
 
 

 
 

 

 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

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 
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VVýýrrooččnníí  zzpprráávvaa  zzaa  rrookk  22001133  
 

 

 

 

 



 

OOrrggaanniizzaaččnníí  uussppoořřááddáánníí  
 

 

 
   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 

          

 

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 

  P. Hulička – pracovník v NZDM 

 

Jiní:  uklízečka, údržbář 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

SSlloovvoo  úúvvooddeemm  
 

„Upevni nám dílo našich rukou, 

dílo našich rukou učiň pevným!“ 

(Bible, Žalm 90,17) 

 

V jedné říkance pro malé děti se říká: „…ručičky si spolu hrají, hodně 

práce udělají!“ 

V jedné písni pro větší děti se zpívá „…raděj‘ kdybys pomáhal, na to 

ti Pán Bůh ruce dal!“  

V Bibli se u chvály ženy statečné zdůrazňuje, že „…pracuje s chutí 

vlastníma rukama.“ 

Také úvodní biblický verš zdůrazňuje ruce dospělých. Zdravé ruce 

jsou velkým darem, což si mnohdy ani neuvědomujeme a bereme to 

jako samozřejmost. Nic však není samozřejmé. O to více si ceníme 

tvořivé činnosti rukou lidí, pracujících na Domečku, jejichž motorika 

není tak „dokonalá“ a přitom dokáží  vytvářet nejen krásné výrobky,                   

ale každý den proměnit  Domeček ve voňavě uklizený. (Majka) 

 
Dík patří vám všem, kteří jste za 21 let trvání Domečku 

přiložili jakýmkoliv způsobem svoji ruku k dílu! 

 

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. 



 

SSlluužžbbyy  aa  aakkttiivviittyy  DDoommeeččkkuu  
   

Rok 2013 

 

Ergoterapeutická dílna – v provozu po celý rok 

Podporované zaměstnávání – celoročně 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – v provozu po 

celý rok (omezení provozní doby v období letních prázdnin) 

Šatník - v provozu po celý rok 

Občerstvení v budově učiliště v Trhových Svinech 

(omezení v období letních prázdnin) 

Obchod Domeček v Grand Hotelu Zvon v Českých 

Budějovicích 

 

Letní tábory – v období letních prázdnin 

Kroužky –  v provozu během školního roku (omezení v období 

letních prázdnin) 

Sbírka pro potřebné – probíhá celoročně 

X. Ples dobré vůle –  vyhodnoceni dobrovolníci roku 

Průběžně  probíhalo  mnoho dalších aktivit – víkendové 

i jednorázové (součástí i integrované) 

Vernisáž – výstava fotek  z činnosti Domečku v Kulturním 

domě T.S. 

Rok 2014 

 

Ergoterapeutická dílna – v provozu po celý rok 

Podporované zaměstnávání – celoročně 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – v provozu po 

celý rok (omezení provozní doby v období letních prázdnin) 

Buškův hamr – v provozu od května do září 

Šatník - v provozu po celý rok,  plánujeme přestěhování  

na náměstí a změní se provozní doba 

Občerstvení v budově učiliště v Trhových Svinech 

(omezení v období letních prázdnin) 

Obchod Domeček v Grand Hotelu Zvon v Českých 

Budějovicích –  plánujeme změnu provozní doby 

 

Letní tábory – v období letních prázdnin 

Kroužky –  v provozu během školního roku (omezení v období 

letních prázdnin) 

XI. Ples dobré vůle –  ocenění dobrovolníků působících 

na Domečku  

Vernisáž – výstava fotek z činnosti Domečku v Kulturní domě 

T.S. 



 

HHoossppooddaařřeenníí  DDoommeeččkkuu  vv  rrooccee  22001133  
 

Náklady celkem:  4.118 741,-Kč 

I. Spotřebované náklady celkem 869.804,-Kč 

1. Spotřeba materiálu 358.388,-Kč 

2. Spotřeba energie 109.891,-Kč 

3. Nákup zboží 401.525,-Kč 

II. Služby celkem 538.276,-Kč 

1. Opravy a udržování 20.587,-Kč 

2. Cestovné 11.794,-Kč 

3. Náklady na prezentaci 0,-Kč 

4. Ostatní služby 505.895,-Kč 

III. Osobní náklady celkem 2.606.117,-Kč 

1. Mzdové náklady 1.990.581,-Kč 

2. Zákonné sociální poj. 593.570,-Kč 

3. Ostatní sociální náklady (náhrady nemoc) 21.966,-Kč 

IV. Odpisy DHIM 77.644,-Kč 

V. Ostatní náklady - poskytnuté dary 26.900,-Kč  

 

Výnosy celkem: 4.326.444,-Kč 

I. Tržba za vlastní výrobky a zboží celkem 1.497.022,-Kč 

1. Veřejná sbírka 1.100,-Kč 

2. Tržby za vlastní výrobky 343.918,-Kč 

3. Ostatní služby 0,-Kč 

4. Tržby z prodeje služeb 574.653,-Kč 

5. Tržby za prodané zboží 577.351,-Kč 

II. Provozní dotace celkem 2.517.028,-Kč 

1. Jihočeský kraj 346.314,-Kč 

2. Provozní dotace MPSV 900.000,-Kč 

4. Úřad práce Č. Budějovice 1.220.714,-Kč 

5. Město Trhové Sviny      50.000,-Kč 

III. Přijaté příspěvky celkem    243.142,-Kč 

1. Příspěvky sbírka 117.145,-Kč 

2. Dary od právnických osob 91.969,-Kč 

3. Dary od fyz. osob 34.028,-Kč 

IV. Ostatní výnosy celkem 78.030,-Kč 

1. Jiné ostatní výnosy   77.644,-Kč 

2. Úroky 386,-Kč 

V. Změna stavu zásob výrobků, zboží     - 8.778,-Kč 

VI. Tržba z prodeje majetku                                         0,-Kč 

 

Účet hospodářského výsledku k 31.12.2013 za středisko byl v zisku 

ve výši 207.703,- Kč. 

  



 

SSppoolluupprrááccee  ss  jjiinnýýmmii  oorrggaanniizzaacceemmii  aa  mmééddiiii  
 

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 Salesiáni Č. Budějovice, NZDM Bongo Týn nad 

Vltavou, NZDM Dominus Tecum Zliv, NZDM Céčko Prachatice, NZDM 

Coolna Prachatice, NZDM CheironT Tábor, NZDM Depo Kaplice, 

NZDM Molo Velešín, 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, Jihočeský kraj, Církev československá 

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

Sviny. 

  
   Spolupracovali jsme s médii:  

Jihočeské listy, Kulturní měsíčník T. Sviny, regionální tisk 
Trhovosvinenské listy, Český zápas (CČSH). 
 

  

ZZddrroojjee  ppřřííjjmmůů  vv  rrooccee  22001133  
 
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 

Obec Čížkrajice    Církev CČSH 

Obec Kamenná    Sbírky 



 

PPoodděěkkoovváánníí  ttěěmm,,  kktteeřříí  ffiinnaannččnněě  ppřřiissppěěllii  

vv  rrooccee  22001133  

                                                                                                                                                                                                                                                              
Největší podporovatelé našeho zařízení:  

 

        
 

MPSV, Jihočeský kraj, Úřad práce České Budějovice, CČSH 

Na provoz nám dále přispěli tito dárci: 

 

Sdružení Růže, ČČK České Budějovice, Městský úřad Trhové Sviny, 

sbor Církve bratrské Trhové Sviny, Církev husitská, Fa. OPUS Praha 

s.r.o., obec Čížkrajice, obec Kamenná, fa. Intercom Bohemia Trhové 

Sviny, Honební společnost T. Sviny, manželé Vávrovi České 

Budějovice, pan Karel Brůha Slavče, NO CČSH Trhové Sviny, paní 

MUDr. Hourová Praha, pan Miloslav Kroneisl, MUDr. Vladimír Valena 

T. Sviny, paní Štěpánka Melčáková, paní Marie Housková a další 

drobní dárci. 

Poděkování patří i všem ostatním dárcům 

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. 

 

Zvláště pak děkuje Církvi československé husitské (CČSH) za 

pomoc a podporu.  

  

Předně děkujeme všem dobrovolným spolupracovníkům!  

 

Náš dík patří panu Kamírovi za velkou pomoc s tábořištěm, 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, všem, kteří přinesli věci do stálé 

humanitární sbírky, …  

MILÍ SPOLUPRACOVNÍCI, jsme vděční, že vás máme. Bez 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%3A%3Bhttps%3A%2F%2Fencrypted-tbn0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcRP3sN9y2ECeT2TS6Q1XkZjqJkBBo1fU7RAwxiSkC84HQYUBJzmog%3B266%3B273%3BJTxF30ANTWtshM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mpsv.cz%252Fcs%252F634&source=iu&usg=__erfVtud_KaT7FIdHcwlt-cVnHDA=&sa=X&ei=ZckyU5vGFYTCtQb_74GoCQ&sqi=2&ved=0CC8Q9QEwAQ&dur=136


 

 

NNíízzkkoopprraahhoovvéé  zzaařříízzeenníí  pprroo  dděěttii  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 2013 bylo v Klubu Archa a v Klubu Domeček 
uskutečněno 2 087 kontaktů (dítě přišlo a využilo službu). V 
tomto roce službu využívalo 83 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      17.00 – 19.00 
Út, St 15.00 – 18.00 
Čt, Pá 15.00 – 19.00 

So, Ne v případě akce 

 

 



 

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 děkujeme. 

 

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.  

Pokud Vás dobrovolnictví v Domečku zaujalo, určitě nás 
kontaktujte. 



 

 

Klub Domeček    Provozní doba  

(Branka 588)   Po  13.00 – 17.00 

     St   13.00 – 17.00 
      Čt    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. 
 

 
 
 

  
                             

  
 

 

 

 



 

EErrggootteerraappeeuuttiicckkáá  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 téměř  20 let. Pravidelným uživatelem dílny je i Marek. 

 

 

Týden máme naplněn dojíždějícími 

uživateli ergoterapeutické keramické dílny.  

V pondělí je to sociálně rehabilitační 

třída dětí z Arpidy, které udělaly 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. 
  



 

ZZaamměěssttnnáávváánníí  oossoobb  ssee  zzddrraavvoottnníímm  

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. Stále probíhá i zakázková 

výroba. Celoročně jsou výrobky prodávány 

v HM Tesco České Budějovice a Český 

Krumlov a v našem obchůdku v Grand 

Hotelu Zvon v Českých Budějovicích. 

 

 
 



 

ŠŠaattnnííkk 

  
Máme velkou radost, že se   nám 

podařilo zprovoznit sociální  

šatník, který je určen pro rodiny 

s nízkými příjmy (na základě 

potvrzení získají zdarma ošacení) 

a pro  veřejnost, jejíž příspěvky 

pomáhají financovat provoz 

šatníku a další neziskové aktivity 

na Domečku.  
 

V roce 2013 bylo zdarma ošaceno 28 rodin, z toho 41 dětí a 16 

dospělých. 

 

Šatník je určen zejména pro osoby v nepříznivé sociální situaci,  také 

pak pro nezaměstnané, nízkopříjmové rodiny, seniory, maminky 

na mateřské dovolené,  studenty,...   

       

Šatník poskytuje činnost sociální materiální povahy - mimo režim 

Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

 

Oblečení a obuv se poskytuje za určitých podmínek: 

        a) bezplatně - po předložení aktuálního potvrzení o sociální 

potřebnosti 

        b) za úplatu – z prodeje ošacení je za minimální částky tvořen 

Fond humanity Domečku, ze kterého se hradí např. neziskové služby 

pro děti a mládež, podpora zaměstnání osob se zdravotním 

postižením apod.  

 

Šatník má humanitární povahu a jeho služby jsou nenárokové. 

 

Provozní doba:                            KDE: 

 

Po 11.00 – 16.00                         Husova 548 (budova učiliště) 

Út   9.00 – 13.00                                              první patro vlevo  

St   9.00 – 13.00  

Čt   9.00 – 12.00  

(vyhrazen pro osoby s potvrzením z městského úřadu) 

 

 



 

Obchůdek v Českých Budějovicích 
 

Obchůdek Domeček se nachází 
v pasáži hotelu 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 

a je zde i dárková balicí služba.  
Pro keramiku z Domečku už tedy 

nemusíte do Svinů či na trhy, ale 
můžete je zakoupit v našem 

kamenném obchůdku na českobudějovickém náměstí. 

 
Otevírací doba: Po – Pá  13.00 – 17.00 

 

 



 

    BBuušškkůůvv  hhaammrr    

  
VV  rrooccee  22001133  ssee  ssttaall  

DDoommeeččeekk  pprroovvoozzoovvaatteelleemm  

BBuušškkoovvaa  hhaammrruu..  

OOtteevvřřeenníí  pprroobběěhhlloo  3300..  

dduubbnnaa  ppoossttaavveenníímm  

mmáájjkkyy..  
  

PPřřeehhlleedd  aakkccíí,,  kktteerréé  pprroobběěhhllyy  vv  rrooccee  22001133::  

  
    11..  kkvvěěttnnaa          ––  ddeenn  ss  uukkáázzkkoouu  ddrrááttoovváánníí  aa  vvýýrroobboouu  kkeerraammiikkyy  

    88..  května     – včelařský den 
  5. června      – dětský den 
23. června      – taneční představení předvedl Malý furiant 

28. června      – Hurá prázdniny 
  4. července  – Muž sedmi sester – divadelní představení 

17. – 18. srpna  – Kovářské dny 
31. srpna           - Pohádková lesní cesta  
28. září              – Bramboriáda  

 
PROVOZNÍ DOBA od 13. května do 28. září 
 

 

PPoo  --    zzaavvřřeennoo,,    

ÚÚtt  --  NNee  1100::0000  --  1177::0000,,  pprroohhllííddkkyy  vvžžddyy  vv  cceelloouu  hhooddiinnuu  

  ppoosslleeddnníí  pprroohhllííddkkaa  vv  1166::0000..    

  

VVssttuuppnnéé  --  ččeesskkýý  vvýýkkllaadd::    

--  ddoossppěěllíí  5500  KKčč  

--  ddůůcchhooddccii,,  ssttuuddeennttii,,  dděěttii,,  ddrržžiitteelléé  pprrůůkkaazzůů  ZZPP  ++  ZZTTPP  2255  KKčč  

  

VVssttuuppnnéé  --  cciizzoojjaazzyyččnnýý  vvýýkkllaadd::    

--  ppllnnéé  vvssttuuppnnéé  5500  KKčč  

--  ssnníížžeennéé  2255  KKčč  

  

NNaa  mmííssttěě  jjee  mmoožžnnoosstt  zzaakkoouuppeenníí  ttuurriissttiicckkéé  zznnáámmkkyy  čč..  335522  
  

 



 

  

KKrrááttkkýý  ppřřeehhlleedd  ppoořřááddaannýýcchh  aakkccíí    
 

 

 

 

Zájmové aktivity  
 
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.  

 

  
 

  
 

  

LLeettnníí  ttáábboorryy  
 

  

 
 

 



 

Letní tábory 
 

 

V letošním roce se uskutečnily čtyři tábory 

(keramický, křesťanský ve dvou bězích 

a vodácký). Na tábory se snažíme integrovat i 

osoby s handicapem. 
 

 

Putování s Domečkem 

 
Týdenní pobyt pro dospělé osoby se zdravotním postižením je 

každoroční akcí, kterou Domeček pořádá. V tomto roce jsme opět 

vyrazili do oblíbeného střediska Modrá kotva v Mrákotíně, které je 

bezbariérové a zároveň má strategickou polohu pro pořádání výletů 

do okolí. Putování se zúčastnilo 17 osob – 9 účastníků a 8 asistentů. 

Tradičně jsme navštívili město Jihlava a jihlavskou ZOO, kde nás 

čekalo překvapení v podobě nově vybudovaných pavilónů a 

komentovaná krmení zvířat. Město Jihlava nás odměnilo svým 

netradičním náměstím a kamennými hradbami, které lemují část 

města. Město Třebíč s židovskou čtvrtí na nás dýchlo historií a 

slavnost Tří kápí, která zde právě probíhala nám dala možnost 

nahlédnout do života Třebíče před 

mnoha staletími, kdy do města 

přicházeli kejklíři, hudebníci, 

mágové s krajtami (na ty jsme si 

mohli i sáhnout) a samozřejmě 

nechyběly i turnaje. Ne všichni 

účastníci jsou nadšení pro historii, a 

proto si na své přišli při poslechu 

rockové skupiny Sunflower 

Caravan. Navštívili jsme i Třešť, 

která nás okouzlila výstavou 

zámeckých komnat a betlémů. 

Nechyběla ani momentka u Pana 

Tau v nadživotní velikosti. Navštívili 

jsme i jiná místa, odpočinek jsme si 

dopřáli v hezkých kavárnách u 

šálku dobré kávy či čokolády. Opět 

to byl pro nás velmi příjemný čas a 

za to všem děkujeme. Speciální dík 

však patří dobrovolníkům – 

asistentům, bez kterých by se Putování nemohlo uskutečnit. Příští 

rok se budeme těšit na nové zážitky, které jsou pro nás připraveny. 



 

 

 

3P pro rodinu - nový projekt Domečku 

 

Od května roku 2013 jsme zahájili nový projekt s názvem 3P 

pro rodinu – podpora, pomoc, prevence. Nabízíme podporu 
sociálně ohroženým rodinám s dětmi formou terénní služby 
v přirozeném prostředí rodiny. Ohrožené rodiny řeší řadu 

problémů (špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, 
dluhy…), které negativně dopadají na její členy, děti 

nevyjímaje. Rodiny vybral sociální odbor MÚ Trhové Sviny 
s ohledem na ohrožení dítěte, aby se předešlo prohloubení 
krize v rodině a případnému odebrání dítěte z rodiny. 

Návštěvy v rodinách probíhají opakovaně podle potřeby, zatím 
pro 5 rodin v ORP Trhové Sviny. 

Cílem služby je zlepšit kvalitu života rodiny a péče o děti. 

Aktivizovat vlastní síly rodiny, posilnit rodičovské kompetence. 
Podpořit  rodinu tak, aby zvládla samostatně řešit problémy 
každodenního života nezávisle na službě. 

Služby Domečku jsou vzájemně provázané. Dětem 
z navštěvovaných rodin nabízíme volnočasové aktivity NZDM 
(doučování, kroužky). Některé se účastnily letního tábora 

pořádaného Domečkem. 

Projekt jsme rozjeli za finanční podpory Jihočeského kraje. 
Tato podpora skončila v říjnu minulého roku, chceme však 

v práci pokračovat a hledáme nové zdroje pro zachování 
služby. (M.V.) 
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