domečku
Nízkoprahové zařízení
Podpora pěstounských rodin
Podpora rodin s dětmi
Ergoterapeutická dílna
Chráněné dílny
Fakultativní činnosti
Letní tábory
Buškův Hamr

1159 kontaktů.
Službu využívalo 55 dětí a mladých.
Uskutečnili jsme

Nízkoprahová zařízení
Službu v klubech Archa a Domeček poskytujeme dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. a dle
standardů kvality sociálních služeb.
Součástí služby jsou: výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatnění práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou
preventivní službou. Je to tak, že téměř každý
měsíc má své téma. Uživatelé Klubu se tak
blízce seznámí s jednotlivými tématy formou
přednášek, lmů, videí, rozhovorů, osobních
příběhů, článků na Facebooku a workshopů.
Sami uživatelé mohou do programu přispět
svými zkušenostmi. V tomto roce zaznělo např.
– ekologie, předcházení zločinům proti lidskosti, kultura a odlišnosti, krize dospívání, peníze, láska a vztahy a další. Pokud někdo prožívá nějakou těžkou situaci, je cílem Klubu mu
poskytnout podporu a ukázat cestu pomoci.

fi

V roce 2021 bylo v Klubu Archa a v Klubu
Domeček uskutečněno 1159 kontaktů (dítě
přišlo a využilo službu), plus u hostů proběhlo
448 kontaktů. V tomto roce službu využívalo
55 dětí a mladých (do 18 let – 46, nad 18 let –
9), kteří měli uzavřenou Dohodu o poskytování
služby.

Klub Archa
Archa je tu pro děti a mládež ve věku od 12
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.
Klub Domeček
Děti a mládež od 6 do 20 let mohou na Domečku využívat klubovnu, kde probíhá pomoc
při školní přípravě, doučování z angličtiny a
matematiky. Tyto prostory děti využívají také
pro vypracování domácích úkolů. Mohou se
také účastnit výtvarné dílny a biblického klubu
či diskuzí na různá aktuální témata.
I při větším počtu se pracovníci snaží s dětmi
individuálně pracovat. Povzbuzují je, podporují a pomáhají dětem zvládat náročné životní
situace.

Doprovázeli jsme 14 pěstounských rodin.

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 a
vzděláváním.
Doprovázíme a mnohostranně podporujeme
pěstouny zejména z ORP Trhové Sviny 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 jednou za dva
měsíce) a společně s rodinnou mapuje její potřeby a pomáhá při řešení obtížných situací.
Základní sociální poradenství
Zprostředkování odborného poradenství
Zajištění vzdělávání – skupinová setkání na
určité téma, e-learning, četba literatury a další.

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
Službě se věnují tři sociální pracovnice. Každá
rodina má svou klíčovou pracovnici, s kterou
může sdílet vše, co potřebuje. Cílem je být rodinou podporou, které povede k posilování
kompetencí jednotlivých členů rodiny, pomůže dítěti zpracovat vlastní historii a tím pomoci
budovat identitu dítěte.
V letošním roce jsme navázali spolupráci
s Komunitním centrem aktivit, jejichž prostory
jsme využívali pro vzdělávání pěstounů. Letos
byla naplánována témata jako např. Dítě v náročné životní situaci, Zdravé nastavení hranic;
Lež, lhaní a manipulace, Rizika dospívání a vliv
sociálních sítí.

Pravidelně jsme pracovali s 11 rodinami.

Podpora rodin s dětmi
Služba je určena sociálně ohroženým rodinám s dětmi v regionu ORP Trhové Sviny.
Úzce spolupracujeme s odborem sociálněprávní ochrany dětí MÚ v Trhových Svinech,
který rodiny vybírá (často je u nich stanoven
soudní dohled). Tyto rodiny čelí dlouhodobě
řadě problémů (nezaměstnanost, špatné bytové podmínky, výchovné problémy, dluhy…),
které negativně dopadají na děti a ohrožují
jejich vývoj.
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Jedná se o terénní službu poskytovanou
v přirozeném prostředí rodiny. 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 podporu rodičovských dovedností, pomoc
při řešení kon iktů, materiální pomoc, pomoc
s vyřízením příspěvků.
Návštěvy v rodině probíhají opakovaně, dle
potřeby, většinou třikrát do měsíce. V roce
2021 jsme pracovali pravidelně s 11 rodinami.
Cílem služby je zlepšit kvalitu života dětí, předejít prohloubení krize rodiny, pomoci rodině
se stabilizovat a vést samostatný život.
Služba funguje díky podpoře Evropské unie a
Jihočeského kraje.

V naší dílně jsme měli 264 kontaktů
s handikepovanými klienty.

Ergoterapeutická dílna
Cíle ergoterapeutické dílny:

‣
‣
‣
‣

zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
integrace
zlepšení celkového psychického i
zdravotního stavu klientů
zdokonalení v sebeobsluze
a samostatnosti

Jedná se o dopolední integrační a řemeslnou
dílnu pro klienty s těžkým zdravotním
postižením (tělesné, mentální, smyslové i
psychické).
V dílně, kde probíhá ergoterapie, pracujeme
s keramickou hlínou, která je skvělá na
zdokonalení jemné motoriky, rozvíjí obzor
klientů, poslouží ke zlepšení komunikace
a přináší radost z hotového výrobku. Někteří
klienti zvládnou práci s drobnou pomocí, jiní
jsou odkázání na vedení po celou dobu
ergoterapie.
Mezi klienty se navazují přátelské vztahy a
máme radost, že se za námi na dílnu těší. Motivujeme je k samostatnému vymýšlení nápadů
na práci a výrobu. S každým zdokonalením
máme společně radost.

Plánujeme společně výlety i kulturní akce
(kino, společenské hry, tanec, opékání buřtů,
narozeniny atd.). Situace kolem pandemie tyto
aktivity hodně omezila. Proto jsme měli v ergoterapeutické dílně i krátkodobé kontakty
s klienty, kteří to v danou dobu potřebovali.
Ergoterapeutická dílna částečně slouží i jako
odlehčovací služba. Našim klientům nabízíme
také doprovod na autobus nebo na oběd.

Zaměstnáváme 25 pracovníků
na chráněných pracovních místech.

Chráněné dílny
Část naší keramické dílny slouží jako pracovní
příležitost pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením či se zdravotním znevýhodněním. Jedná se o zaměstnávání osob, jejichž
mzdy jsou dotovány úřadem práce.
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.

fi
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Každý přináší na dílnu svůj „otisk“ do výrobků,
které jsou vždy originální ruční výrobou a proto je rádi nabízíme k prodeji.

Od roku 2019 vyrábíme kvalitní potisk textilu:
triček, mikin, tašek, bot, ale i pracovního oblečení na stroji Brother GTS s přímým potiskem
textilu. Naši gra ci vám také mohou vytvořit
gra cký návrh potisku. Bližší informace jsou
dostupné na www.tisknemenatrika.cz. Potisk
textilu se tak stal nedílnou součástí činnosti
Domečku.
S textilní dílnou se nám naskytla možnost rozšířit i možnosti Zásilkovny v Trhových Svinech
(Branka 217) a to až na 500 balíčků denně. Zásilky přijímáme a vydáváme i mezinárodně.
Zásilkovnu provozujeme i v Borovanech (Žižkovo náměstí 50) a v Českých Budějovicích
(obchod Radost).

S předškolními dětmi jsme měli 91 kontaktů.
Keramický kroužek navštěvovalo 15 dětí.
Zorganizovali jsme

6

kurzů.

Fakultativní činnosti
Do keramické dílny dlouhodobě jezdí děti
z Mateřské školy za Slavče. Jde o předškoláky, se kterými vyrábíme drobnou keramiku.
Děti se učí úplné základy při práci s hlínou a
následně se seznamují s glazováním, ukládáním do pece až k nálnímu konci výrobku, ze
kterého mají vždy radost. Děti z mateřské školy
jsou závislé na dopravě autobusem a tak jim
program a pobyt na Domečku uzpůsobujeme
přímo na míru. Mohou se mezi prací proběhnout po dvorku a pak se následně zase pustit
do práce. Za rok 2021 jsme měli 91 kontaktů.

jsme se zaměřili i na seniory. V tomto roce
jsme sice opět museli omezovat setkávání
v době epidemiologických opatření kvůli Covidu 19, ale jak jsme mohli kurzy otevřít, byl o
ně veliký zájem. Podařilo se nám zorganizovat
6 kurzů - 3 pro dospělé a děti a 3 pro seniory.
Jeden z nich probíhal v Domě s pečovatelskou
službou, aby na něj mohli přijít senioři, kteří by
se na dílnu Domečku těžko dopravovali. Pro
každého seniora jsme připravili i certi kát, který vyjadřoval zvládnutí techniky s hlínou, glazování, malování a ukládání do pece.

Pravidelnými návštěvníky keramické dílny jsou
děti, které navštěvují keramický kroužek. Pro
velký zájem máme kroužky dva v úterý a ve
čtvrtek od 14:30 -16:00 hodin. V roce 2021
týdně navštěvovalo kroužek 15 dětí.

Naše humanitární středisko reaguje na aktuální potřeby regionu a nabízí materiální pomoc osobám v nouzi, zejména rodinám s dětmi. Úzce spolupracujeme s pracovníky Odboru sociálně právní ochrany dětí, čímž je zajištěno, že je pomoc směřována efektivně k potřebným lidem. Nejčastějšími příjemci pomoci
jsou sociálně ohrožené rodiny s dětmi.

Spolupracujeme se základní školou v Trhových Svinech, kdy po domluvě s pedagogem
přicházejí děti v rámci výtvarné výchovy do
naší dílny a tvoří výrobky na Vánoce. Práce je
opět dvoufázová. Při první fázi děti tvoří výrobek. Následně po prvním výpalu na 800 °C
přichází po druhé, aby si ho mohly naglazovat
a připravit tak k druhému ostrému výpalu, který vyšplhá až na 1200 °C.

fi

fi

Dílnu navštěvují nejen děti, ale dáváme prostor i dospělým, kterým jsou určené kurzy keramiky pro dospělé, rodiče s dětmi a loni

Pomoc je zajišťována prostřednictvím našich
Šatníků (v Trhových Svinech a Borovanech)
a Potravinovým fondem. Nejčastější formou
pomoci je dodání trvanlivých potravin, ošacení
a bytového textilu, případně nádobí či potřebami pro miminko (kočárek).
Pomoc je poskytována taky osobám a rodinám, které spolupracují se sociálním odborem
Městského úřadu Trhové Sviny.

5 dětských táborů
Zúčastnilo se jich cca 150 dětí.
Uspořádali jsme

Letní tábory
Domeček má v oblasti pořádání letních táborů
mnohaleté zkušenosti. Vždy se snaží zaujmout
všechny mladé a nabídnout jim neopakovatelné zážitky, na které budou rádi vzpomínat
jak děti, tak rodiče při prohlížení fotogra í.

fi

Tábor je vždy zaštítěn vedoucím s mnohaletou
praxí obklopeným velmi schopným týmem
pracovníků a dobrovolníků se srdcem na
správném místě. Část táborů probíhá na naší
táborové základně v Borové, v CHKO Blanský
les; ostatní pak mají svoji základnu přímo na
Domečku v Trhových Svinech.

Velkou pomocí jsou dobrovolníci, kteří na táboře zajišťují mnoho věcí od vedení dětí a vytváření programu, přes vaření a pomoc v kuchyni až po zásobování a provoz tábořiště.
Dobrovolníci jsou srdcem táborů. S jejich pomocí se z týdne v přírodě stane kouzelný čas,
kdy všichni táhnou za jeden provaz, spolupracují, smějí se, snaží se ze všech sil získat co
nejvíce bodů pro své týmy, vytváří společný
program a z táborů si odváží vzpomínky a zkušenosti, které je v dalším roce provází.

5000 návštěvníků.
Prohlídky se zúčastnilo 3535 platících
Hamr navštívilo cca
návštěvníků.

Buškův hamr
Buškův hamr je funkční technická památka.
Je majetkem města Trhové Sviny a Domeček
je od roku 2013 jeho provozovatelem. V roce
2020 bylo prodáno 3535 vstupenek na prohlídku, hamr celkově navštívilo cca 5000 návštěvníků.
Hamr (tedy kovárna na vodní pohon) se nachází zhruba jeden kilometr jihozápadně
od Trhových Svinů na toku Klenského potoka
jižně od Českých Budějovic v podhůří Novohradských a Slepičích hor. Byl založen v roce
1780 v těsném sousedství mlýna na kostní
moučku. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem kobyla, jímž hamerníci opracovávali že-

lezné výkovky, je ovšem se svou hmotností kolem 300 kilogramů v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu.
Buškův hamr je jedním ze tří zachovalých
funkčních hamrů na území České republiky, a
dnes je v objektu instalována stálá muzejní
expozice hamernictví s jedinečnou kolekcí nářadí hamerníka. Konají se zde i kulturní akce –
nejnavštěvovanější akcí jsou srpnové Kovářské
dny.
Na Buškově hamru můžete najít i živá zvířátka –
holandské kozy (v létě s kůzlátky), která se narodily v ZOO Dvorec, a tři kočičky, které postupně našly útočiště na Buškově hamru.

Dobrovolnická činnost
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 asisten-

ti těžce handicapovaných (starší 18 let), lektoři
(keramický tábor), oddíloví vedoucí, kuchaři,
zásobovači a praktikanti.
Podílejí se také 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. 386 322 545.

Prodej našich výrobků
Výrobky z našich dílen můžete celoročně zakoupit na těchto místech:
HM Tesco České Budějovice
HM Tesco Český Krumlov
HM Tesco Tábor
Makro České Budějovice
Grandhotel Zvon České Budějovice
Radost České Budějovice – Krajinská 43
Latrán Český Krumlov
Nazaret Borovany – charitativní obchod

Trhové Sviny – charitativní obchod
Buškův hamr
Domov sv. Anežky Týn nad Vltavou
Otevřená okna Jindřichův Hradec
U Sv. Floriána
Olbramovice – smíšené zboží
Votice – keramika Andreas
Nové Hrady – Infocentrum
Vrchotové Janovice – obchod u zámku
Benešov nad Černou – Second hand

Spolupráce
Jsme rádi, že „v tom nejsme sami“. Rádi spolupracujeme s dalšími organizacemi. Pravidelně také prezentujeme svoji činnost v tisku a na
internetu.
Spolupráce s organizacemi a institucemi:
Církev československá husitská
NO CČSH Rudolfov
Církev bratrská Trhové Sviny
Městský úřad Trhové Sviny
Obecní úřad Čížkrajice
Sdružení Růže
Jihočeský kraj
Křesťanská společnost Cesta života z.s.
Spolek rodičů ZŠ Trhové Sviny
Domov Libnič České Budějovice
Klášter Božího Milosrdenství Nové Hrady

sdružení Fórum dárců Praha
ČČK Č. Budějovice
MŠ Trhové Sviny
MŠ Slavče
MŠ Olešnice
Městské kulturní středisko Trhové Sviny
Organizace doprovázející pěstouny
s působností v Jihočeském kraji.
Spolupráce s médii:
Jihočeské listy
Kulturní měsíčník Trhové Sviny
regionální tisk Trhovosvinenské listy
Český zápas (CČSH)
Jihočeská televize.

D kujeme na im partner m,
d rc m a v em ostatn m,
kte n s v roce 2021 podpo ili!
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.
Největší podporovatelé našeho zařízení:
Evropská Unie (Evropský sociální fond)
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Jihočeský kraj
Úřad práce České Budějovice
Sdružení růže
Církev československá husitská
Plzeňská diecéze Církve československé
husitské
Město Hluboká nad Vltavou
Město Trhové Sviny
Na provoz nám dále přispěli tito dárci:
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Diakonie Církve československé husitské
Sbor Církve bratrské Trhové Sviny
Obec Čížkrajice

Intercom Bohemia s.r.o. Trhové Sviny
Mattoni 1873 a.s. (Dobrá Voda Byňov)
Tesco Stores CR a.s.
SaNo CB s.r.o.
Jan Folbrecht
Miloslav Kroneisl
Šárka Petráňová
Sabolčák
Daniel Vyhlídka
další drobní dárci
Náš dík patří panu Kamírovi za velkou pomoc
s tábořištěm, Mattoni 1873 a.s. – za dodávání
balené pitné vody, Josefu Štantýskému za
rychlý a kvalitní autoservis, dm drogerii markt
s.r.o. za podporu různých akcí, Kooperativě
pojišťovně a.s. a všem dárcům do stálé humanitární sbírky.
Milí příznivci Domečku, jsme opravdu vděční,
že vás máme. Bez vás a vaší pomoci bychom
se nemohli věnovat tolika aktivitám, které
máme na srdci, a které jsou přínosem pro ty,
jež jich využívají.

Organizační uspořádání
Zřizovatel: Církev československá husitská

Středisková rada
Předseda: Mgr. Vojtech Pekárik
Místopředsedkyně: Bc. Petra Šimonová
Ředitel střediska: Karel Zettl
Další členové: ThDr. Kateřina Klasnová, ThMgr. Olga Líbalová,
Bc. Samuel Vašin, Aleš Randl, Věra Grguričová

Zaměstnanci
Účetní a ekonom: Bc. Petra Bűrgerová
Vedoucí sociální pracovník: Mgr. Monika Valihrachová
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: Mgr. Marie Matourková,
Petr Hulička, Ludmila Špírková
Podpora rodin s dětmi: Mgr. Miroslava Vyhlídková, Mgr. Marie Matourková
Podpora pěstounských rodin: Bc. Petra Šimonová, Mgr. Marie Matourková
Další odborní pracovníci: Bc. Hana Štarková – vedoucí dílny,
Nikola Jandová – zástupkyně vedoucí dílny, Eliška Plchová - ergoterapeut
Supervizor: Mgr. Dagmar Dvořáčková
Koordinátor: Petr Hulička
Jiní: uklízečky, údržbář, pracovníci chráněné dílny

Finanční zpráva
3%
3%

Výnosy

39 %

11 405
tis. Kč

Provozní dotace
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky

55 %

1%
4%

28 %

Náklady

Osobní náklady
Nákupy
Odpisy dlouhodobého majetku
Ostatní náklady
Změna stavu zásob
Daně a poplatky

11 580
tis. Kč

67 %

k 31. 12. 2021 (v cel ch tis c ch K )

Aktiva

Číslo
řádku

Stav k prvn mu dni
et. obdob

Stav k poslednímu dni
et. obdob

01

2 647

2 454

02

25

25

10

7 148

7 493

3. Stavby

13

3 587

3 587

4. Hmotné movité věci a jejich soubory

14

1 794

2 194

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

1 632

1 712

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

135

0

28

-4 526

-5 064

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

32

-25

-25

6. Oprávky k stavbám

34

-1 688

-1 795

35

-1 181

-1 532

38

-1 632

-1 712

40

1 608

2 068

41

370

362

46

370

362

51

474

1 284

1. Odběratelé

52

83

249

4. Poskytnuté provozní zálohy

55

32

12

5. Ostatní pohledávky

56

33

33

6. Pohledávky za zaměstnanci

57

1

2

64

325

988

71

764

420

1. Peněžní prostředky v pokladně

72

196

57

2. Ceniny

73

0

0

3. Peněžní prostředky na účtech

74

568

363

80

0

2

82

0

2

83

4 255

4 522

A. Dlouhodob majetek celkem
A. I. Dlouhodob nehmotn majetek celkem
A. II. Dlouhodob hmotn majetek celkem

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných
mov. věcí
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
B. Krátkodobý majetek celkem
B. I. Zásoby celkem
5. Výrobky
B. II. Pohledávky celkem

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samostatných celků
B. III. Krátkodobý nanční majetek celkem

B. IV. Jiná aktiva celkem
2. Příjmy příštích období
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í

ý
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AKTIVA CELKEM

č

ú

ú

Rozvaha

Číslo
řádku

Stav k prvn mu dni
et. obdob

Stav k poslednímu dni
et. obdob

84

3 584

3 396

A. I. Jmění celkem

85

3 514

3 220

1. Vlastní jmění

86

3 514

3 220

89

70

175

1. Účet výsledku hospodáření

90

X

0

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

91

70

175

B, Cizí zdroje celkem

93

671

1 127

96

34

54

102

34

54

104

637

1 073

1. Dodavatelé

105

31

28

5. Zaměstnanci

109

376

473

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

111

169

197

9. Ostatní přímé daně

113

17

0

10. Daň z přidané hodnoty

114

44

55

23. Ostatní krátkodobé nanční výpomoci

127

0

320

131

4 255

4 522

A. Vlastní zdroje celkem

A. II. Výsledek hospodaření celkem

B. II. Dlouhodobé závazky celkem
6. Dohadné účty pasivní
B. III. Krátkodobé závazky celkem

PASIVA CELKEM
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č

Okam ik sestaven : 6. 6. 2022
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Pasiva

V kaz zisku a ztr ty
k 31. 12. 2021 (v cel ch tis c ch K )
Číslo
řádku

Činnost hlavní

Činnost vedlejší

Celkem

01

11 405

0

11 405

02

3 155

0

3 155

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

03

1 547

0

1 547

2. Prodané zboží

04

433

0

433

3. Opravy a udržování

05

60

0

60

4. Náklady na cestovné

06

9

0

9

5. Náklady na reprezentaci

07

4

0

4

6. Ostatní služby

08

1 102

0

1 102

09

10

0

10

10

10

0

10

A. III. Osobní náklady

13

7 627

0

7 627

10 Mzdové náklady

14

5 772

0

5 772

11 Zákonné sociální pojištění

15

1 679

0

1 679

A. Náklady (ř. 39)
A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem

A. II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
7 Změna stavu zásob vlastní činnosti

18

176

0

176

A. IV. Daně a poplatky

14 Ostatní sociální náklady

19

1

0

1

15. Daně a poplatky

20

1

0

1

A. V. Ostatní náklady

21

155

0

155

20. Dary

26

20

0

20

22. Jiné ostatní náklady

28

135

0

135

29

457

0

457

30

457

0

457

39

11 405

0

11 405

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
23. Odpisy dlouhodobého majetku
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NÁKLADY CELKEM

Číslo
řádku

Činnost hlavní

Činnost vedlejší

Celkem

40

11 580

0

11 580

B. I. Provozní dotace

41

6 381

0

6 381

1. Provozní dotace

42

6 381

0

6 381

B. II. Přijaté příspěvky

43

338

0

338

45

338

0

338

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

48

4 497

0

4 497

B. IV. Ostatní výnosy

51

364

0

364

9. Zúčtování fondů

56

364

0

364

64

11 580

0

11 580

C. VÝSLEDEK HOSPODAENÍ PŘED ZDANĚNÍM

65

175

0

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM

67

175

0

B. Výnosy

3. Přijaté příspěvky (dary)

VÝNOSY CELKEM

í

ž

Okam ik sestaven : 6. 6. 2022

DOMEČEK
středisko Husitské diakonie
Branka 588, 374 01 Trhové Sviny
E-mail: domecek@domecek.org
Tel.: 386 322 545
www.domecek.org
Bankovní spojení: 563095349/0800
IČ: 73632805
DIČ: CZ 73632805

