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SLOVO VEDOUCÍHO NZDM SÍŤ 

Vážení přátelé, 

Co uvést na začátek této Výroční zprávy? Jsme rádi, že naši uživatelé služby si k nám stále 

nacházejí cestu a že vyhledávají naší pomoc.  To svědčí o tom, že poslání a cíle naší služby 

oslovují děti a mládež z naší obce a že k nám rádi přicházejí pro pomoc i radu. S některými 

jsme se rozloučili, vzhledem k naplnění jejich věku, po který mohou naše centrum navštěvovat 

a jiné jsme zase přijali. 

Kromě práce na klubovnách jsme prováděli i venkovní aktivity jak je to u nás zvykem, protože 

kdo se neangažuje i na veřejnosti jako by nebyl. A na vesnici to platí dvojnásobně. Naši 

uživatelé služby se rádi zúčastňují venkovních her a sportovních aktivit, které pro ně pořádáme. 

Přeci jenom sezení na klubovně když je hezké počasí „je nuda.“ 

Poděkování za pomoc v naší činnosti si zaslouží naši přátelé z obce, z hradu Landštejna, Obecní 

úřad Staré Město pod Landštejnem a naši příznivci a sponzoři. 

Co dodat závěrem? „Ať se nám daří i v roce 2017.“ 

Petr Hruška 

Vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 



STŘIPKY Z NAŠÍ ČINNOSTI 

Velikonoce v centru  

S dětmi za kulturou 



Karel IV. na hradě Landštejně 

 Akce pro děti z obce 



Kamarádky na klubovně 

 

Domácí úkol je domácí úkol 



Malování na klubovně  

Turnaj ve stolním tenise 

 



Akce pro veřejnost na hradě Landštejně 

Obr na hradě 



 Letos poprvé jsme za pomoci přátel zhotovili Betlém v kostele v obci 

Hráli jsme Vánoční příběh 

 



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 

Landštejnem můžete podpořit mnoha způsoby: 

 Finanční příspěvek – podpora našich uživatelů a činnosti v Nízkoprahovém zařízení 

 Materiální dar – uvítáme jakýkoliv dar např. výpočetní techniku, notebook, 

kancelářský materiál 

 Dobrovolnická činnost – pomoc při organizování sportovních a kulturních akcí, 

pomoc při Tříkrálové 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 potravinová pomoc lidem v nouzi, humanitární sbírky, Tříkrálová sbírka.  
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO 

DĚTI A MLÁDEŽ - SÍŤ 

STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM 

 

 

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 
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