NAZARET, středisko Husitské diakonie
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ÚVODNÍ SLOVO
Milí přátelé, příznivci a podporovatelé Nazaretu,

dovoluji si Vás seznámit s výroční zprávou za rok 2019.

Rok 2019 byl pro Nazaret dalším rokem plným změn a událostí..
V Nazaretu došlo v průběhu roku k několika personálním změnám, a to
i ve vedení organizace. Jsem velmi ráda, že ke mně přišla příležitost
ucházet se o tuto pozici a že jsem měla to štěstí stát se součástí Nazaretu.
Velmi děkuji celému kolektivu za vstřícné přijetí.
Rok 2019 byl ale také plný práce, a to skvěle odvedené práce. Děkuji
především všem zaměstnancům za jejich přístup, nadšení a pracovní
nasazení. Děkuji kolegům a kolegyním, kteří s láskou a obrovskou
pečlivostí vyrábí nádherné předměty v dílnách, které zdobí řadu
domácností po celé republice. Děkuji všem kolegyním, které zajišťují
sociální služby. Oceňuji jejich profesionální a empatický přistup, podporu a
vytváření harmonického prostředí pro klienty. Děkuji všem klientům
za důvěru a využívání poskytovaných služeb, také jejich rodinám za milou
spolupráci. Jeden velký dík patří všem dárcům, kteří nás podpořili
finančně, poskytli věcný dar anebo nás povzbudili slovem. Velký kus práce
pro nás odvedli také dobrovolníci, děkuji za jejich čas, který nám věnovali
a nezištnou pomoc, bez které bychom se neobešli. A v neposlední řadě
děkuji také zákazníkům, kteří nakupují naše výrobky a my jim tak můžeme
dělat radost.
Za tým Nazaretu
Mgr. Jana Kverková, ředitelka
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
NAZARET, středisko Husitské diakonie
Sídlo: Žižkovo náměstí 1, 373 12 Borovany
IČ: 736 33 321
DIČ: CZ 736 33 321
Číslo účtu: 57 137 4399/0800
www.nazaret.cz
fcb: strediskonazaret
kontakty: 380 123 602, informace.nazaret@gmail.com

Nazaret provozuje chráněné dílny (keramickou a textilní) a zároveň
poskytuje sociální služby lidem s postižením.

POSLÁNÍ
Pomáháme lidem se zdravotním postižením či omezením zapojit se do
běžného života.

4

LIDÉ
STATUTÁRNÍ ORGÁN
Předsedkyně střediskové rady:
Mgr. Ludmila Šimonová
Místopředsedkyně střediskové rady:
Marie Káplová
Ředitelka střediska:
Mgr. Sabina Mičková do 11/2019
Mgr. Jana Kverková od 11/2019

ZŘIZOVATEL
Církev československá husitská, Wüchterlova 523/5, 160 00 Praha 6
Husitská diakonie, ředitelka: Mgr. Hedvika Zimmermannová

STŘEDISKOVÁ RADA
Mgr. Ludmila Šimonová, Mgr. Hedvika Zimmermannová, Mgr. Olga
Líbalová, Vojtěch Pekárik, Mgr. Sabina Mičková, Mgr. Jana Kverková,
Marie Káplová, Alena Sýkorová

TÝM NAZARETU
Mgr. Sabina Mičková , Mgr. Jana Kverková
ředitelka střediska
Markéta Hospodářská
zástupkyně ředitelky, vedoucí chráněných
dílen
Marie Káplová
účetní
Olga Hejpetrová
administrativa, fundraising
Bc. Lucie Kavalíková
vedoucí sociálních služeb
Irena Malá
vedoucí centra denních služeb
Lucie Homolková
vedoucí sociálně terapeutické dílny
Jitka Štanglová
vedoucí keramické rukodělné dílny, kurzy
keramiky pro dospělé
Iveta Nováková
vedoucí výtvarné dílny
Ivana Urbanová
vedoucí licí dílny
Jaroslava Bártová
vedoucí textilní dílny, obchod, Fler
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Nazaret poskytuje dvě sociální služby dospělým lidem s tělesným,
mentálním, smyslovým a kombinovaným postižením, konkrétně Centrum
denních služeb a Sociálně terapeutickou dílnu. Obě služby jsou
registrované v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
a jsou zařazeny do základní sítě sociálních služeb Jihočeského kraje,
z jehož prostředků jsou také částečně financovány.
Provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek. Pomůcky půjčujeme bez
zálohy a za nízké ceny.
Nazaret je klinickým pracovištěm Teologické fakulty Jihočeské univerzity,
celkem pravidelně u nás probíhají praxe studentů sociálních oborů.
Usilujeme o to, aby praxe byly přínosem pro obě strany. V roce 2019 měli
v Nazaretu praxi tři studenti.
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CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
• Služba je registrovaná od roku 2005.
• Služba je dostupná každý všední den od 8:00 do 14:00.
• V roce 2019 navštěvovalo Centrum denních služeb celkem 21 klientů, z
toho 4 byli nově přijatí a 1 smlouvu ukončil.
• Posláním Centra denních služeb je umožnit uživatelům plnohodnotně
prožít den s možností využití nabízených aktivit, v sociálním kontaktu s
ostatními uživateli a s podporou jejich soběstačnosti.
• Cílem Centra denních služeb je, aby si většina klientů udržela a zvýšila
sebepéči, případně měla zajištěnu nezbytnou míru péče o vlastní osobu
(hygiena, stravování), aby zvyšovala svou soběstačnost a samostatnost ve
všech oblastech běžného života a dosáhla tak svého osobního maxima,
rozvíjela své dovednosti (potřebné pro běžný život) i osobnost, trávila
smysluplně a aktivně svůj čas, nebyla sociálně izolována, byla zapojena do
kolektivu Nazaretu, uměla v něm vhodně komunikovat a vycházet s
ostatními a tím snižovala sociální izolovanost v běžném životě a osvojila si
základní sociální návyky.
• Hlavní náplní Centra denních služeb je kromě pomoci s hygienou a
jídlem také zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti a také
pomoc při uplatňování práv nebo s obstaráváním osobních záležitostí.
• Centrum denních služeb bylo v roce 2019 spolufinancováno z prostředků
Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím Jihočeského kraje.
Hodně aktivit se týkalo sportu, pohybu a zdravého životního stylu:
• Pravidelně jednou týdně probíhalo rehabilitační cvičení a jednou týdně
relaxační cvičení (odděleně pro klienty i zaměstnance) pod vedením
zkušených externích lektorů.
• Klienti pravidelně trénovali ve hře boccia (hra podobná petangu, která
se hraje vsedě, aby byly vyrovnány podmínky lidí na vozíku s chodícími).
Několikrát jsme vyjeli na turnaje v této hře do Českých Budějovic. Náš tým
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„Borovanští borci“ je zařazen do první ligy Jihočeské ligy v integrované
boccii a tento rok skončil na 6 místě.

• Chodili jsme hrát kuželky, zařazovali pěší výlety, procházky, mluvili jsme
v rámci přednášek, diskuzí či běžného provozu o zdravých a škodlivých
potravinách, zdravém oblékání a pracování (držení těla).

Zbytek volnočasových aktivit se týkal kulturních zážitků, výletů a různých
setkávání s ostatními:
• Proběhlo několik výměnných návštěv se spřátelenými organizacemi
(Arpida, Domeček), výlet do Třeboně, Trhových Svinů či Českých Budějovic
(vlakem do Jihočeského muzea nebo na filmové představení v kině
Cinestar v Igy centru).
• Část času jsme věnovali i stmelování celého týmu Nazaretu – výlet na
Stezku v korunách stromů či vánoční oběd.
• Mezi nedílnou součást aktivit patří také „umělecká úterý“ -dvakrát do
měsíce muzicírování, dvakrát výtvarničení.
•Letos jsme začali tzv. Biograf – promítání filmů s tématikou postižení či
jinakosti.

Vedoucí Centra denních služeb v roce 2019: Irena Malá
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA
• Služba je registrovaná od roku 2007.
• Služba je dostupná každý všední den od 8:00 do 14:00.
• V roce 2019 navštěvovalo Sociálně terapeutickou dílnu celkem 19
klientů, z toho 2 byli nově přijatí a 3 smlouvu ukončili.
• Posláním Sociálně terapeutické dílny je podporovat uživatele, aby získali
či zdokonalili svoje pracovní návyky a dovednosti a zároveň tím posílili
svou soběstačnost v běžném životě.
• Cílem Sociálně terapeutické dílny je zajistit, aby její uživatel ovládal
základní pracovní návyky - spolupracoval s ostatními pracovníky (uměl se
domluvit, zeptat, objednat se k lékaři/na úřad mimo docházku do dílny,
chodit včas, požádat o radu, o pomoc), uměl přizpůsobit denní režim
pracovním povinnostem, zvládal pracovní tempo a uměl si ho udržet,
uměl nést spoluzodpovědnost za svou práci, ovládal potřebné manuální
dovednosti, pracovní zručnost, zvládal péči o vlastní osobu a byl
soběstačný (do dílny chodil čistý a upravený, zajistil si alespoň základní
potřebné věci – dopravu, stravu, ošacení).
• Uživatelé se věnují především práci s keramikou a vlnou. Vyrábí
keramické anděly, svícny, ozdoby a jinou dekorativní keramiku, která sklízí
obrovský úspěch u zákazníků. Z vlny plstí kuličky, ze kterých potom vyrábí
podložky pod hrnce nebo malé dekorační ozdoby různých tvarů. Dílčí
aktivitou je také vaření, pomoc s úklidem, s balením či prodejem zboží,
práce na zahradě či drobné údržbářské práce. Tyto činnosti tvoří
okrajovou část, ale přesto jsou pro klienty zpestřením.
• Sociálně terapeutická dílna byla v roce 2019 spolufinancována ze zdrojů
Individuálního projektu Jihočeského kraje v rámci programu „Podpora
sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“. Nelze opomenout ani finanční
zdroje, které plynou z prodeje výrobků STD.
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Vedoucí Sociálně terapeutické dílny v roce 2019: Lucie Homolková

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
Nazaret také poskytuje uživatelům sociálních služeb fakultativní (doplňkové) služby, které jsou
nad rámec základních činností dle zák. 108/2006 Sb.
Doprava
Přeprava uživatele z bydliště do organizace a zpět či v rámci akcí
pořádaných mimo prostory organizace a/nebo mimo provozní dobu
sociální služby (např. večerní nebo víkendové akce).
Cena za dopravu

7,- Kč/ km

Doprovod
Doprovod na akce mimo provozní dobu sociální služby. Počítá se celkový
čas doprovázející osoby, tj. i čas potřebný k vyzvednutí uživatele sociální
služby. Cena za doprovod se rozpočítá mezi všechny uživatele, kteří se
akce účastní. Minimální účtovaná doba je 15 min.
Cena za doprovod

80,- Kč/ hod.
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Taneční a divadelní soubor Kukačky
Při Nazaretu již 12 let funguje Taneční a divadelní soubor Kukačky. V roce
2019 čítal 23 členů z řad zaměstnanců, uživatelů sociálních služeb a
dobrovolníků. Každý rok skupina nacvičuje nová taneční a divadelní
vystoupení. V roce 2019 to byla série tanců inspirovaných muzikálem
Starci na chmelu. Celkem vystoupili na 15 akcích – na plesech, v
domovech s pečovatelskou službou či různých setkáních.
Letní pobytová akce Putování s oslem – tábor pro postižené
V létě se uskutečnil 21. ročník letního tábora Putování s Oslem. Účastnilo
se ho na 7 dnů 17 klientů společně s 15 asistenty (dobrovolníky či
zaměstnanci) v Mrákotíně. Pro mnoho z klientů pobytová akce znamená
jednu z mála možností, jak strávit čas mimo své obvyklé prostředí, mimo
rodinu a zároveň v obklopení přátel, humoru a zážitků.
Dobrovolníci
Bartyzal Ladislav, Bednářová Anna, Bímová Anna, Devetter Miroslav,
dobrovolníci z ČSOB, a z České podnikatelské pojišťovny, dobrovolníci z
VZŠ Č.Budějovice, Duda Josef, Dvořák Stanislav, Dvořáková Eva, Ferda
Zdeněk a kamarád, Filip Karel, Hanuš Karel, Hanzlíková Ivana, Hejpetr
Tomáš, Hejpetrová Olga a kamarádka Jane, Hašek Tomáš, Hospodářský
Radek, Hrušková Zdeňka, Chmelař Martin, paní Jakubcová, Kabeláčová
Marie, Kakos Filip, Kolesárová Petra, Kubeš Jan, Kubešová Lenka, Kubíček
Karel, Laštovička Jiří, Lett Pavel, Mackůá Lída, Malá Irena, Melmerová
Lenka, Mičková Sabina, Michalicová Věra, Mikšátko Pavel, Mikšátková
Jiřina, Mojhová Klára, Morongová Dita, Novák Václav, Novotná Lenka,
Pěkná Jana, Pěkný Pavel, Popovych Anhelina, Salvová Helena, Řehořová
Mirka, Sýkora Karel, Sýkorová Alena, Sýkorová Jana, Sýkorová Lenka,
Šabatková Marie, Škopek Ladislav, Šustková Petra, Tesařová Václava a
maminka, Tolar Vladislav, Tyrnerová Eva, Mgr. Verboon Filipová Marie,
Vránová Naděžda, Zajíc Pavel, Zelenková Adéla
Firemní dobrovolníci
Česká podnikatelská pojišťovna, ČSOB, Kooperativa, Vyšší zdravotnická
škola ČB, ZUŠ Borovany
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Celkem nám dobrovolníci věnovali v roce 2019 přes 4 000 hodin svého
času.
Mnohokrát děkujeme!

CHRÁNĚNÉ DÍLNY
Nazaret se stal v roce 2018 uznaným zaměstnavatelem na chráněném
trhu práce, který registruje Úřad práce. Provozujeme dvě chráněné dílny keramickou a textilní, ve kterých zaměstnáváme osoby se zdravotním
postižením či znevýhodněním. Do chráněné keramické dílny spadá licí
dílna, rukodělná dílna a výtvarná dílna.
V roce 2019 bylo v rámci chráněného trhu práce zaměstnáno 17 osob se
zdravotním postižením, což je v průměru 85% z celkového počtu
zaměstnanců organizace
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Zaměstnávání osob se zdravotním postižením podporuje Úřad práce
a všichni, kdo nakupují výrobky chráněných dílen. Prodávali jsme také
přes Fler.
V roce 2019 jsme prodávali na trzích a navíc i na několikatýdenních
adventních trzích v Českých Budějovicích na náměstí Přemysla Otakara II.
a v IGY centru. Účastnili jsme se trhů v blízkém i vzdáleném okolí,
především v jihočeském regionu, ale také v Praze. V Borovanech se
pravidelně účastníme borůvkového festivalu Borůvkobraní, Ovčáckých
slavností nebo Slavností malých pivovarů.
Odběrem našich výrobků mohou firmy s více než 25 zaměstnanci řešit
tzv. „náhradní plnění“.
Vedoucí chráněných dílen v roce 2019:: Markéta Hospodářská a Iveta
Nováková

CHRÁNĚNÁ KERAMICKÁ DÍLNA
L I CÍ D ÍL NA
V licí dílně odléváme keramické polotovary. Mezi hlavní
portfolio výrobků patří hrnky různých velikostí a tvarů,
misky, talíře, zvonky, vázy, konvičky, květináče nebo
třeba hodiny, svícny a aromalampy. Polotovary vznikají
tak, že se do sádrových forem nalije speciální licí
hmota. Ta se v určité chvíli vyklopí, polotovary se
nechají proschnout a pak se začišťují a zamývají. Tím se
zbaví případných nerovností a získají hladký povrch.
Když jsou dokonale začištěny putují do přežahové pece,
odkud jsou směrovány do výtvarné dílny nebo-li
„malírny“.
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V Ý TV A R NÁ D ÍL NA
V „malírně“ se na polotovary ručně malují oblíbené motivy domků, florální
motivy, zvířata, jemné květinové dekory nebo hravé proužky. Rukopis
našich malířek už řada zákazníků na trzích bezpečně rozpoznají. Po
namalování putují výrobky znovu do pece, kde se vypálí a po vyndání
se ošťítkují. Pak jsou připraveny k expedici zákazníkům.
R UK OD Ě L NÁ D Í LNA
V rukodělné keramické dílně tvoříme výrobky z tuhé hlíny. Specializujeme
se především na květináče a truhlíky z válených plátů s rytými a
glazovanými obrázky domků a zahrad. Vyrábíme zde ale také originální
reliéfní keramiku, jako jsou hrnky, malé i velké mísy nebo květináče,
tvořené z kuliček a spirál. Kuličky a spirálky se vyválí z hlíny, a vtlačí se do
sádrové formy. Pak se vyhladí vnitřek a po zaschnutí vyklopí. Na kuličkové
výrobky se někdy vtiskávají razítka různých motivů, což vytvoří na povrchu
originální design. Tato technika je doménou našich nevidomých
zaměstnankyň, které mají pro tuto tvorbu vypěstovaný skvělý cit v rukách.
Vedoucí rukodělné dílny v roce 2019: Jitka Štanglová.
Vedoucí licí dílny v roce 2019: Ivana Urbanová.
Vedoucí výtvarné dílny v roce 2019: Iveta Nováková.

CHRÁNĚNÁ TEXTILNÍ DÍLNA
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V textilní dílně vznikají ručně tkané koberce různých barev a rozměrů, šijí
se zde tašky, kuchyňské zástěry a chňapky nebo polštáře,látkové pytlíky
na zeleninu a ovoce.
Vedoucí textilní dílny v roce 2019: Jaroslava Bártová.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
KERAMICKÉ KROUŽKY A KURZY
Nazaret nabízí keramické kroužky pro děti i keramické kurzy pro dospělé,
které se konají pravidelně v průběhu roku v ustálených termínech. Kroužky
pro děti se konají v průběhu školního roku každé úterý odpoledne a ve
čtvrtek v podvečer pak probíhají kurzy pro dospělé. Několikrát do roka pak
také probíhají víkendové keramické kurzy.

ATELIÉR NAMALUJ SI
Pro aktivitu Namaluj si jsme využívali prostory bývalého skleníku v areálu
borovanského kláštera. V roce 2018 jsme však tuto aktivitu přesunuli do
prostor nového obchůdku. Tuto výtvarnou aktivity mají rády nejenom
děti, ale i dospělí. Máme několik stálých „zákazníků“, kteří se k nám
pravidelně rok co rok vracejí a tráví zde příjemné chvíle tvoření. Kdokoli si
15

zde může sám namalovat hrnek, misku, talíř, zvonek, svícen či vázu.
V roce 2017 navštívilo v letní sezóně Ateliér stovky návštěvníků – většinou
turistů, kteří v regionu trávili dovolenou, ale také návštěvníků akcí jako je
Borůvkobraní nebo Ovčácké slavnosti. Přivítali jsme ale i děti ze školy
v přírodě a táborů, které přijely do Borovan z blízkého okolí.

Uskutečněné akce 2019
DATUM CO, KDE
2.2.
5.2
11.2.
15.2.
21.2.
4.3.
14.3.
20.3.
25.3.
25.3.

Ples dobré vůle, Domeček Trhové Sviny
Ples dobré vůle – Kukačky
prezentace Nazaretu v Tescu v Českém Krumlově kvůli grantu na Putování s Oslem
turnaj v boccie v ČB
Ples Borovany - Kukačky
Přednáška poradny při Národní radě pro ZP, M.Muller na téma sociální zabezpečení,
pacientská práva (CDS/STD)
Kino IGY „Ženy v běhu“
Biograf „Výhled“ (v hlavní roli Lenka Kroniková) – promítání filmu v CDS
Kuželky Borovany
Turnaj boccia ČB
Setkání s rodiči

DATUM CO, KAM
Po 1.4.
Út 2.4.
Pá 5.4.
Po 8.4.
Pá 12.4.
Út 16.4.
St 17.4.
Čt 18.4.
Pá 26.4.
So 27.4.
11.5.
qw
16.5.
21.5.
22.5.
29.5.

Skupinka vztahy a intimita (ženy)
Muzikoterapie ZUŠ
Skupinka vztahy a intimita (muži)
Skupinka vztahy a intimita (ženy)
Skupinka vztahy a intimita (muži)
Velikonoční úterý (šupačka) – obcházení Nazaretu s mazancem a pomlázkou
Procházka na Borovanský mlýn
Biograf „Nedotknutelní“ – promítání filmu v CDS
Májka + oheň ve farní zahradě
Fialkový ples Češnovice
Kukačky Nové Hrady
Slavnostní vyhlášení jihočeské ligy v boccie, ČB
Turnaj boccia Soběslav
Promítání filmu s Honzou a Petrou (Vztahy a intimita)
Planetárium vlakem ČB
Jak si čistit zuby (minipřednáška + nácvik)
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3.6.
4.6.
18.6.
18.6.
26.6.
11.7.
12.7.
16.7.
19.7.
29.7.
4.-10.8.
18.9.
24.9.
2.10.
7.11.10.
9.10.
16.10.
18.10.
30.10.
30.10.
4.11.
11.11.
12.11.
13.11.
19.11.
20.11.
22.11.
27.11.
2.12.
9.12.
12.12.
17.12.
20.12.

Výlet na kolečkách - Trocnov
Promítání krátkých filmů na téma vztahů (hosté z Arpidy)
Biograf „Pojedeme k moři“ – promítání filmu v CDS
Minifestival v Podzámčí
Výlet Stezka korunami stromů - teambuilding
Výlet do Třeboně
Biograf „Uvnitř tančím“ – promítání filmu v CDS
Oběd v pizzerii
Šipkovaná v zámeckém parku
Batikování
Letní tábor Putování s Oslem
Biograf „Tady hlídám já“ – promítání filmu v CDS
Výlet ZOO HLUBOKÁ
Kuželky Borovany
Týden sociálních služeb
Biograf „Heidi, děvčátko z hor“ – promítání filmu v CDS
Turnaj boccia čb + oběd Globus
Skupinka Vztahy a intimita (s Honzou)
Biograf „Bezstarostná jízda“ (na přání) – promítání filmu v CDS
Kukačky (domov důchodců Dobrá Voda, Chvalkov)
Kino Cinestar (Teroristka)
Skupinka vztahy a intimita (pro ženy)
Návštěva v Domečku v T.Svinech (+ restaurace)
Kukačky, Hry bez hranic, Prachatice
Výlet vlakem do muzea ČB (Řemesla a živnosti)
Dobrovolnický den ČSOB a Česká podnikatelská pojištovna
Skupinka vztahy a intimita (spojená muži + ženy)
Turnaj boccia ČB
Promítání a objednávání fotek
Vánoční pohoda (pečení cukroví)
Předvánoční výlet do Arpidy
Slavnostní vánoční oběd pro zaměstnance a klienty Nazaretu
Kukačky Zdravotní škola ČB
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HOSPODAŘENÍ NAZARETU 2019
Příjmy (Kč)
Tržby
za
vlastní 1.342.634,výrobky
Dotace MPSV ČR – STD 53.000,-

Výdaje (Kč)
Mzdové náklady

3.276.291,-

Dotace Jč Kraje Individuální projekt na
podporu STD
Dotace MPSV ČR –
Denní centrum
Krajský
dotační
program na podporu
sociálních služeb –
denní centrum
Dotace mezd - Úřad
práce
Dotace Jč Kraje –
projekt Fit pro život
Veřejná sbírka
Tříkrálová sbírka
Dary právnických osob
Dary fyzických osob

440.640,--

Zákonné zdravotní a 991.456,-sociální pojištění
Ostatní soc. náklady
22.766,-

736.000,-

Spotřeba energií

192.652,-

162.900,-

Spotřeba materiálu

216.072,-

1.686.098,-

Opravy a údržba

120.303,-

20.000,-

Pojistné (rizika, vozidla)

53.540,-

16.869,30.000,99.364,303.489,-

30.094,38.432,27.310,67.737,-

Dotace
Město
Borovany
Dotace Sdružení Růže
Kroužky,
víkendové
akce, kurzy, půjčovné,
platby od klientů, tábor
pro postižené
Tržby
z prodeje
majetku

25.000,-

Spoje
Školení a vzdělávání
Propagace
Pronájem -tělocvična,
obchod T. Sviny, tábor
pro postižené
Ostatní služby

80.000,363.683,-

Reprezentace
Cestovné

3.855,-13.645,-

14.900,-

Odpisy DHIM

67.599,--

Pojistné plnění
Celkem

282.519,5.657.096,-

364.969,-

5.486.721,-

Hospodářský výsledek: 170.375,-- Kč
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Sociální služby spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Jihočeský kraj. Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením významně
podporuje Úřad práce ČR.
Neobešli bychom se ale ani bez podpory, které se nám dostává od našich
příznivců a dárců – obcí, místních organizací, jednotlivců, firem, nadací,
ale také dobrovolníků.

V roce 2019 nás podpořili:
FIREMNÍ DÁRCI
Cukrářství Homolková Ludmila, ASB Grünland, s.r.o., Autoservis H+H, s.r.o., Borovanská
lékárna, Delikomat s.r.o., Domácí potřeby Jirec Petr, Döppler CZ, s.r.o., Drogerie Franěk
Milan, Papírnictví Šálek Jaroslav, Hodinářství Mařík Václav, IA Dent, s.r.o. zubní klinika,
Kamír a CO, s.r.o., Karlštejnská a.s., Kavárna Kousek, KFT Kaplice,s.r.o., Kooperativa
pojišťovna, a.s., Květiny Veselková Jana, Kvítkonářství Baštýřová Petra, Marius Pedersen
a.s., Masáže Morongová Dita, Nábytek Petráková Jana, Nadační fond Tesco, PC POINT,
Průmyslové zboží Gušlbauer Michal, Řeznictví Dědouch, Stavebniny Sviták Pavel,
Teplárna ČB, a.s., Textil Roulová Marie, U Bílého anděla, Zemědělské obchodní družstvo
Borovany, Zlatnictví Korčak Arnošt, Zoo Dvorec,

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI
Burdick Timhoty, Ing. Candra Pavel, Ing. Candra Pavel (Borovany), Filip Karel, Gráf Jan,
Hejpetrová Věra, Hejpetr Tomáš, Chataři Hojná Voda, Chromý Jan, Chytil Petr,
Kubečková Eva, Michalicová Věra, MUDr. Mikas Karel, Obrin Pavel, Pěkná Jana,
Sýkorová Alena, Sýkorová Lenka, Šotola František, Štechová Táňa, Vlach Jiří

OBCE, MĚSTA
Město Borovany

NADACE, SPOLKY, ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
Bo-ženy Borovany z.s., Pekařský spolek Borovany, Regenerační a rehabilitační centrum
Borovany PhDr. Brůhová, Sdružení Růže, z.s., SK Hojná Voda, Klub tradic, MSČK
Borovany

NÁBOŽENSKÉ OBCE, FARNOSTI
NO CČSH Rudolfov,
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V Borovanech dne 29. 6. 2020
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