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Vážení spolupracovníci, dobrovolníci, dárci a přátelé Charity,  

 

předkládáme Vám zhodnocení naší práce a činnosti za rok 2017. Začnu velkým poděkování 

všem donátorům, neboť díky jejich podpoře byl rok 2017 velice úspěšný. V průběhu roku bylo 

organizováno mnoho sportovních, kulturních akcí, které podpořily účelnost našeho zařízení 

v obci a širokém okolí. Stále se snažíme, aby se naše služba stala ostrůvkem bezpečí a pomoci 

pro naše mladé uživatele služby, kteří se snaží vykročit do ne vždy lehkého života dospělých.  

 

V roce 2018 bude naše sociální služba převedena pod FCH Jindřichův Hradec a bude zrušena 

FCH Protivín. Rád bych poděkoval za dlouholetou práci všem pracovníkům tohoto zařízení, 

kteří s nasazením pracovali na rozvíjení tak potřebné služby v tomto mikroregionu, dárcům 

a popřál hodně zdraví, rodinné a pracovní pohody.  

Roman Tlapák 

ředitel Farní charity Protivín
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Vážení přátelé. 

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

V průběhu roku jsme organizovali společenské, kulturní, výchovné a vzdělávací akce, které 

podpořily účelnost našeho centra v rámci Městyse Staré Město pod Landštejnem a v jeho okolí. 

Uplynulý rok byl úspěšný i ve spolupráci s Městysem Staré Město p. Landštejnem a jeho 

občany. 

Podařilo se nám materiálně zkvalitnit vnitřní prostory klubovny a herny, tak aby naše centrum 

bylo kultivovaným, bezpečným a přijatelným prostředím pro naše uživatele služby. 

Cílem pro rok 2018 je udržet nastavený standard naší služby, tak aby naše centrum i nadále 

sloužilo ku prospěchu našich uživatelů služby. 

Chtěl bych tímto poděkovat paní Jaroslavě Hruškové pracovnici v přímé péči, sociální 

pracovnici Denise Dohnalové, supervizorovi Viktorovi Šťástkovi, dobrovolníkům 

a kamarádům, kteří nám pomáhali při zajišťování venkovních aktivit, zaměstnancům hradu 

Landštejn, zástupcům místní samosprávy a všem, kteří nás jakkoliv podporovali. Doufám, 

že jejich přízeň nám bude podporou i v tomto roce. 

Petr Hruška 

Vedoucí NZDM SÍŤ

SLOVO VEDOUCÍHO NZDM SÍŤ 
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FARNÍ CHARITA PROTIVÍN 

Farní charita Protivín byla zřízena r. 2000 dekretem českobudějovického biskupa 

ThDr. Antonína Lišky. Jako církevní právnická osoba byla evidována 9. 7. 2001 

na Ministerstvu kultury ČR, č. evidence 8/1-05-709/2001. 

 

Předmětem činnosti Farní charity Protivín byla od počátku pečovatelská služba. Od roku 2008 

se Farní charita zaměřila na děti a mládež, a to skrze Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

SÍŤ ve Staré Městě pod Landštejnem, které poskytuje do současnosti.Farní charita Protivín je 

složkou Diecézní charity České Budějovice, která je členem Charity Česká republika. 

 

ČINNOST 

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Farní charita Protivín poskytuje registrovanou sociální službu: Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež Síť.  

 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY 

Pomoc v krizi, materiální a potravinová pomoc lidem v nouzi podpořená projektem FEAD, 

pořádání letních aktivit, pořádání kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí. Seznam 

některých aktivit naleznete na straně č. 8. 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Farní charita Protivín každoročně realizuje ve spolupráci s Nízkoprahovým zařízením pro děti 

a mládež SÍŤ Tříkrálovou sbírku. Letošní rok nebyl výjimkou. Z částky, která se letos 

vykoledovala, připadlo Farní charitě Protivín 16 544,45 Kč. 

 

 

PŘEDSTAVUJEME SE 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ je ambulantní služba, která nabízí bezpečný 

prostor, ve kterém poskytuje zázemí a pomoc dospívající mládeži žijící v obci Staré Město 

pod Landštejnem a jejím okolí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou j ohroženi. 

Díky nabídce smysluplného prožit volného času se snažíme o prevenci společensky 

nežádoucích jevů.  

Služba Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytována ambulantní formou, 

a to na adrese: Staré Město pod Landštejnem 1, 378 82 Staré Město pod Landštejnem.  

NZDM SÍŤ je otevřeno ve všední dny vždy od 11:00 do 19:00hod.  

Okamžitá kapacita centra je 15 osob. 

 

CÍLE 

Dlouhodobě poskytovat kvalitní a odborné sociální služby cílové skupině, které vycházejí 

z konkrétních individuálních potřeb uživatelů služby.  

 

CÍLEM JE TEDY KLIENT, KTERÝ: 

a. ví, jak vypadá funkční rodina  

b. se pravidelně připravuje do školy a ví, jak je důležité dokončit základní vzdělání.  

c. umí sám realizovat vlastní aktivity a využívat volný čas vhodným způsobem.  

d. je dobrým kamarádem a umí se chovat ve společnosti.  

Naším cílem je klient, který není závislý na pomoci institucí. 

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 7 – 22let, jež zažívají konfliktní situace, 

komplikované životní události, omezující životní podmínky, nebo jsou jimi ohroženi.  

  

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ 

PRO DĚTI A MLÁDEŽ SÍŤ 
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ZÁSADY 

NÍZKOPRAHOVOST:  

Snažíme se o maximální dostupnost, odstranění časových, prostorových a finančních bariér, 

které by bránily cílové skupině vyhledat prostory centra a využít nabídky poskytovaných 

služeb. (Prostory nejsou plně bezbariérové. V tomto případě je zapotřebí asistence.)  

 

ANONYMITA:  

Uživatel služby má možnost zůstat v anonymitě.   

 

MLČENLIVOST:  

Při poskytování služby zachováváme mlčenlivost. 

 

RESPEKT:  

Respektujeme rozhodnutí uživatele služby.  

 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP: 

Přistupujeme ke každému uživateli služby jako k jedinečné bytosti, která má své potřeby, zájmy 

atd. Snažíme se, aby v nás měli naši klienti důvěru.   

 

BEZPLATNOST:  

Služba je poskytována zdarma. 

 

 

STATISTIKA A ZAJÍMAVOSTI 

 Celkem 992 hodin činnosti jsme využili k 995 kontaktům s uživateli služby.   

 Při fakultativních činnostech na klubovně i venku jsme prožili celkem 137 hodin. 

 Při vlastní sociální činnosti to bylo 216 hodin. 

 Ostatní hodiny obsáhly volnočasové aktivity a výchovné činnosti



 8 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ se podílelo na mnoha aktivitách, které 

se uskutečnily, jak v rámci zázemí NZDM SÍŤ, tak i mimo zařízení formou fakultativních 

či propagačních činností.  

 

JEDNALO SE NAPŘÍKLAD O:  

 Velikonoční aktivity 

 Výchovné a vzdělávací hry v přírodě  

 Den pro děti z místní školky plný her a zábavy 

 Letní prázdninové téma – indiáni, jejich zvyky a tradice 

 Letní návštěva ZOO Jihlava 

 Vzdělávací aktivity na hradě Landštejně 

 Slavnosti Starého Města pod Landštejnem 

 Podzimní návštěva ZOO Kopeček -  loučení se sezonou + soutěže pro děti 

 Turnaj v kuželkách v Nové Bystřici 

 Česko zpívá koledy 

 Pečení perníčků 

 Narodil se Kristus Pán – divadelní hra v kostele zahraná našimi uživateli služby 

 Půlnoční mše svatá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STŘÍPKY Z NAŠÍ ČINNOSTI 
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ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE 



 10 

 



 11 



 12 

 

NÁKLADY A VÝNOSY FARNÍ CHARITY PROTIVÍN ZA ROK 2017 

(ČÁSTKY UVEDENY V ČESKÝCH KORUNÁCH) 

Ukazatel Farní charita Protivín 

Spotřeba mat., zbož. a ener. 196 546 

Opravy a udržování 250 

Náklady na služby 93 012 

Mzdové náklady bez OON 446 801 

OON-DPČ a DPP 113 500 

Soc. a zdr. pojištění 151 918 

Ostatní náklady 6 074 

Odpisy 0 

Náklady celkem 1 008 101 

Tržby za vl.výkony a služby 0 

Tržby za služby v rámci IP 0 

Tržby od zdravotních pojišťoven 0 

Dotace z MPSV 825 680 

Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády 0 

Dotace kraje 91 516 

Dotace obce,města 10 000 

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

Ostatní výnosy 947 

Dary  0 

Dary obce, města 0 

Sbírky církevní, včetně Postní almužny 0 

Sbírky veřejné 16 544 

Výnosy celkem 944 687 

    

Hospodář. výsledek -63 414 

  

Pořízení investice stavební, včetně pozemků 0 

Pořízení zařízení, strojů 0 

Celkem invest. výdaje 0 

Dotace na investice 0 

  

Počet zaměstnanců   

fyzický - prac. poměr k 31. 12. - bez OON 2 

průměrný přepočtený za celý rok – bez OON 2 

 

 

NÁKLADY A VÝNOSY 
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Tímto bychom chtěli velmi poděkovat níže zmíněným sponzorům a dárcům, kteří podpořili 

naši činnost, ať už materiálně, nebo finančně. 

Na dobré úrovni je spolupráce s městysem Staré Město pod Landštejnem, místní školkou, 

hradem Landštejn i s některými občany. O centru a jeho činnosti je známo i v okolních obcích 

a městech Slavonice, Nová Bystřice, Jindřichův Hradec. 

Za všech okolností se snažíme být dobrým příkladem nejenom našim uživatelům služeb, 

ale i občanům našeho městyse. 

 

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A SPOLUPRACOVNÍKŮM 

Rádi bychom vyjádřili své poděkování všem dobrým lidem a institucím, jež nás podporovali 

nejenom finančně, materiálně, ale i dobrým slovem a pomocí při pořádání našich aktivit. 

 

FINANČNĚ NÁS PODPOŘILI 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Jihočeský kraj 

Městys Staré Město pod Landštejnem 

 

MATERIÁLNĚ NEBO SLUŽBOU NÁS PODPOŘILI 

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. 

Kuželna Nová Bystřice 

 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI 

Městys Staré Město pod Landštejnem 

Diecézní charita České Budějovice 

Státním i nestátním organizacím a subjektům 

Státní hrad Landštejn 

Našim dobrovolníkům 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A 

DÁRCŮM 
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Činnost Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SÍŤ ve Starém Městě pod Landštejnem 

můžete podpořit mnoha způsoby: 

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK 

Farní charitu Protivín je možné podpořit finančně. Finanční obnos je možné zanést přímo 

za ředitelem FCH Protivín nebo je možné zaslat peníze na bankovní účet vedený 

u ČSOB a. s: 170967660/0300. 

 

MATERIÁLNÍ POMOC 

Farní charita Protivín i nadále přijímá materiální pomoc. Přijímány jsou především předměty 

využitelné k dovybavení prostor kluboven a kanceláře NZDM SÍŤ, kancelářské potřeby, 

hudební nástroje aj. 

 

DOBROVOLNICKÁ ČINNOST 

Farní charita Protivín i nadále shání dobrovolníky na Tříkrálovou sbírku, která se uskutečňuje 

každoročně v prvních čtrnácti dnech měsíce ledna.  

V průběhu roku se realizují různé dílčí aktivity, během kterých oceníme vaši pomoc, kupř. 

při organizování venkovních fakultativních činností NZDM aj. 

POMÁHEJTE S NÁMI 
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ŘEDITEL FCH PROTIVÍN 

Roman Tlapák 

tel.: 723 474 234 

email: tlapak@charitacb.cz 

EKONOM 

Bc. Eva Benešová, DiS. 

tel: 732 676 031 

e-mail: eva.benesova@dchcb.charita.cz 

ÚČETNÍ 

FIRMA AKTIVA 

účetní Radek a Monika Húskovi  

tel.: 608 956 365,  

e-mail: rhuska@volny.cz 

VEDOUCÍ SLUŽBY 

Petr Hruška – pracovník v sociální službě  

Tel.: 384 498 549, 731 402 982 

e-mail: charita.st.mesto@seznam.cz  

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE 

Denisa Dohnalová, DiS. (do listopadu 2017)     

Tel.: 606 433 245      

e-mail: charita.st.mesto@seznam.cz    

 

Mgr. Alena Gregorová (od listopadu 2017) 

Tel. 730 540 628 

Email: alena.gregorova@dchcb.charita.cz 

 

PRACOVNICE V SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ 

Jaroslava Hrušková 

Tel.: 384 498 549 

e-mail: charita.st.mesto@seznam.cz  

  

KONTAKTY 

mailto:eva.benesova@dchcb.charita.cz
mailto:charita.st.mesto@seznam.cz
mailto:charita.st.mesto@seznam.cz
mailto:alena.gregorova@dchcb.charita.cz
mailto:charita.st.mesto@seznam.cz
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FARNÍ CHARITA PROTIVÍN 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – SÍŤ ve 

Starém Městě pod Landštejnem, č. p. 1 

Sídlo: Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice  

IČO: 26520851  

Číslo účtu: 170967660/0300 ČSOB a.s.  

webová stránka: www.protivin.charita.cz 

e-mail: charita.st.mesto@seznam.cz 

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

