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POMOC Týn nad Vltavou, z. s.
Spolek POMOC Týn nad Vltavou působí na Vltavotýnsku, kde již od roku 1996 zakládá síť
sociálních a podpůrných služeb pro osoby s postižením, seniory a další znevýhodněné skupiny.
Při své činnosti využívá principy sociálního zemědělství a působí preventivně proti vylidňování
venkova. Dnes v jeho síti pracuje již více než stovka osob s postižením. Z Týna nad Vltavou,
kde spolek v roce 1996 začínal, se jeho činnost rozšířila také do Třeboně, Lomnice nad Lužnicí,
Temelína, Chrášťan, Albrechtic či Bechyně.
POMOC Týn nad Vltavou:
• Je zakladatelem jedné z prvních pilotních farem sociálního zemědělství v ČR, provozuje kdysi
zchátralý zemědělský dvůr a přispívá k využívání brownfieldů.
•P
 ráci v zemědělství a řemeslech tu nacházejí lidé s postižením, věnují se například zpracování
ovčí vlny.
•Z
 akládá další střediska na podporu seniorů, sociálně znevýhodněných osob a rodin s dětmi.
•P
 ůsobí v menších obcích regionu a zpřístupňuje tak služby obyvatelům venkova.
•V
 yužívá zemědělství a řemesla k integraci různých skupin do společnosti.
•S
 oučástí sítě POMOCi jsou Domov sv. Anežky, Dílny sv. Jiljí a Domovy KLAS.

Keramika s jihočeským motivem vyráběná lidmi s postižením v chráněné keramické dílně.
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Farma Dvůr Čihovice, s. r. o.
Tento historický zemědělský dvůr stojí na okraji Týna nad Vltavou. Částečně slouží pro zemědělské účely, v části sídlí sociální služby a chráněná pracoviště pro osoby s mentálním postižením,
další část je využívána pro agroturistiku a jako kulturní centrum.
V areálu dvora se díky tomu setkávají lidé s postižením, turisté, rodiny s dětmi, konají se tu také
svatby, firemní akce a různé koncerty či přednášky.

SADY SV. PROKOPA, s. r. o.
Spolek POMOC Týn nad Vltavou byl inspirací i pro sociální biofarmu stojící na okraji Temelína.
SADY SV. PROKOPA zde hospodaří v certifikovaném ekologickém režimu na zhruba 20 hektarech a při pěstování a zpracování ovoce zaměstnávají osoby se sociálním znevýhodněním.
Svým zaměstnancům zajišťují i komplexní psychosociální podporu.
Produkují tu například bio jablka, hrušky, švestky, jahody, sušené ovoce, mošty nebo džemy.
Biofarma spolupracuje Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a dalšími výzkumnými institucemi – slouží jim jako modelová farma pro výzkum. Relevantní výstupy z výzkumných aktivit jsou využívány k podpoře biodiverzity v areálu farmy.
Z iniciativy pracovníků biofarmy vzniklo i zdejší regionální odbytové družstvo.

Dvůr se zaměřuje na agroturistiku, o zvířata se tu starají
lidé s postižením.
Foto: archiv spolku POMOC Týn nad Vltavou

Program rozvoje venkova 2014–2020 (PRV)
Název projektu: Modernizace v sadech – ZAHRADNICTVÍ A ŠKOLKY JAROŠOVICE, s. r. o.
S podporou PRV byly v sadu vybudovány opory ovocných stromů na ploše 7,5 ha. Zakoupeno
bylo také speciální vybavení (sadový traktor, mulčovač, kultivátor, váha, vakuovačka).

Pěstování ovoce v sadě zahrnuje velké množství pečlivé
ruční práce.
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