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Úvodní slovo
Vážení přátelé,
další rok uplynul jako voda a nadešel tedy ten správný čas, abychom Vám
předložili již 2. výroční zprávu našeho spolku. Rok 2016 byl pro spolek Domov
Žlutý Petrklíč rokem, ve kterém jsme vyřizovali vše potřebné k úspěšnému
dokončení stavební projektové dokumentace a vydání stavebního povolení.
V první polovině roku 2016 jsme nechali vyhotovit architektonickou studii
určenou k rekonstrukci budovy bývalé školy na Lomci za účelem vybudování
týdenního stacionáře pro osoby s těžkým mentálním a kombinovaným
postižením. Na základě dokončení této studie byla zadána stavební projektová
dokumentace. Probíhala jednání s mnoha institucemi, jejichž souhlasná
stanoviska jsou důležitá pro vydání stavebního povolení. V tomto roce jsme také
usilovně pracovali na podání žádosti z Integrovaného operačního programu na
rozvoj sociálních služeb. Do cesty se nám však postavila překážka, která nám
zkomplikovala rozhodnutí tuto žádost podat. Bylo to nesouhlasné stanovisko
Zastupitelstva Jihočeského kraje, které náš záměr vybudovat na Lomci týdenní
stacionář pro osoby s těžkým mentálním a kombinovaným postižením
v návaznosti na projekt investičního charakteru nepodpořilo. Nakonec jsme se
rozhodli o dotaci z Integrovaného operačního programu nežádat. Na začátku
realizace naší myšlenky jsem se vyjadřovala k tomu, že ne vždy bude vše
jednoduché a bez komplikací.

Protože však máme velkou podporu nejen

Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka, ale také našich budoucích
zájemců o naše služby týdenní stacionáře budeme na našem záměru i nadále
usilovně pracovat. Věříme, že právě na Lomci bude to správné místo, kde
uživatel s těžkým typem zdravotního postižení bude moci na potřebnou dobu
rehabilitovat, aby se opět vrátil spokojený ke své odpočaté rodině. Na závěr
přeci jen skončím pozitivní zprávou. Podařilo se nám sehnat investora, který je
ochoten jít do rekonstrukce a pomůže nám tak k uskutečnění našeho záměru

s týdenním stacionářem. Na tomto místě bychom tak našim investorům
společnosti Nový Unitas rádi poděkovali a projevili jim velký obdiv a úctu,
kterou chováme k jejich velkorysému činu. Dávají tak možnost lidem s těžkým
zdravotním postižením najít domov, který na potřebnou dobu nahradí péči jejich
rodičů. Upřímně a ze srdce jim děkujeme a poděkování patří také panu Ing.
Jiřímu Havlínovi za úspěšné vyhotovení architektonické studie a panu Ing.
Jiřímu Veselému za úspěšné vyhotovení stavební projektové dokumentace
rozhodující pro vydání stavebního povolení. Poděkování patří také Všem
ostatním příznivcům a podporovatelům Domova Žlutý Petrklíč, z.s. V roce 2017
tak budeme moci začít s plánovanou rekonstrukcí. Spuštění zkušebního provozu
chystáme v roce 2018. Nebudeme však předbíhat události a budeme pevně věřit,
že se nám naše dílo podaří.

S úctou
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.
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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 6 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.
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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.
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4. Činnost spolku v roce 2016
Leden 2016
Proběhla veřejná sbírka pro Domov Žlutý Petrklíč, z.s. - prodejem předmětů na
Novoročním setkání na Lomci.
Duben 2016
Dokončení architektonické studie Ing. Jiřím Havlínem, která byla zadána v roce
2015.
2.4.2016 se konala členská schůze spolku Domov Žlutý Petrklíč.
Květen 2016
Zahájení spolupráce s Ing. Jiřím Veselým, kterému bylo zadáno vyhotovení
stavební projektové dokumentace pro účely vydání stavebního povolení na
rekonstrukci budovy bývalé školy na Lomci č.63.
Červen 2016
Jednání s úřady a institucemi jejichž souhlasná stanoviska jsou důležitá pro
vydání stavebního povolení.
Od června do září probíhala na Lomci v areálu kláštera Kongregace Šedých
sester III. řádu sv. Františka veřejná sbírka pro Domov Žlutý Petrklíč, z.s. prodejem předmětů.
Červenec 2016
Jednání s úřady a institucemi za účelem vydání stavebního povolení.
Od července do září probíhala v Praze v areálu kláštera Šedých sester III. řádu
sv. Františka veřejná sbírka na podporu Domova Žlutý Petrklíč, z.s.
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Srpen 2016
Jednání s Městským úřadem ve Vodňanech o zařazení našeho záměru
poskytovat sociální služby typu týdenního stacionáře do komunitního plánu
města Vodňany a to na základě zjištěných potřeb v území. Jednání bylo úspěšné.
Město Vodňany náš záměr podpořilo a zařadilo v Plánu sociálních a
doprovodných služeb území správního obvodu ORP Vodňany pro roky 2016 –
2018.
Září 2016
11. září se konala na Lomci v areálu kláštera Kongregace Šedých sester III. řádu
sv. Františka veřejná sbírka prodejem předmětů. Výtěžek byl určen k podpoře
spolku Domov Žlutý Petrklíč.
Říjen 2016
Koncem října mělo dojít k podání žádosti z kolové výzvy č. 29 investičního
operačního programu na rozvoj sociálních služeb, na které jsme intenzivně
pracovali od června roku 2016. Na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského
kraje ze dne 22.9.2016 kompetentní subjekt Jihočeský kraj vyjádřil nesouhlas
s projektem z dotace 29. Výzvy IROP ,,Rozvoj sociálních služeb“ Ministerstva
pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1. Na základě tohoto nesouhlasného
stanoviska jsme se rozhodli žádost nepodávat.
Listopad 2016
26. listopadu se v obci Nestanice konala veřejná sbírka – prodejem vstupenek na
již 2. charitativním plese. Výtěžek z této akce šel na podporu spolku Domov
Žlutý Petrklíč.
27. listopadu proběhl již tradiční adventní koncert ve farním kostele v obci
Skočice. Výtěžek z tohoto koncertu byl darován spolku Domov Žlutý Petrklíč.
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Prosinec 2016
Poslední a neméně významnou akcí v tomto roce nás již podruhé podpořila
Česká křesťanská akademie ve Vodňanech, která každoročně pořádá na Štědrý
den setkání u vánočního stromu. Lidé tak měli možnost si přijít poslechnout
vánoční koledy a mohli svými finančními příspěvky přispět na vznikající
sociální službu týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z.s. na Lomci.
Zařazení našeho záměru – zřízení týdenního stacionáře pro osoby se zdravotním
postižením v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb ORP Vodňany na rok
2017.
Navázání spolupráce se společností Nový Unitas s.r.o., která se stala investorem
rekonstrukce budovy bývalé školy na Lomci č. 63 - určené pro poskytování
sociálních služeb pro osoby s těžkým mentálním a kombinovaným postižením.
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5. Záměry organizace v roce 2017
V letošním roce bychom chtěli začít s rekonstrukcí 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.
Budeme také vyřizovat všechno potřebné k úspěšné registraci našich služeb.
V roce 2018 bychom chtěli spustit zkušební provoz týdenního stacionáře.
Dalším neméně významným bodem letošní činnosti spolku bude informování
veřejnosti o účelu, cílech a činnostech spolku, jejich propagace, pořádání akcí a
fundraisingových aktivit.
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6. Finanční zpráva
Finanční zpráva spolku Domov Žlutý Petrklíč za rok 2016
Členské příspěvky……………………………………………………….500,- Kč
Výtěžek z veřejné sbírky……………………………………………...94009,- Kč
Dary přijaté na činnost spolku……………………………………….198160,- Kč
Investiční výdaje……………………………………………………...176930,-Kč
Ostatní výdaje na činnost spolku……………………………………...12083,- Kč
Výsledek hospodaření za rok 2016…………………………………103656,- Kč
Všem dárcům upřímně děkujeme za jejich pomoc a podporu!
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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)
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8. Poděkování
Drazí přátelé,
na tomto místě bych ráda 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
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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
Kontakt na předsedu spolku: tel. 724 292 545 email: cizkoz@seznam.cz
Webové stránky spolku: www.domovzlutypetrklic.cz
Email spolku: domovzlutypetrklic@gmail.com
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