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Úvodní slovo 

Vážení přátelé,  

samotnému zahájení provozu týdenního stacionáře předcházelo mnoho potřebných kroků. 

Budova bývalé školy prošla v roce 2017 celkovou rekonstrukcí a začátkem roku 2018 byla 

úspěšně zkolaudována a předána Kongregací Šedých sester III. ř. sv. Františka do 

dlouhodobého podnájmu spolku Domov Žlutý Petrklíč. Spojili se tak, dvě skupiny lidí, které 

by rády pomohly rodinám, které dlouhodobě a celodenně pečují o své dítě s těžkým 

zdravotním postižením.  Úplný začátek cesty k vybudování týdenního stacionáře započal 

v roce 2015 a nebyl vždy jednoduchý. Několikrát jsme si i mysleli, že překážky jsou natolik 

komplikující, abychom vůbec naše dílo dovedli do zdárného konce. Úsilí a trpělivost se však 

vyplatili. A to všechno by samozřejmě nešlo bez našich sponzorů a dárců, dobrovolníků a lidí 

dobrého srdce, kterým není lhostejný osud lidí s těžkým zdravotním postižením.  

 Na konci roku 2018 jsme stáli před zrekonstruovanou a vybavenou budovou týdenního 

stacionáře a jsme velmi rádi, že 2. ledna 2019 jsme mohli zahájit provoz.  

 

Týdennímu stacionáři přejeme mnoho štěstí, spokojených klientů a jejich rodin.  

                                                                                                                                                                              

                                                                             Mgr. Zdeňka Čížková 

                  předseda spolku 
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1. Poslání a cíle týdenního stacionáře 

Posláním týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s. je poskytovat potřebné sociální 
služby a další aktivity ve prospěch lidí s mentálním a kombinovaným postižením a jejich 
rodin. 

Chceme 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 sociálním prostředí s rodinou. 

Týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z.s. poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se 
provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění. 

Hlavní cíle služby 

- Pomoc a podpora uživatelů v oblasti sebeobsluhy a sociálních dovedností. 
- Pomoc a podpora uživatelů v udržení jejich dobrého fyzického i psychického stavu 

vhodně zvoleným individuálním plánem činností. 
- Poskytnout uživatelům pocit jistoty a důvěry. 
- Zapojení uživatelů do běžného života naší společnosti vhodně zvolenou zábavou dle 

jejich možností. 
- Respektování specifických potřeb a přání uživatelů. 
- Podpora v uplatňování základních lidských práv a svobod. 
- Podpora individuální a skupinové činnosti uživatelů. 
- Podpora vztahů s rodinou a blízkými přáteli, organizování společných akcí. 

 
 

Zásady poskytování sociální služby 

- Spolupráce s rodinou uživatelů. 
- Ochrana práv uživatelů a respektování jejich specifických potřeb. 
- Vstřícný a empatický přístup zaměstnanců. 
- Pomoc a podpora v soběstačnosti uživatelů. 
- Spolupráce v týmu a vzájemný respekt. 
- Otevřenost organizace pro nové věci. 
- Zajištění odborného růstu pracovníků. 
- Účinně řešit problémy a pozitivně myslet. 
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2. Nabízené služby 

• Poskytnutí ubytování. Ubytování je pro uživatele zajištěno ve 2 jednolůžkových a 
1 dvoulůžkovém pokoji v bezbariérově upravené budově, která prošla v roce 2017 
celkovou rekonstrukcí. Na pokojích jsou elektricky polohovatelná lůžka, skříň na 
osobní věci klientů, stolek se židlemi a noční osvětlení. Přeprava uživatelů mezi 
jednotlivými podlažími je řešena pomocí výtahu. V místnostech, kde se pohybují 
uživatelé, je zabudované podlahové vytápění, které jim zajistí dostatečný komfort 
a ocení ho zejména v chladnějších měsících. V 1. patře budovy se nachází velká 
společenská místnost s pohodlnou sedací soupravou, nábytkem a televizorem, 
která je propojena s kuchyňským jídelním koutem a dalším potřebným zázemím. 
Na tomto patře se také nachází prostorná koupelna s vanou a WC toaletou. 
Sprchový kout s WC mají uživatelé k dispozici také ve druhém patře, kde jsou 
ubytováni. Materiální vybavení stacionáře je zcela nové, moderní a odpovídá 
materiálně technickým požadavkům pro lidi s těžkým zdravotním postižením. 
Klienti si pokoje mohou dovybavit dle svých individuálních potřeb.  

• Poskytnutí stravy. Zajištění celodenního stravování odpovídající věku, zásadám 
racionální výživy a potřebám dietního stravování. 

• Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. 
• Pomoc a podpora uživatelů při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při 

osobní hygieně nebo poskytnutím podmínek pro osobní hygienu.   
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pořádání společných 

výletů, sportovně kulturních akcí a dalších aktivit. 
• Sociálně terapeutické činnosti.  
• Ošetřovatelská péče je smluvně zajištěna s agenturou Domácí péče ČČK o.p.s. 

Strakonice. 
• Sociální poradenství zdarma.  
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3. Informace o službě 

Zájemce se o službě v týdenním stacionáři Domov Žlutý Petrklíč, z.s. může informovat 
prostřednictvím informačních letáků naší organizace, na webových stránkách 
www.domovzlutypetrklic.cz  nebo přímo osobně či telefonicky v týdenním stacionáři. 
Vedoucí sociální pracovník žadateli předá veškeré potřebné informace. Formulář žádosti o 
služby týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s.  nalezne zájemce na našich webových 
stránkách ve složce Dokumenty. Žádost můžeme zájemci předat i osobně na předem 
dohodnuté návštěvě u nás v týdenním stacionáři.  Dohodneme-li se na poskytování služby, 
uzavřeme písemnou Smlouvu o poskytování služby sociální péče v týdenním stacionáři 
Domov Žlutý Petrklíč, z.s. v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 
prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění.   

Týdenní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením  

Věková kategorie uživatelů: od 15 do 64 let z celého Jihočeského kraje 

Zahájení provozu týdenního stacionáře: 2. 1. 2019  

Časový rozsah služby:  Nepřetržitý provoz i přes noc od PO – PÁ od 7.00 do 17.00 hodin 

Víkendy a státní svátky službu neposkytujeme. 

Kapacita služby: počet lůžek 4 

Cílová skupina 

Služba je určena: Služba týdenního stacionáře je poskytována osobám se středně těžkým až 
těžkým mentálním a kombinovaným postižením od 15 do 64 let věku s podstatně sníženou 
soběstačností z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 
od jiné fyzické osoby. Služba je určena mužům i ženám především z Jihočeského kraje. 

Služba není určena: 

Služba se neposkytuje osobám, které vážně narušují společné soužití, osobám na návykových 
látkách a osobám s infekčním onemocněním. Služba se dále neposkytuje osobám, jejichž 
zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení. Služba se 
neposkytuje ani v době nemoci uživatele. 

Úhrada za pobyt 

Výše úhrady za pobyt, stravu a péči se řídí platnými právními předpisy – zákonem o 
sociálních službách č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. 

V týdenním stacionáři uživatelé do 18 let hradí stravu a péči, uživatelé nad 18 let hradí stravu, 
péči a ubytování. Platný ceník sociální služby naší organizace naleznete na našich webových 
stránkách.   

 

http://www.domovzlutypetrklic.cz/
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4. 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 uskutečnilo, 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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5. Činnost spolku v roce 2018 

Leden 2018  

Úspěšná kolaudace budovy bývalé školy na Lomci a předání budovy Kongregací Šedých 

sester III. ř.sv. Františka do dlouhodobého podnájmu spolku Domov Žlutý Petrklíč, z.s. 

Prodej předmětů – Lomec – novoroční setkání – veřejná sbírka spolku. 

Únor 2018 

Jednání s úřady. Potřebné kroky pro získání registrace poskytovatele sociální služby týdenní 

stacionář. 

Březen 2018 

Materiální vybavování prostor týdenního stacionáře.  

Duben 2018 

Žádost o společný grant ke komunitní nadaci KONABO Blanicko – Otavské  na projekt  

Tvorba prezentačních materiálů, jejichž propagací jsme chtěli docílit zviditelnění naší 

organizace.  

Dostali jsme nadační příspěvek v hodnotě 16.000,-Kč. 

Květen 2016 

Prodej předmětů – Lomec – ve prospěch veřejné sbírky spolku. 

Červen 2018 

V červnu se konala v Nestanicích na návsi 1. benefiční akce kapely Rozmetadlo na podporu 

týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč. Akce měla u místní veřejnosti velký úspěch a 

vynesla potřebný výtěžek. 

Červenec 2018 

Dne 30. 07. 2018 rozhodl Krajský úřad Jihočeského kraje odbor sociálních věcí o registraci 

sociální služby týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, z.s.  
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Spolek divadelních ochotníků TYL z Netolic pro nás opět zahrál na Lomci ve prospěch 

vznikajícího týdenního stacionáře představení s názvem ,,Darmošlapky aneb hoši repete“. Hra 

měla u diváků velký úspěch. To soudím zejména z toho, že je ani déšť neodradil a představení 

shlédli až do konce. 

Srpen 2018 

Vyřizování potřebných podkladů pro podání žádosti o účelovou dotaci Jihočeského kraje a 

žádost o zařazení do základní sítě poskytovatelů v rámci Jihočeského kraje pro období 2019- 

2021. 

Září 2018 

V 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 2018 

V říjnu byla podána žádost o účelovou dotaci Jihočeského kraje.  

Listopad 2018 

V listopadu proběhla mezi veřejností oblíbená akce naší dobrovolnice Vendulky Růžičkové 

,,Výroba a prodej adventních věnců“. Výtěžek z této akce byl darován spolku Domov Žlutý 

Petrklíč.  

Prosinec 2018 

V prosinci proběhl již tradiční adventní koncert ve farním kostele v obci Skočice. Výtěžek 

z tohoto koncertu byl darován spolku Domov Žlutý Petrklíč.  

 

Poslední a neméně významnou akcí v tomto roce nás 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. 
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6. Záměry organizace v roce 2019 

2. ledna 2019 zahájení provozu týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč na Lomci pro 

osoby s mentálním a kombinovaným postižením. 

Zakoupení 9 - místného automobilu ve prospěch klientů týdenního stacionáře za účelem 

zprostředkování výletů a dalších pro ně prospěšných aktivit. 

Rozšiřování nabídky aktivit pro naše uživatele. 

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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7. Finanční zpráva 

Finanční zpráva spolku Domov Žlutý Petrklíč za rok 2018 



 

 15 

 

 

 



 

 16 

 

 

 



 

 17 

 

 

 



 

 18 

 

 

 



 

 19 

 

 

 



 

 20 

 

 

 



 

 21 

 

 

 



 

 22 

8. 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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9. 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 pokračování v našem záměru. 

Tím je provozování 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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10. Kontaktní a identifikační data 

Název organizace: Domov Žlutý Petrklíč, z.s. 

Sídlo organizace: Nestanice – Lomec 63, obec Libějovice 38901 

Právní forma: Spolek   

Statutární orgán: Mgr. Zdeňka Čížková      

Telefonický kontakt: 724 292 545    

Webové stránky: www.domovzlutypetrklic.cz 

Emailová adresa: domovzlutypetrklic@gmail.com 

http://www.domovzlutypetrklic.cz/
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