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FARNÍ CHARITA PROTIVÍN 

Je evidovaná 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 oh-

ledu na jeho příslušnost k rase, národnosti a náboženství. 

Poslání charity vychází z Matoušova evangelia (Mt 25,3536): „hladověl jsem, a dali jste mi jíst, žíznil 

jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl 

jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.“ 

 



 

SLOVO ÚVODEM 

Vážení přátelé charity, sponzoři a zaměstnanci, 

Opět po roce hodnotím činnost v našem Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež SÍŤ. Začnu velkým 

poděkování všem donátorům, neboť díky jejich podpoře byl rok 2015 velice úspěšný. V průběhu roku 

bylo organizováno mnoho sportovních, kulturních akcí nebo odborných přednášek, které podpořily 

účelnost našeho zařízení v obci a širokém okolí. Uplynulý rok byl i průlomový k veřejnosti, která uživa-

tele naší služby v jejich činnost podpořila například při pořádání společných kulturních činností s obcí. 

Podařilo se materiálně zkvalitnit vnitřní prostory zařízení, tak aby naše zařízení bylo kultivovaným, bez-

pečným prostředím pro naše uživatele.  

Cílem v roce 2016 je udržet nastavený standard naší služby, tak aby nízkoprahové zařízení sloužilo ve 

prospěch našich uživatelů a pomáhalo ke zvyšování kompetentnosti dětí a mládeže. 

Rád bych poděkoval všem našim zaměstnancům, dobrovolníkům a dárcům, zástupcům státní správy a 

samosprávy, zvláště paní starostce, našim biskupům, duchovním a všem, kteří dílo Charity jakkoliv 

podporují. 

 

 

                                                                                        Roman Tlapák 

                                                                                        ředitel Farní Charity Protivín 

                                                                                         

 

 

SLOVO VEDOUCÍHO NZDM SÍŤ 

Vážení přátelé, 

 Vzhledem k tomu, že jsme jediným NZDM na našem okrese a ještě k tomu na vesnici, klade to na nás 

zvýšené nároky na udržitelnost naší služby a na její úspěšnost. Abychom se otevřeli více i veřejnosti 



spolupracovali jsme s Obecním úřadem na některých aktivitách pro veřejnost. Spolupracujeme    i s Ma-

teřskou školkou pro kterou připravujeme různé soutěžní hry. Naší prioritou je však sociální služba pro 

stávající i budoucí uživatele naší služby. Těší nás, že si k nám našly cestu i děti z prvního stupně Základní 

školy a že u nás hledají pomoc při řešení jejich osobních i školních problémů. 

V tomto roce jsme opět řešili bezdomovectví mezi mladistvými uživateli naší služby. Najít ubytování 

pro ně se nám však nepodařilo, ale za pomoci sociální pracovnice jsme jejich finanční situaci dokázali 

zmírnit např. pomocí získání dávek hmotné nouze, darováním čistého oblečení a některých potravin. 

Za pomoc v naší činnosti chci touto cestou poděkovat všem našim příznivcům, sponzorům, Obecnímu 

úřadu Staré Město p. Landštejnem za jejich pomoc v naší činnosti. 

                                                                                                                     Petr Hruška 

                                                                                                                     vedoucí NZDM SÍŤ 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NÍZKOPRAHOVÉM ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Cílem NZDM je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže využívajících našich služeb 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. 

Snažíme se motivovat uživatele naší služby k uskutečňování pozitivních změn v jejich životě například: 
prožíváním volného času smysluplně a v bezpečném prostředí 
zlepšením komunikace mezi sebou a okolím 
rozvojem jejich vlastní osobnosti 
hledáním cesty k rovnocennému postavení ve společnosti 
 

Celkem uživatelé služby využili  -  1504 hodin 

Počet osobních kontaktů  -    697 

Počet uživatelů služby   -      26 

 

Adresář 

Název organizace: Farní Charita Protivín 

Sídlo:                        Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice 

Projekt:                   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: roman.tlapak@dchcb.charita.cz , charita.st.mesto@seznam.cz 

Web: www.protivin.charita.cz 

IČ: 26520851 

Právní forma: evidovaná právnická osoba 

Konto:   170967660/0300 

 

Personální složení organizace: 

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


Roman Tlapák  ředitel organizace 

Bc. Denisa Dohnalová  sociální pracovník 

Petr Hruška  vedoucí NZDM, pracovník v sociálních službách 

Jaroslava Hrušková pracovník v sociálních službách     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodaření Farní charity Protivín v roce 2015 

 

Příjmy a výdaje za rok 2015 (v tisících Kč) 

  

Farní charita Protivín 

Nízkoprahové 
zařízení Síť 

Spotřeba mat., zbož. a energie 153 

Náklady na služby 85 

Mzdové náklady 322 

OON-DPČ a DPP 108 

Soc. a zdravotní pojištění 109 

Ostatní náklady 3 

Odpisy 0 

Náklady celkem 780 

Tržby za vlastní výkony  0 

IP 0 

Tržby od zdravotních pojišťoven 0 

Dotace ministerstev a Úřadu vlády 714 

Dotace kraje 25 

Dotace obce ,města 15 

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

Ostatní výnosy 0 

Dary 2 

Dary ze zahraničí 0 

Sbírky církevní 0 

Sbírky veřejné 16 

Výnosy celkem 772 

Hospodářský výsledek -8 



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 
Jaroslava Hrušková 

 

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež 

SÍŤ 

Vedoucí, prac. v soc. službách 
Petr Hruška 



STŘÍPKY Z NAŠÍ ČINNOSTI 

V rámci našich pracovních povinností jsme se snažili pomáhat dle našich možností a schop-
ností našim uživatelům služeb v jejich sociálních problémech, kterých není v naší obci málo. 

Pomoc při vyplnění formulářů na Úřad práce, zajišťování pomoci při získávání sociálních dávek, 
vyhledávání vhodných brigád nebo vhodného zaměstnání, pomoc s domácími úkoly, ale i 
s prožíváním volného času vhodnou nabídkou volnočasových aktivit, získávání oblečení a po-
travinová pomoc, řešení vzájemných vztahů mezi dětmi, ale i mezi dětmi a rodiči, doučování 
apod. 

 Tříkrálová sbírka se tradičně koná na začátku ledna. Ve dnech 6. a 7. ledna jsme 
uskutečnili sbírku v obci Staré Město pod Landštejnem a okolí. Výtěžek ze Tříkrálové 
sbírky byl určen a využit na zajištění potřeb našich uživatelů. 

 Dne 14. března 2015 jsme připravili ve spolupráci s Kulturní komisí obce Dětský kar-
neval v naší obci. Pro tento den jsme připravili kompletní soutěžní program a tak celé 
odpoledne od 14. do 18. hodiny se neslo v duchu hudby, tance a soutěžení. Do sou-
těží jsme zapojovali nejenom děti, ale i jejich rodiče.  

 V TÝDNU OD 30. BŘEZNA DO 3. DUBNA BUDOU V NZDM TVOŘIVÉ VELIKONOČNÍ 
DÍLNY. 7 dětí a 3 maminky se účastnilo těchto našich Velikonočních dílen. 

 18. dubna 2015 proběhl v naší obci úklid při příležitosti Dne Země. Společně se 6 uži-
vateli našich služeb jsme se zúčastnili této akce, kterou jsme sami iniciovali. 

 30. dubna jsme se spolupodíleli na Čarodějnickém reji, kde jsme připravili několik 
soutěžních úkolů pro děti i dospělé. 

 Šestnáct dětí s dvěma učitelkami z Mateřské školky ve Starém Městě pod Landštej-
nem přišlo dne 4. 6. 2015 v dopoledních hodinách na zahradu Nízkoprahového zaří-
zení pro děti a mládež SÍŤ. Zde na ně již čekali zaměstnanci centra, kteří pro ně při-
pravili několik zajímavých soutěžních disciplín. Děti se již opět těší na další návštěvu 

v našem centru. Akci jsme uskutečnili v rámci „DNE DĚTÍ“. Hráli jsme Šipkovanou, 
vždyť to znáš.   

 Všední dny v našem centru si občas krátíme různými hrami v přírodě. Soutěžní 
otázky byly ukryté na různých místech a tak soutěžící museli nejprve najít ukryté 
schránky  a potom se již odpovídalo na soutěžní otázky. Některé odpovědi nás docela 
překvapily. 

 27. 6. jsme připravili pro děti a jejich rodiče „RODINNÉ SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE“ Při 
soutěžích se děti, rodiče i prarodiče náramně bavili a tak odcházeli všichni domů ve-
lice spokojeni. 

 3. 7. Po stopách historie. V kostele jsme dětem vyprávěli o historii obce a kostela. 
Vědomostní kvíz prověřil, jak byli posluchači pozorní.  

 20. až 22. 7. „PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR“ pro děti ze sociálně slabých rodin z Jindřichova 
Hradce. Soutěže, povídání, zpívání, výlety po našem okolí. 

 28. až 30. 7. jsme uskutečnili Tvořivou dílnu. Malovalo se za pomoci horkého vosku a 
žehličky. Za pomoci pracovnice centra si děti mohly vyzkoušet tuto techniku. Děti si 
vytvářely originální obrázky, které si s radostí odnesly domů. 

 15. a 16. srpna jsme se spolupodíleli na XII. Dobových slavnostech Starého Města 



 Koncem roku jsme uspořádali pro Domov mládeže v Dačicích, se kterým dlouhodobě 
spolupracujeme přednášky na téma – Domácí násilí, Rozkoš bez rizika a Bezpečnost 
silničního provozu. 

Na velice dobré úrovni je spolupráce s Obecním úřadem, místní školkou, hradem a i s někte-
rými občany obce. Spolupracujeme i s katechetkami z ČB, Třeboně a Jindřichova Hradce (např. 
Dětské vikariátní poutě.) O centru a jeho činnost je známo i v okolních obcích a městech Sla-
vonice, Nová Bystřice, Dačice, Jindřichův Hradec. Za všech okolností se snažíme být dobrým 
příkladem nejenom našim uživatelům služby, ale i ostatním občanům obce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poděkování dárcům a spolupracovníkům 

Rádi bychom vyjádřili velké poděkování za podporu otci biskupovi Mons. Pavlu Posádovi, páteru Ing. 

Jiřímu Špiříkovi, ThD., farnímu vikáři jindřichohradeckého probošství. Děkujeme všem anonymním a 

nejmenovaným dárcům, kteří svým přispěním podpořili naši činnost. Děkujeme i všem dalším, kteří 

nás jakkoliv podpořili. 

Finančně nás podpořili 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Jihočeský kraj 
Obec Staré Město pod Landštejnem 
Farní charita Boršov nad Vltavou 
 

 

 

 

 

Materiálně či službou nás podpořili 

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s 
Příbrazský Plaváček o.s. 
Kuželna Nová Bystřice 
ZŠ Plavská 
Tenisový oddíl Nová Bystřice 
 

Děkujeme za spolupráci 
 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Českobudějovické biskupství 
Diecézní charita České Budějovice 
Jihočeský kraj 
Obec Staré Město pod Landštejnem a 
Ostatním státním i nestátním organizacím a subjektům  
 

 

Pomáhejte s námi 

Práci Farní charity Protivín – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Starém Městě pod Landštej-

nem můžete podpořit mnoha způsoby: 

 Finanční příspěvek – podpora našich uživatelů a činnosti v Nízkoprahovém zařízení 

 Materiální dar – uvítáme jakýkoliv dar např. výpočetní techniku, notebook, kancelářský mate-

riál 

 Dobrovolnická činnost – pomoc při organizování sportovních a kulturních akcí, pomoc při Tří-

králové sbírce 

https://www.facebook.com/kraj.jihocesky/photos/a.944358475586694.1073741825.944358442253364/944358485586693/?type=3&source=11


Aktuální adresář 

Farní charita Protivín 
Sídlo: Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – SÍŤ ve Starém Městě pod Landštejnem 
IČO: 26520851 
Číslo účtu: 170967660/0300 ČSOB a.s. 
www.protivin.charita.cz  
telefon: 386 350 648 
e-mail: charita.st.mesto@seznam.cz  
 
Statutární zástupce: Roman Tlapák, ředitel 
Telefon: 386 350 648, mobil: 732 474 234, e-mail: roman.tlapak@dchcb.charita.cz  
 
Ekonomka: Bc. Eva Benešová, Dis. 
Mobil: 732 676 031, e-mail: projekty2@charitacb.cz  
 
Účetnictví: firma Monika Húsková, účetní Radek Húska 
Mobil: 608 956 365, e-mail: rhuska@volny.cz  
 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – SÍŤ 
 
Vedoucí služby: Petr Hruška - pracovník v sociální službě 
Telefon: 384 498 549, mobil: 731 402 982, e-mail: charita.st.mesto@seznam.cz  
 
Sociální pracovník: Denisa Dohnalová, DiS. 
Mobil: 606 433 245, e-mail: charita.st.mesto@seznam.cz 
 
Pracovnice v sociální službě: Jaroslava Hrušková 
Telefon: 384 498 549, e-mail: charita.st.mesto@seznam.cz 

 

Seznam dalších služeb: 

Pořádání letních táborů, pořádání kulturních akcí, přednášek, pomoc v krizi a zprostředkování případné 

navazující pomoci (např. sociální služby, zdravotnické či školské zařízení, a další), materiální a potravi-

nová pomoc lidem v nouzi, humanitární sbírky, Tříkrálová sbírka.  
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