
DOMOV SV. ANEŽKY, o.p.s. 
Týn nad Vltavou – Čihovice 
mikroregion Vltavotýnsko 

 

VÍTEJTE V ČIHOVICÍCH 



Domov sv. Anežky, o.p.s. 

Domov sv. Anežky vznikl díky 

mnohaletému úsilí občanského sdružení 

Pomoc Týn nad Vltavou rekonstrukcí 

části bývalého zemědělského areálu 

v Týně nad Vltavou – Čihovicích jako 

centrum pro pomoc a podporu dospělým 

lidem lidem s tělesným, mentálním nebo 

kombinovaným postižením a duševním 

onemocněním.  

 



Domov sv. Anežky 

1996 – 1997 příprava a pronájem 

Od 1997 česko-francouzský projekt 

1998 zahájení rekonstrukce 

1999 založení o.p.s. 

1999 částečná kolaudace  

Listopad 1999 zahájení provozu  



POSLÁNÍ a KONCEPCE 

Posláním Domova sv. Anežky, o.p.s. je podpora a pomoc lidem 

se zdravotním postižením začlenit se do běžného života, žít 

samostatný, soběstačný a důstojný život s odpovídajícím 

sociálním postavením a naplněnými potřebami užitečnosti a 

potřebnosti. 

 

Koncepce činnosti a podpory Domova sv. Anežky umožňuje 

lidem se zdravotním postižením postupné a navazující 

využívání jednotlivých forem podpory (sociální služba – 

chráněná dílna – terénní sociální služba – podpůrné aktivity). 

 



Cíle 

stabilní, akceptující, spolupracující a vstřícné 
zázemí 

Samostatnost a soběstačnost  

Získání a rozvoj funkčních a sociálních návyků, 
dovedností a znalostí 

Získání pracovních dovedností a vhodné 
pracovní uplatnění 

Účast na společenských, vzdělávacích a 
volnočasových aktivitách,  

Začlenění do života komunity 



Domov sv. Anežky, o.p.s. 

  centrum podpory pro dospělé se ZP nejen z Týna 
nad Vltavou a Vltavotýnska 

 2 střediska – Čihovice, Týn n. Vlt.(U svaté Kateřiny) 

 Provoz chráněných dílen s chráněnými pracovními 
místy: aktuálně 40 zaměstnanců, z toho 28 se ZP 
(10 s TZP) 

 Sociální služby a podpůrné aktivity: aktuálně 36 
uživatelů sociálních služeb 

 Nestátní zdravotnické zařízení – Rehabilitační 
centrum 

 Roční rozpočet cca 10 mil. Kč 

 Prodej výrobků a služeb CHD – 3,8 mil. Kč 



Domov sv. Anežky, o.p.s. 

 Sociální služby 

Sociálně terapeutická dílna (pečení sušenek, péče o hosp. zvířata, 
práce na zahradě, výroba svíček, dekorací, úklid, atd.) 

Sociální rehabilitace (ambulantní a pobytová) 

Podpora samostatného bydlení - terénní 

Podpůrné aktivity (např. Živelná pohroma, Výtvarný ateliér, Rádio 
Radiátor, kickbox, putování Na společné cestě atd.) 

 

 Chráněné dílny a pracoviště 

Truhlářská, keramická, tkalcovská, správa a úklid, Po-tisk, údržba 
zeleně,  

 

 Rehabilitační centrum 

Nestátní zdravotnické zařízení  

 



Chráněná truhlářská dílna 
 

Od roku 2000 

8 zaměstnanců, 7 se ZP (2 s TZP) 

úvazky osob se ZP:  0,75 (MP, jiné ZO) 

Umožnění zapojení uživatelů STD. 

 

Zakázková výroba, masiv i LTD, nábytek 
kancelářský, zahradní, interiérový, geodetické 
kolíky, dřevěné bedničky, pergoly, přístřešky, 
městský mobiliář, lavičky, dveře, obložky, 
jednoduché kuchyňské linky atd.  

Cca 1,6 mil. Kč/rok. 

 



Chráněná truhlářská dílna 



Chráněná keramická dílna 

Od roku 2000 (Anežka), 2004 (Kateřina) 

7 zaměstnanců, 6 se ZP (2 s TZP) 

Úvazky osob se ZP: 0,75; 0,8 (MP, TP, SP, jiné ZO) 

Cca 10 tisíc ks keramiky/rok – 550 tis. Kč 

Umožnění zapojení uživatelů STD 

 

Litá keramika, hrnky, pressa, půllitry, talíře, konvice, 

džbány, vázy, drobné předměty, pivní podtácky 

Zakázková výroba na objednávku (tvar, nápis, 

barevnost, logo, zabalení) – 75 % 



Chráněná keramická dílna 



Údržba zeleně, úklid a zásobování 
 

Od roku 2000 

4 zaměstnanci, 4 se ZP (1 s TZP) 

Úvazky osob se ZP: 0,5; 1,0 (MP, TP) 

Umožnění zapojení uživatelů STD 
 

Cca 15 ha parkových a zelených ploch údržba 
zeleně, práce v lese, práce při odstraňování 
náletů, pravidelná údržba a oprava 
dětských hřišť, úklidové, montážní a 
údržbářské práce. 

Cca 850 tis. Kč 

 



 Chráněná tkalcovská dílna,          
                   správa a úklid 

Od roku 2002 

7 zaměstnanců, 6 se ZP (5 s TZP) 

Úvazky osob se ZP: 0,5; 0,75 (MP, TP, DO) 

Umožnění zapojení uživatelů STD 

Výnosy cca 200 tis. Kč/rok 

 

Tkaní na stavu, aplikace z utkaných pruhů, prostírání, 

batůžky, tašky, maňásci, obaly na mobil, ponča, 

podložky pod keramiku, chňapky, pantofle, 

kompletní úklid objektu, praní, žehlení, výdej 

obědů, zajištění ubytování, úklid na objednávku. 



Chráněná tkalcovská dílna 



Chráněná dílna PO-TISK 
Od roku 2007 (výsledek projektu Interreg) 
4 zaměstnanci, 3 se ZP (2 s TZP) 
Úvazky osob se ZP: 0,75 (MP) 
Umožnění zapojení uživatelů STD 

 

Zakázková výroba 90 % – potisk reklamních 
předmětů na tamponovém stroji, výroba 
butonů, přívěsků na klíče, magnety na 
ledničku, visačky, pohlednice, textil s potiskem 
– trička, kalendáře, novoročenky (15 tis./rok), 
vizitky, laminování, kopírování, dárkové 
papírové tašky, menší dárkové krabičky, 
drátěná vazba, kompletační práce, košíky 
pletené z papíru atd.    



Chráněná dílna PO-TISK 



Sociálně terapeutická dílna 
Sociální služba poskytovaná lidem s větší mírou 

zdravotního postižení 

Pro některé předstupeň zaměstnání v CHD 

Nástroj pro naplnění cílů Domova sv. Anežky 

20 uživatelů – průměrně 12 denně 

  

 



Jak hospodařily CHD? - 2012 
bez podílu správy, obchodního zástupce, investic apod. 

Náklady Výnosy HV 

Farmáři  750 1200  (786) 438  (24) 

Keramika  1070 1200  (546) 125  (-524)  

Truhlárna  1860 2320  (1671) 460  (-189)  

Tkalcovna 

+úklid,ub. 

687 612 (149) -75 (-538)  

Potisk  711 810 (451) 100 (-260)  

Celkem 5078 6142 (3603) 1048 (-1475) 



2000-2012příspěvky ÚP pro CHD 
Příspěvek na zřízení míst Nenárokové provozní  Nárokové dle  78 (dříve 

 24 a) 

Celkem  

2000 200 230 0 430 

2001 100 376 0 476 

2002 398 180 415 993 

2003 340 560 865 1765 

2004 136 600 976 1712 

2005 94 1041 1690 2825 

2006 0 1144 1874 3018 

2007 0 300 1950 2250 

2008 0 746 1347 2093 

2009 0 449 1580 2029 

2010 

 
0 271 1647 1918 

2011 0 290 1974 2264 

2012 0 169 2245 2414 



Struktura výnosů-Domov sv. Anežky, o.p.s.,2012 



Spolupráce   
Pomoc Týn nad Vltavou, 

Farma Dvůr Čihovice 

Pokračování rozvoje Čihovic, tradice 

 

Město Týn nad Vltavou 

Podíl na správě, zakázky, rozvoj  

soc. služeb, komunitní plánování, 

prezentace města 

 

Mikroregion Vltavotýnsko 

Rozvoj soc. služeb, zakázky, společné  

projekty a využívání fondů, informace 

 

TF, ZSF JU, VOŠ 

Klinické pracoviště, společné projekty,  

praxe, předávání zkušeností 

 

Jiné soc. organizace 

Předávání zkušeností, společné  projekty,  

poradenství 

 

Krajský úřad, úřad práce 

Podpora se zpětnou vazbou, spolupráce,  

konzultace 

 

Obchodní partneři 

Odbyt výrobků, reklama, dary, náhradní  

plnění, zaměstnání lidí se ZP 

 

Rakousko a Francie  

Heidenreichstein, Rocamadour, semináře,  

výměnné pobyty, společné projekty,  

stáže, zakázky,  Interreg 

 

 



Domov sv. Anežky, o.p.s. 

 Domov sv. Anežky obdržel v listopadu 2011 „Cenu 
kvality v sociálních službách“ od Rady kvality ČR a 
časopisu Ošetřovatelská péče v kategorii Poskytovatelé 
sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. 

 Domov sv. Anežky získal v roce 2005 ocenění za 
1.místo v celorepublikovém projektu Národního 
vzdělávacího fondu a Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR Dobrá rada nad zlato v hlasování veřejnosti i 
odborníků o projektech podporující rozvoj lidských 
zdrojů. 

 Domov sv. Anežky, o.p.s. ve spolupráci s Obcí Chelčice 
a Občanským sdružením Mája Tvořivé Chelčice zahájil 
v dubnu 2010 provoz nového střediska v objektu bývalé 
fary v Chelčicích (Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. – 
samostatný od 7/2012) 



Co nás limituje? 

 příliš časté změny legislativy a pravidel  
 

 geometricky narůstající byrokracie,   
administrativa a regulace 

 

 vícezdrojové financování je spíše 
mnohozdrojové a nepředvídatelné! 

 

 kvalifikovaní lidé 
 

 vlastní schopnosti, energie a kreativita 
 

 balancování mezi naplňováním poslání a 
udržitelností (ekonom. efektivita)   



Co pomáhá? 
 držet se vize a směru, neměnit vše 

podle vnějších, měnících se podmínek 
 

 neustále přemýšlet, být tvořiví, 
netradiční, o krok napřed 
 

 nebýt velikášští, rozvoj pomalu, 
postupně, krůček za krokem 
 

 spolupráce 
 

 z malých setkání, zakázek a akcí 
vyrůstají často ta velká 

 

 dobří lidé, malé i velké zázraky,  



VŠICHNI JSME NA CESTĚ … 



… A  KAŽDÝ  MÁME  SVOJI  ROLI ! 



   JEN DOSTAT PŘÍLEŽITOST ! 



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 
 

Jan Šesták 

Domov sv. Anežky, o.p.s. 

anezka@anezka-tyn.cz   

www.anezka-tyn.cz 

www.eshop-anezka-tyn.cz 

http://radioradiator.webnode.cz/ 
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