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Farní charita Protivín 

Je evidována právnická osoba na Ministerstvu kultury ČR, č. evidence 8/1-05-709/2001 Byla zřízena r. 

2000 dekretem českobudějovického biskupa ThDr. Antonína Lišky. V současné době poskytuje 

registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

ve Starém Městě pod Landštejnem 

Posláním Charity 

Je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to bez 

ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti a náboženství 

 

 Naše sídlo 

 

 

 

 

 

 

 

Mapka Diecézní charity 

 



Slovo úvodem 

Vážení přátelé charity, sponzoři a zaměstnanci, 

opět po roce hodnotím naši činnost v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež SÍŤ. V roce 2013 jsme 

oslavili 10 let naší činnosti, která je spjatá jak s úspěšným budování vztahů s dětmi a mládeží, 

s veřejností, ale také v některém období s nedostatkem finančních prostředků k udržení služby. Zde 

patří velké poděkování všem pracovníkům Nízkoprahového zařízení, kteří s nasazením pracovali na 

udržení tak potřebné služby v tomto mikroregionu.   V tomto roce jsme navázali významnou spolupráci 

s obcí. Mladým rodinám jsme nabídli letní školku, kdy mohli matky v období prázdnin dát své děti 

v dopoledních hodinách do našeho zařízení. Dále se podařilo motivovat k aktivnímu životu mládež 

formou sportovních akcí (turnaj ve stolním tenise, kuželkách), včetně odborných přednášek (např. o 

BESIP). 

V roce 2014 bychom chtěli více spolupracovat s veřejností, více otevřít prosto pro mladé rodiny, neboť 

naše zařízení má cílovou skupinu do 26 let. Dále naším cílem služby je zlepšovat kvalitu života našich 

uživatelům předcházením, nebo snížením rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe 

se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

Děkuji upřímně všem, kteří se podíleli na pomoci potřebným skrze naší organizaci, ať radou nebo 

financemi. Zvláště bych chtěl poděkovat ředitelce Diecézní charity Mgr. Michaele Čermákové, panu 

starostovi Mariánu Khandlovi, Farní charitě Boršov nad Vltavou a Jihočeskému kraji za podporu 

našeho díla. 

Roman Tlapák 
ředitel Farní charity Protivín 
(Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Starém Městě pod Landštejnem) 

Slovo vedoucího NZDM SÍŤ 

Vážení přátelé, 

Začátek roku 2013 nebyl pro naše zařízení zrovna jednoduchým. Počátek roku se nesl v duchu 

nedostatků financí na provoz služby, přesto naše aktivity s uživateli služby jsme uskutečnily. V roce 

10. výročí založení našeho Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež jsme se rozhodli rozšířit naše 

cílové skupiny a nabídku našich aktivit. Rozšířili jsme věkovou hranici uživatelů služby od 6 let, 

zpestřili jsme naše služby o volnočasové aktivity, jejichž náplní jsou programy pro rodiče s dětmi – 

cílová skupina do 26 let, včetně dopoledních programů pro seniory. Také jsme se zaměřili na 

venkovní aktivity pro širokou veřejnost. Z některých významnějších aktivit našeho centra mohu uvést: 

Letní příměstský tábor, turnaj ve stolním tenise, Den otevřených dveří k 10. výročí vzniku našeho 

centra + výstava o naší činnosti, výstava panenek, turnaj v kuželkách, Mikulášské soutěžní odpoledne 

a předvánoční tvořivé dílny. 

Pro rok 2014 máme před sebou náročnou cestu, jejímž cílem je nabídka trávení volného času 

zajímavými a novými aktivitami pro veřejnost. Samozřejmostí pro nás je zachování sociální služby pro 

stávající i budoucí uživatele. 

Děkujeme všem našim příznivcům, sponzorům Obecnímu úřadu Staré Město pod Landštejnem za 
jejich pomoc v naší činnosti. 
 
Petr Hruška 
vedoucí NZDM SÍŤ 



  

Organizační schéma Farní charity Protivín 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŘEDITEL FCH PROTIVÍN 
Roman Tlapák 

Sociální pracovnice 
Bc. Denisa Dohnalová 

Účetní 
Radek Húska 
Firma Aktiva 

Rada FCH 
poradní orgán FCH 

Pracovní v sociálních 
službách 

Petr Hruška 

Pracovní v sociálních službách 
Jaroslava Hrušková 

 

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež 

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: tlapak@charitacb.cz/ charita.st.mesto@seznam.cz  

Web:  www.protivin.charita.cz           

 IČ:   26520851 

Právní forma:   evidovaná právnická osoba 

Konto:   170967660/0300 

Personální složení organizace:  

Roman Tlapák   ředitel organizace     

Bc. Denisa Dohnalová  sociální pracovník 

Petr Hruška    vedoucí NZDM, pracovník v sociální službě (Staré Město pod  
                                                     Landštejnem) 
Jaroslava Hrušková  pracovník v sociální službě 

 

mailto:tlapak@charitacb.cz/
mailto:charita.st.mesto@seznam.cz
http://www.protivin.charita.cz/


KONTAKTY CELKEM ZA ROK 2013 

Kontakty nad 15 let chlapci – 374             

kontakty nad 15 let děvčata – 30 

kontakty do 15 let chlapci – 9 

kontakty do 15 let děvčata - 29 

 
 

EKONOMIKA 
 

Příjmy a výdaje za rok 2013 (v tisících Kč) 

   

Farní charita Protivín 

Nízkoprahové 
zařízení Síť  

Spotřeba mat., zbož. a ener. 107 
 

Náklady na služby 94 
 

Mzdové náklady 322 
 

OON-DPČ a DPP 100 
 

Soc. a zdr. pojištění 109 
 

Ostatní náklady 2 
 

Odpisy 0 
 

Náklady celkem 734  

Tržby za vl.výkony  0  

IP 0  

Tržby od zdravotních pojišťoven 0  

Dotace ministerstev a Úřadu vlády 675  

Dotace kraje 0  

Dotace obce 0  

Ostatní dotace (dotace od Úřadu 
práce), včetně dotací od EU 0  

Ostatní výnosy 50  

Dary tuzemské 9  

Dary ze zahraničí 0  

Sbírky církevní 0  

Sbírky ostatní 0  

Výnosy celkem 734  

     

Hospodář. výsledek 0  

     

Investice stavební 0  

Investice zařízení 0  

Celkem invest. výdaje 0  



Dotace na investice 0  

Ostatní invest.zdroje 0  

Celkem invest. zdroje 0  

Investice: zdroje - výdaje 0  

     

Počet zaměstnanců    

fyzický – pracovní poměr 2  

průměrný přepočtený za celý rok 2  

 
 
 

STŘÍPKY Z NAŠÍ BOHATÉ ČINNOSTI 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ ve Starém Městě pod Landštejnem oslovuje širokou 

veřejnost. 

Zaujmout děti, mládež a občany historií v regionu, kde nejsou zrovna nejlepší pracovní podmínky, se 

podařilo v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ve Starém Městě pod Landštejnem kastelánce 

hradu Landštejn paní Jiřině Mládkové. Beseda s kastelánkou byla zajímavá, přiblížila život jak 

obyčejných žen ve středověku, tak i osudy kněžen a královen panovníků. 

Úspěšnou akcí našeho zařízení navazující na historii a tradice byla příprava na Velikonoční svátky. 

Jednak děti zaujala duchovní podstata vyvrcholením 40denního postního období ve spojení smrti a 

zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V neposlední řadě přišlo na způsob pletení pomlázek a na ukázky techniky 

malování velikonočních vajec. Velice milé bylo poděkování některých rodičů o péči, kterou naši 

pracovníci věnují dětem a mládeži, včetně rozšiřování tolik potřebného duchovního rozhledu.  

Dne 3. 12. 2013 jsme uskutečnili v našem NZDM soutěžní odpoledne pro děti i dospělé ve stolních 

hrách. Soutěžilo se v Člověče nezlob se, v Dámě a v šachách. Soutěží se zúčastnilo 7 dětí a 8 

dospělých. 

Všichni se náramně bavili a domů se nikomu nechtělo, takže se odpoledne protáhlo až do večerních 

hodin. Domů všichni odcházeli z pěkným zážitkem a dobrou náladou. Řekli jsme si, že tuto krásnou 

akci opět někdy zopakujeme. 

Ve dnech 4. a 5. 12. Jsme uskutečnili pro malé děti Tvořivou dílnu, kde měly možnost si vyrobit různé 

vánoční dekorace (sněhuláky, andílky) vystřihat si papírové betlémy apod. Akce se vydařila, výrobky 

se povedly a tak za rok možná opět uvidíme. 

 

Dne 10. 10. 2013 jsme se zúčastnili v Dačicích na akci Dny zdraví. Od samého začátku této akce se u 

naše stolu střídali studenti Odborných učilišť a žáci Základních škol. Přišli se podívat i předškoláci. 

Kromě toho, že jsme tyto návštěvníky seznamovali s tím co je to Nízkoprahové zařízení a co je jeho 

náplní činnosti, mohli si u nás ti větší vyluštit rébusy, uhádnout záludné hádanky a předškoláci si na 

našem zábavném Pexesu vyzkoušeli své znalosti ohledně pohádkových bytostí.  Za snahu byli všichni 

odměněni buď bonbonem, nebo propisovací tužkou či fixy.  O tom, že o informace ohledně našeho 

centra byl zájem, svědčí i přes 120 rozdaných informačních letáčků. 

 



KUŽELKAMI PROTI NUDĚ 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ VE STARÉM MĚST POD LANDŠTEJNEM 

VÁS ZVE 

NA KUŽELKY – TURNAJ JE URČEN PRO DĚTI A MLÁDEŽ DO 26 LET 

KDE: KUŽELKÁRNA NOVÁ BYSTŘICE 

OBUV NA PŘEZUTÍ SEBOU 

 

 

KDY: V SOBOTU 

23. 11. 2013 OD 

9,00 HODIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
6. 11. Den otevřených dveří s výstavou o činnosti centra a s výstavou panenek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výstava panenek 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ADRESÁŘ 

Farní charita Protivín 
Kanovnická 16 
370 01 České Budějovice 
IČO: 26520851 
Bankovní spojení: 
ČSOB: 170967660/0300 
www.protivin.charita.cz  
 
ředitel: Roman Tlapák 
tel.: 732 474 234, 386 350 648 
e-mail: tlapak@charitacb.cz  
 
účetní firma AKTIVA 
Radek Húska 
Tel.: 608 956 365 
e-mail: rhuska@volny.cz  
 
ekonom: Bc Eva Benešová, DiS. 
Tel.: 732 676 031, 386 353 120 
e-mail: projekty2@charitacb.cz  
 
 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ 
378 82 Staré Město pod Landštejnem č. 1 
 
Vedoucí: Petr Hruška 
Tel.: 731 402 982, 384 498 549 
e-mail: charita.st.mesto@seznam.cz   
 
sociální pracovnice: Denisa Dohnalová, DiS. 
Tel.: 731 604 591 
e-mail: dendydo@seznam.cz  
 

http://www.protivin.charita.cz/
mailto:tlapak@charitacb.cz
mailto:rhuska@volny.cz
mailto:projekty2@charitacb.cz
mailto:charita.st.mesto@seznam.cz
mailto:dendydo@seznam.cz


DÁRCI A SPONZOŘI 
 
Upřímné poděkování za finanční a věcné dary, podpory díla charity 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Obec Staré Město pod Landštejnem 

Nadace ČS 

Jihočeský kraj 

Biskupství Českobudějovické 

Diecézní charita České Budějovice 

Farní charita Boršov nad Vltavou 

Proboštství Jindřichův Hradec – P. Mgr. Ivo Valášek 

Dárci Tříkrálové sbírky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 

FARNÍ CHARITA PROTIVÍN 

 

 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ  

STARÉ MĚSTO POD LADŠTEJNEM 

 

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU 

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 
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