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Úvodní slovo ředitele charity Protivín 

Vážení, klienti a přátelé charity, 

předkládáme Vám výroční zprávu o naší činnosti v roce 2011. Hlavním cílem této služby bylo 

pomoci dětem a mladým lidem zorientovat se v jejich životě tak, aby viděli, že svět není jen 

černý a bílý, neboť svět a životní styl dává mnoho podnětů a nelze říci, že by bylo lehké 

vybrat si, co je dobré a co špatné. Naše zařízení reaguje na podměty a zakázky uživatelů 

služeb, snažíme se pro děti a mládež vytvořit bezpečné prostředí, kde se minimalizuje 

ohrožení uživatelů rizikovým chováním. Poskytujeme pomoc, podporu a zázemí dětem a 

mladým dospívajícím lidem. 

Nepodařilo se nám finančně udržet detašované pracoviště nízkoprahového zařízení ve 

Strmilově. Přesto se domnívám se, že rok 2011 byl přes všechny potíže úspěšný. Díky 

sponzorům se podařilo provést zateplení místností v našem zařízení ve Starém Městě pod 

Landštejnem. Došlo k výraznému zlepšení materiálního vybavení celého zařízení. 

Děkuji jménem naší Farní charity všem spolupracovníkům, dárcům a sponzorům, 

představitelům státní správy, starostovi Starého Města pod Landštejnem, všem, kteří nám 

jakkoliv pomáhali naplňovat naše poslání. 

Roman Tlapák 
ředitel Farní charity Protivín  

 

Slovo vedoucího NZDM SÍŤ 

Vážení přátelé, 
 
i přes počáteční nervozitu, která vznikla díky nedostatku finančních prostředků na činnost 

centra, byl rok 2011 rokem plným práce i zábavy. Uživatelé služeb našeho Nízkoprahového 

zařízení se bavili v rámci naší činnosti při různých sportovních i společenských aktivitách. 

Snažili jsme se stále zodpovědně naplňovat naše stanovené poslání a doufáme, že všem, 

kteří využili našich služeb, jsme dokázali poskytnout bezpečný prostor, ale také podporu a 

pomoc. Též se nám podařilo upevnit vztahy důvěry, kterou jsme v uplynulých letech 

vybudovali a navázali s našimi uživateli služby, a kterou budeme nadále společně posilovat. 

Dařilo se nám uskutečňovat akce v rámci naplňování Individuálního projektu. Tyto akce jsme 

pořádali nejen v obci Starého Města pod Landštejnem a okolí, ale i v Domově mládeže 

Zemědělského učiliště v Dačicích. 

Na dobré úrovni byla i spolupráce s Obecním úřadem ve Starém Městě pod Landštejnem, od 

kterého jsme získali finanční dotaci na vybudování ústředního topení, a tím se nám podařilo 

zlepšit prostředí našeho centra. Do roku 2012 si můžeme přát jen to, abychom zde nadále 

mohli pomáhat našim uživatelům, kteří využijí naší služby. 

 
Petr Hruška 
Vedoucí NZDM SÍŤ 

 



Základní údaje o Farní charitě Protivín 

Hlavním posláním Farní charity Protivín je poskytování sociální a humanitární pomoci lidem 

v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu či národnost. Cílem Nízkoprahového zařízení 

pro děti a mládež je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením 

sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim 

lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich 

nepříznivé sociální situace. 

Naším posláním je: iniciovat, napomáhat a uskutečňovat pozitivní změny v životě dětí 

mládeže:  

  - prožívání volného času v bezpečí a smysluplně 

  - zlepšení komunikace mezi sebou a okolím 

  - rozvoj a rozhled osobnosti 

  - hledání cesty k rovnocennému postavení ve společnosti 

Název organizace:  Farní charita Protivín 

Sídlo: Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice/ Nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež SÍŤ, U Kostela 1, 378 82 Staré Město pod Landštejnem 

Telefon:   386 350 648/384 498 549 

Fax:   384 498 549 

E-mail:   reditel.protivin@charita.cz / infonzdm.protivin@charita.cz  

Web:   www.protivin.charita.cz  

IČ:   26520851 

Právní forma:   evidovaná právnická osoba 

Konto:   170967660/0300 

 

Vedoucí organizace:  

Roman Tlapák     – ředitel organizace 

Mgr. Lenka Macháčková   – sociální pracovník 

Petr Hruška    – vedoucí NZDM, pracovník v sociální službě (Staré        

                                                   město pod Landštejnem) 

Jaroslava Hrušková              – pracovník v sociální službě 

 

mailto:reditel.protivin@charita.cz
mailto:infonzdm.protivin@charita.cz
http://www.protivin.charita.cz/


Rada Farní charity:  Mgr. Michaela Čermáková, Roman Tlapák, Petr Hruška 

 

Z NAŠÍ ČINNOSTI V ROCE 2011 

Tříkrálová sbírka – má již v naší obci a okolí tradici. Sbírka je jedna z našich důležitých 

finančních příjmů. Celkem bylo vykoledováno 32.328,- Kč, tyto finanční prostředky byly 

použity na provoz našeho nízkoprahového zařízení. 

Děkujeme všem za dary do kasiček. Děkujeme dětem, jejich rodičům a všem, kteří umožnili 

Tříkrálovou sbírku uskutečnit. V celé českobudějovické diecézi bylo při Tříkrálové sbírce 

2011 vykoledováno 3.606 929,- Kč.  

 

 



Měsíc srpen – obec  Příbraz  - Křesťanský den s hudbou, tancem soutěžemi a jarmarkem 

 

Domov mládeže Dačice – v měsíci říjnu jsme zde uskutečnili pro děvčata přednášku Rozkoš 

bez rizika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věk cílové skupiny uživatelů byl určen pro 15 až 19 let, přičemž přednáška byla určena 

zvlášť pro děvčata a zvlášť pro chlapce. Přednáška a současně prezentace pomocí 

projektoru byla vypracována velice působivě. Účastníci přednášky měli možnost shlédnout a 

dozvědět se o všech rizicích a nástrahách, které je mohou v běžném životě potkat. Byly jim 

vysvětleny všechny možnosti prevence nakažení se pohlavními nemocemi, ale také 

prevence nechtěného těhotenství. 



 Přednáška byla záměrně udělána bez jakéhokoli zlehčování situace, či zaobalování 

skutečných fakt. Na chlapce velice zapůsobila, a bylo vidět, že po jejím skončení, téměř 

všechny přehodnocují svůj vlastní život a dosavadní chování. Jistě se v budoucnu mnohým 

věcem vyvarují. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

měsíc říjen – navštívili nás přátelé z western  clubu  se svými čtyřnohými kamarády 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



V průběhu roku 2011 navštívilo naše zařízení 1124 uchazečů. Sociálně právní a krizovou 

pomoc využilo 6 uživatelů. V programu IP Jihočeského kraje jsme uskutečnili akce nebo se 

spolupodíleli na akcích pro starší mládež. Těchto akcí se zúčastnilo 279 dětí ve věku do 15 

let a 311 ve věku od 15 do 26 let.  

 

Poděkování patří poskytovatelům dotací, účelovým příspěvkům a jiných forem 

finanční pomoci.  

Zvláště děkujeme za spolupráci ředitelce Diecézní charity České Budějovice, 

Římskokatolické farnosti – proboštství Jindřichův Hradec, bez kterých by rovněž 

nebylo možné sociální službu poskytovat. 

Vážíme si podpory donátorů, kteří se v roce 2011 podíleli na financování provozu námi 

poskytované sociální služby, děkujeme jim za projevenou důvěru, ochotu v jednání a 

spolupráci: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

Krajský úřad Jihočeského kraje 

Diecézní charita české Budějovice 

Obecní úřad Staré Město pod Landštejnem  

 

Poděkování za spolupráci a materiální pomoc: 

Obecní úřad Staré Město pod Landštejnem 

Hrad Landštejn – paní kastelánka Jiřina Mládková 

o. s. Příbrazský Plaváček – amatérský divadelní spolek ÚLET 

paní Eva Kutišová – Stráž nad Nežárkou 

Domov mládeže Dačice 

pan M. Kohoutek – K art lepenkové zbroje 

Policie ČR obvodní odd. Dačice 

 

 

 

 

 



NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ – SÍŤ 

ve STARÉM MĚSTĚ POD LANDŠTEJNEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Farní charita Protivín 

Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice 
tel.: 386 350 648, fax: 386 360 284 

www.protivin.charita.cz 
 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:170967660/0300 ČSOB 

 
 

http://www.protivin.charita.cz/

