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Úvodní slovo 

Vážení přátelé,  

tak jako v předchozích výročních zprávách jsem se snažila shrnout činnost a události, které se 

dotýkali našeho týdenního stacionáře, činím tak i za rok 2020. Sotva tento rok započal, začaly 

se stále více objevovat informace s šířením nebezpečné virové infekce v Číně. Prvotní 

informace spojené s nebezpečným virem nás mnohé zaplavily stresem a strachem z toho, co 

nás čeká. Nedostatek roušek na trhu a vysoké ceny daly popud k tomu, aby se lidé semkli a 

začaly si vzájemně pomáhat nejen při výrobě domácích roušek. I pro náš stacionář nám byla 

poskytnuta pomoc od dobrovolníků, kteří nám našili roušky pro naše zaměstnance. A tak jsme 

začali s nošením roušek, později vystřídáno respirátory a litry dezinfekcí anti COVID19, 

nošení gumových rukavicí a častého větrání atd. V době od půlky března do května byl 

stacionář uzavřen a to z důvodu Nařízení vlády ČR k mimořádnému opatření a krizové situaci 

s pandemií COVID19. Naši uživatelé a jejich rodiny, tak byli po tuto dobu v domácím 

prostředí a vyčkávali, stejně tak jako my poskytovatelé na zlepšení situace a opětovné 

otevření služeb. Toho se dočkali 25. května 2020 a od této doby je již stacionář v provozu bez 

omezení. Stacionář byl v tomto roce také velmi ochuzen o možnost organizovat  akce pro 

veřejnost a prodeje jejichž výtěžek by putoval na veřejnou sbírku. Proto jsme byli upřímně 

rádi za každý finanční dar poskytnutý stacionáři. 

Na závěr bych chtěla poděkovat našim pracovníkům v sociálních službách, ale i rodičům 

uživatelů, kteří v době omezení provozu stacionáře zůstávali se svými blízkými doma.  

 

 

                                                                                                                                                                              

                                                                             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.  
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 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 2020 

Leden 2020  

Sbor církve bratrské – daroval stacionáři částku ve výši 5117,- Kč. 

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

Únor 2020 

Obec Hracholusky – poskytla dar ve výši 3000,- Kč na provozní náklady potřebných 

k zajištění péče o postižené občany. 

Firma AVÍZO s.r.o. Zliv – přispěla stacionáři darem finanční částku ve výši 10 000,- Kč na 

provoz stacionáře. 

Město Vodňany nás podpořilo v rámci Programové dotace města na podporu sociálních a 

navazujících služeb dotací ve výši 50 000,-Kč. Jde o dotaci neinvestiční, na částečnou úhradu 

mzdových nákladů zaměstnanců v přímé péči.  

Březen 2020 

Jihočeský kraj nás podpořil v rámci účelové dotace pro rok 2020 částkou v celkové výši 1.267 

000,- Kč. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se 

zajišťováním základních činností při poskytování sociální služby týdenního stacionáře. 

Město Zliv – poskytnutí finančního daru ve výši 6208,- Kč. 

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 16. 3. 2020, č. 239 o přijetí krizového opatření bylo i 

našemu týdennímu stacionáři nařízeno pozastavení činnosti služeb, a to od 18. 3. 2020 po 

dobu trvání nouzového stavu. 

Duben 2020 

Obec Malovice – nám poskytla dar ve výši 5000,- Kč na provoz týdenního stacionáře. 

Město Bavorov – nás podpořilo částkou 3000,- Kč na náklady spojené s provozem týdenního 

stacionáře. 

Město Horní Planá – nás podpořilo částkou ve výši 12 000,- Kč na financování provozu 

týdenního stacionáře.  
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Město Netolice – našemu stacionáři poskytlo finanční dar ve výši 1000,- Kč 

Květen 2020 

Městys Čestice – nám poskytlo darem finanční částku ve výši 7500,- Kč. 

Červen 2020 

Město Zliv – poskytlo stacionáři finanční dar ve výši 3925,- Kč. 

Firma RENOVO s.r.o. Bavorov – poskytla stacionáři finanční dar ve výši 2000,- Kč. 

Římskokatolická farnost Vodňany v rámci Tříkrálové sbírky v roce 2020 darovala stacionáři 

na veřejnou sbírku částku ve výši 27 300,- Kč na úhradu hygienických a dezinfekčních 

prostředků stacionáře. 

Červenec 2020 

Vodňanská drůbež a.s. darovala stacionáři finanční dar ve výši 50 000,- Kč. 

Obec Čkyně nás v roce 2020 podpořila částkou ve výši 5000,- Kč na úhradu nákladů 

z celoroční činnosti stacionáře.  
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Srpen 2020 

Dne 8. 8. 2020 se konal v kostele na Lomci benefiční koncert smyčcového kvarteta PeZet. 

Výtěžek z koncertu byl 3900,- Kč a byl vložen na veřejnou sbírku spolku ve prospěch 

uživatelů s těžkým zdravotním postižením. Poděkování patří zejména smyčcovému kvartetu 

PeZet a přítomným posluchačům za podporu.  

Dne 15. 8. 2020 se uskutečnil na návsi v obci Nestanice charitativní koncert hudebních skupin 

ROZMETADLO a JZD za podpory hlavního partnera akce PIVOVAR HULVÁT. Výtěžek 

z akce byl krásných 22 000,- Kč a byl vložen na veřejnou sbírku spolku. Počasí moc nepřálo, 

přesto se dostavilo dost lidí, kteří tak svou účastí a dobrovolným vstupným podpořily náš 

stacionář. Poděkování patří také obci Libějovice, SDH Lomecka – Nestanice a všem 

dobrovolníkům.  

Dne 15. 8. 2020 se se také uskutečnila další benefiční akce, kterou uspořádal FK Vodňany, 

z.s. fotbalovým utkáním přípravek. Výtěžek z akce byl 10 000,- Kč a byl vložen na veřejnou 

sbírku spolku. Moc děkujeme mladým nadějným hráčům jednotlivých mužstev a jejich 

trenérům, kteří vydrželi usilovně hrát celé dopoledne i odpoledne na přímém slunci a svými 

góly tak podpořily dobrou a potřebnou věc. Poděkování patří také městu Vodňany, které celou 

akci podpořilo. Velké poděkování patří organizátorům akce. Na hřišti panovala skvělá 

atmosféra a velkou zásluhu na tom měli zejména rodiče mladých fotbalistů, kteří jim usilovně 

fandili.  

Sportovní spolek Lékařova Lhota nás podpořil v tomto roce částkou 2000,-Kč. Děkujeme 

organizátorům akce a všem zúčastněným.  

Dne 24. 8. 2020 slavnostně paní ředitelka ZŠ a G Vodňany předala našemu stacionáři 

symbolický šek s částkou 2965,- Kč ze sběrové akce, kterou škola uspořádala na podporu 

našeho stacionáře a ve prospěch uživatelů s těžkým zdravotním postižením. 

Poděkování patří zejména žákům, kteří se na sběru podíleli a také pedagogům za jejich 

organizaci. 

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

rok 2021.  
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Září 2020 

Prodej předmětů ve prospěch týdenního stacionáře – výtěžek byl 16 580,- Kč a putoval na 

veřejnou sbírku spolku.  

Obec Libějovice – poskytla stacionáři dotaci ve výši 40 000,- Kč na financování provozu 

v roce 2020. 

Říjen 2020 

Kavárna Skautky Vodňany náš stacionář podpořila finančním darem ve výši 4000,- Kč. 

V říjnu byla podána žádost o účelovou dotaci Jihočeského kraje pro rok 2021. 

Jihočeský kraj náš týdenní stacionář podpořil v rámci Krajského dotačního programu pro 

2020 částkou 500 000,- Kč. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů 

souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb týdenní 

stacionáře v rozsahu dle vydaného Pověření. 

Listopad 2020 

Firma MEDICCIMO s.r.o. Písek – náš stacionář podpořila finančním darem ve výši 3000,- 

Kč. 

18. 11. 2020 poskytlo MPSV v rámci mimořádného dotačního titulu ze státního rozpočtu na 

rok 2020 našemu týdennímu stacionáři dotaci ve výši 125 800,- Kč na dorovnání výpadku 

zdrojů/příjmů. 

Prosinec 2020 

Firma PILA BEČVÁŘ s.r.o. darovala našemu stacionáři částku 8000,- Kč.  

EKOHRON s.r.o. taktéž podpořila stacionář finančním darem ve výši 2000,- Kč. 

Hudební skupina PeZet nás podpořila online koncertem, který zhlédli posluchači, jejichž 

finanční příspěvky celkem činili částku ve výši… 

SOVT RADIO spol. s. r. o. nás opět i v tomto roce podpořila částkou 5000,- Kč.  

CARGO LOGISTIC s.r.o. nás taktéž i v roce 2020 podpořila částkou ve výši 30 000,- Kč.  

AGROČES s.r.o. – nás podpořil částkou ve výši 20 000,- Kč. 
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24. 12. 2020 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 týdenní stacionář Domov 

Žlutý Petrklíč, z.s. na Lomci. Byla vybrána částka ve výši 4645,- Kč. 

  

6. Záměry organizace v roce 2021 

Dalším neméně významným bodem letošní činnosti spolku bude informování veřejnosti o 

účelu, cílech a činnostech spolku, jejich propagace, pořádání akcí a fundraisingových aktivit. 

 

 

7. Finanční zpráva 

Finanční zpráva spolku Domov Žlutý Petrklíč za rok 2020 
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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/
mailto:domovzlutypetrklic@gmail.com

