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Kontaktní a identifikační údaje
Název organizace: Domov Žlutý Petrklíč, z.s.
Právní forma: zapsaný spolek
Spolek Domov Žlutý Petrklíč je veden v spolkovém rejstříku u Krajského soudu
v Českých Budějovicích v oddílu L vložce číslo 6707
Sídlo: Nestanice 63, 38901 Libějovice
IČ: 04077261
DIČ: CZ04077261
Číslo veřejné sbírky Domov Žlutý Petrklíč, z.s.: 115-1243610297/0100
Číslo běžného účtu Domov Žlutý Petrklíč, z.s.: 115-549630237/0100
Statutární orgán: předseda Mgr. Zdeňka Čížková
Kontakt: 724292545

cizkoz@seznam.cz

Úvodní slovo
Vážení přátelé,
rok se s rokem sešel a spolek Domov Žlutý Petrklíč Vám předkládá 1. výroční
zprávu za rok 2015. Byl to rok, ve kterém jsme se setkávali s nejrůznějšími
povinnostmi, které založení a vedení spolkové činnosti vyžaduje. Společně
s dalšími zakladateli našeho spolku budeme za vytvoření domova pro naše
budoucí klienty vyvíjet veškeré úsilí na cestě k jeho vybudování a úspěšného
uvedení do provozu. Chceme našim budoucím uživatelům vytvořit domov, který
jim na potřebnou dobu nahradí jejich vlastní domov a ve kterém se budou cítit
spokojeni a v bezpečí. Naší základní myšlenkou je pomoc rodině, která pečuje o
svého syna či dceru s těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením. Co
nejvíce proto budeme spolupracovat s rodinou našich klientů a vycházet
z osobních zkušeností těchto rodin. V naší snaze vytvořit zázemí lidem s těžkým
zdravotním handicapem nás také podporuje Kongregace Šedých sester III. řádu
sv. Františka, která nám poskytla budovu bývalé školy na Lomci č.p. 63 do
dlouhodobého pronájmu. Dvě sestry z kongregace jsou členkami našeho spolku
a aktivně se podílejí na jeho činnosti. Závěrem bych všem členům našeho
spolku, našim příznivcům a dárcům chtěla upřímně poděkovat a sdělit Vám
všem, že si velmi vážím veškerého úsilí i finanční podpory, kterou jste v roce
2015 podpořili Domov Žlutý Petrklíč, z.s.
Děkujeme.
Mgr. Zdeňka Čížková
předseda spolku
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1. Poslání a cíle organizace
Účelem, posláním a cílem spolku je rekonstrukce a úprava objektu budovy
bývalé školy v rámci areálu kláštera Kongregace Šedých sester III. řádu sv.
Františka, vybudování a provoz Domova Žlutý Petrklíč poskytující potřebné
sociální služby a další aktivity ve prospěch lidí s mentálním a kombinovaným
postižením. Činnost spolku má umožnit rodinám, které pečují o svého blízkého
člena s mentálním a kombinovaným postižením, žít plnohodnotný život a
zároveň podpořit setrvání člověka s těžkým mentálním a kombinovaným
postižením v jeho přirozeném prostředí s rodinou.

2. Důvod existence spolku
K založení spolku Domov Žlutý Petrklíč, z.s. došlo na základě myšlenky menší
skupiny lidí, která by ráda pomohla lidem s těžkým mentálním a kombinovaným
postižením a jejich rodinám. Rodiny, které dlouhodobě pečují o osoby s těžkým
zdravotním postižením, se často ocitají v nelehké životní situaci. Někdy bývají
na péči zcela sami a bez pomoci. Z osobních zkušeností a setkání s některými
rodinami vím, jak je péče o tyto jedince náročná. Rodiče se zejména bojí, co
přinese budoucnost, ubývá jejich fyzických a psychických možností. Mnohdy by
jim stačilo alespoň na chvíli odpočinout a načerpat nové síly od náročné
celodenní péče. Spolek by tak chtěl reagovat na potřeby těchto rodin
vybudováním týdenního stacionáře s kapacitou pro 7 uživatelů s těžkým
mentálním a kombinovaným postižením ve věkové kategorii 15-40 let.
Z rozhovorů s rodiči víme, že by upřednostnili zejména menší zařízení
rodinného typu, které by co nejvíce respektovalo požadavky jeho klientů. Naší
prioritou tedy bude spolupráce s rodinou klientů, které budeme v jejich
požadavcích a přáních při péči o jejich dítě maximálně naslouchat. Chtěli
bychom našim budoucím klientům vytvořit na Lomci bezpečný, klidný a
pohodový domov, do kterého se budou rádi vracet.

3. Stručná historie budovy na Lomci
Koncem 18. století byla v bočním křídle loveckého zámečku na Lomci, na levé
straně, přistavěna škola spolu s bytem učitele. Později se jí přezdívalo stará
škola. Do působnosti školy náležely děti z Malovic, Nestanic a Krtel, které sem
denně docházely. Ke zrušení došlo v roce 1963. V roce 1971 se do objektu
budov na Lomci přestěhovaly Šedé sestry III. ř. sv. Františka, které zde působí
dodnes. Jejich hlavním posláním je péče o nemocné. Vystěhované sem však
byly v době komunismu, kdy samy nabývaly důchodového věku a nemohly již
potřebným sloužit v nemocnicích nebo sociálních ústavech. V 70.-90. letech zde
bylo téměř 60 sester. V těchto letech převzaly péči o celý areál, o ty, kteří na
Lomec přicházejí a v neposlední řadě zde vytváří i duchovní zázemí. Sester však
postupně ubylo, mnoho starších již zemřelo. Budova školy je nyní několik let
sestrami méně využívána.
Spojilo se zde tedy několik skutečností, které realizovaly myšlenku vzniku
Domova Žlutý Petrklíč: potřeba této služby v tomto regionu; chuť konkrétních
lidí pomoci potřebným; volná budova k tomuto účelu; krásné prostředí poutního
místa Lomec; poslání Kongregace Šedých sester.

4. Činnost spolku v roce 2015
Červen 2015
3. června 2015 byl zapsán spolek Domov Žlutý Petrklíč ve spolkovém rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddílu L, vložce číslo 6707. Tím se
započala činnost našeho spolku, jehož myšlenkou je vybudování týdenního
stacionáře pro osoby s těžkým mentálním a kombinovaným postižením na
Lomci u Vodňan.
V červnu jsme též zahájili spolupráci s architektem, který vypracoval studii pro
Domov Žlutý Petrklíč.
Srpen 2015
11. srpna 2015 proběhlo jednání s Městským úřadem ve Vodňanech, kde jsme
před zástupci jednotlivých členů komisí sociálně právní a komise sociálně
zdravotní prezentovali záměr našeho spolku. Všichni členové jednotlivých
komisí záměr spolku Domov Žlutý Petrklíč jednohlasně odsouhlasili.
Září a říjen 2015
V průběhu září roku 2015 jsme vyřizovali vše potřebné k založení veřejné sbírky
Domova Žlutý Petrklíč, z.s. Bylo nám vydáno osvědčení podle kterého splňuje
naše organizace náležitosti podle § 5 odst.1 a 2 zákona č. 117/2001 Sb., o
veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, že nebyly shledány důvody
podle § 6 téhož zákona pro to, že sbírku nelze konat a že oznámení bylo přijato
dne: 15.10.2015.
Sbírka se koná od 21.10.2015 na dobu neurčitou a jejím účelem je shromáždění
finančních prostředků na rekonstrukci a úpravy objektu budovy bývalé školy
v rámci areálu kláštera Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka se

sídlem na Lomci č.p. 63 – Nestanice, vybudování a provoz Domova Žlutý
Petrklíč poskytující potřebné sociální služby a další aktivity ve prospěch lidí
s mentálním a kombinovaným postižením.
Listopad 2015
Na podzim 28. listopadu 2015 se konal v obci Nestanice 1. charitativní ples pro
Domov Žlutý Petrklíč. Na ples zavítala veřejnost zejména z obce Nestanice a
okolních přilehlých obcí. K tanci a poslechu hrála kapela Relaks. Výtěžek z celé
akce šel na veřejnou sbírku Domova Žlutý Petrklíč.
29. listopadu 2015 proběhl ve farním kostele v obci Skočice již tradiční adventní
koncert. Letošní výtěžek z tohoto koncertu byl darován spolku Domov Žlutý
Petrklíč.
Prosinec 2015
Poslední akcí nás podpořila Česká křesťanská akademie ve Vodňanech. Česká
křesťanská akademie ve Vodňanech každoročně pořádá na Štědrý den setkání u
vánočního stromu. Lidé si sem chodí poslechnout vánoční koledy a mají i
možnost přispět na charitativní účely. V letošním roce zde mohli finančně
podpořit i náš spolek.

5. Záměry organizace v roce 2016
V letošním roce bychom chtěli dokončit veškeré projektové přípravy nezbytné k
rekonstrukci budovy bývalé školy na Lomci č.p.63. za účelem poskytování
sociálních služeb týdenního stacionáře pro osoby se středně těžkým a těžkým
mentálním a kombinovaným postižením.
Dalším neméně významným bodem letošní činnosti spolku bude informování
veřejnosti o účelu, cílech a činnostech spolku, jejich propagace, pořádání akcí a
fundraisingových aktivit.

13. Finanční zpráva
Finanční zpráva spolku Domov Žlutý Petrklíč za rok 2015
Členské příspěvky……………………………………………………….500,- Kč
Výtěžek z veřejné sbírky……………………………………………...10777,- Kč
Dary přijaté na činnost spolku……………………………………….109003,- Kč
Náklady na činnost spolku……………………………………………...1148,- Kč
Výsledek hospodaření za rok 2015…………………………………119132,- Kč
Všem dárcům upřímně děkujeme za jejich pomoc a podporu!

7. Orgány spolku
Organizační strukturu tvoří tyto orgány:
a) členská schůze – nejvyšší orgán spolku
b) předseda – statutární orgán
Funkční období volených orgánů je tříleté. Členství ve volených orgánech
zaniká zánikem členství ve spolku dle čl. V. (viz Stanovy spolku)

8. Poděkování
Drazí přátelé,
Ráda bych poděkovala všem spolupracujícím institucím, dárcům a ostatním
příznivcům za podporu našeho spolku Domov Žlutý Petrklíč.
Projevené důvěry si velice vážíme a je pro nás závazkem pro zdárné dokončení
našeho záměru. Tím je vybudování týdenního stacionáře pro osoby s těžkým
mentálním a kombinovaným postižením.
Věříme, že také v následujícím roce nám zachováte svou přízeň.

S úctou
Mgr. Zdeňka Čížková
předseda spolku

9. Kontaktní a identifikační data
Název organizace: Domov Žlutý Petrklíč, z.s.
Sídlo organizace: Nestanice – Lomec 63, obec Libějovice 38901
Právní forma: zapsaný spolek
Statutární orgán: předseda Mgr. Zdeňka Čížková
Email: cizkoz@seznam.cz
Telefonní kontakt: 724 292 545

