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 2020.

Rok 2020 byl nejenom pro Nazaret rokem velice náročným. Již na jaře,
z důvodu protiepidemiologických opatření proti šíření nemoci Covid 19
vydaných vládou ČR, byl Nazaret na dva měsíce uzavřen pro obě sociální
služby i keramické dílny. Zároveň se uzavření týkalo i našeho obchůdku.
Byly zrušeny veškeré společenské akce a nekonaly se ani velikonoční trhy.
Naši zaměstnanci se však ochotně zapojili do výroby textilních roušek pro
obyvatele města Borovany. Velice bych touto cestou chtěla ocenit
solidaritu dárců z náboženských obcí CČSH po celé republice, kteří nás na
jaře podpořili v nesnadné finanční situaci.
Na počátku léta, po celorepublikovém rozvolnění bezpečnostních opatření,
se konal pravidelný Minifestival. Zároveň jsme plánovali i koncert v září,
který se však z důvodu zhoršené situace šíření nemoci Covid 19 v ČR
nakonec nekonal.
Na podzim a v zimě naše středisko fungovalo za velmi přísných
hygienických opatření. Nemoc se nevyhnula ani několika našim
zaměstnancům, ale zvládli ji naštěstí bez větších zdravotních následků.
Opět jsme měli uzavřený obchod a nekonaly se ani vánoční trhy.
Rok 2020 byl plný práce, museli jsme rychle reagovat na neustálé změny
a rozličná bezpečnostní opatření. Děkuji především všem zaměstnancům
za jejich přístup a pracovní nasazení. Děkuji kolegům a kolegyním, kteří
s láskou a obrovskou pečlivostí vyráběli i v takto náročném období, kterým
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rok 2020 bezpochyby byl, nádherné předměty v dílnách, které zdobí řadu
domácností po celé republice.
Děkuji všem kolegyním, které zajišťují sociální služby, musely pracovat
často v opravdu nelehkých podmínkách. Oceňuji jejich profesionální a
empatický přistup, podporu a vytváření harmonického prostředí pro
klienty v nelehkých situacích, které loňský rok přinesl.
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. Velké
poděkování patří panu starostovi města Borovany ing. Petru Jenknerovi za
jeho vstřícnost a ochotu vždy pomoci našemu středisku. 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.
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LIDÉ
STATUTÁRNÍ ORGÁN
Předsedkyně střediskové rady:
Mgr. Ludmila Šimonová,
od 7/2020
p. Karel Filip
Místopředsedkyně střediskové rady:
Marie Káplová
Ředitelka střediska:
Mgr. Jana Kverková, MSc.

ZŘIZOVATEL
Církev československá husitská, Wüchterlova 523/5, 160 00 Praha 6
Husitská diakonie, ředitelka: ThDr. Kateřina Klasnová

STŘEDISKOVÁ RADA
Mgr. Ludmila Šimonová, Karel Filip, ThDr. Kateřina Klasnová, Mgr. Olga
Líbalová, Mgr.Vojtech Pekárik, Mgr. Jana Kverková, MSc., Marie
Káplová, Alena Sýkorová

TÝM NAZARETU
Mgr. Jana Kverková, MSc.

ředitelka střediska

Marie Káplová
Olga Hejpetrová
Bc. Lucie Kavalíková
Irena Malá
Lucie Homolková
Jitka Štanglová

účetní
administrativa, fundraising
vedoucí sociálních služeb
vedoucí centra denních služeb
vedoucí sociálně terapeutické dílny
vedoucí keramické rukodělné dílny, kurzy
keramiky pro dospělé
vedoucí výtvarné dílny
vedoucí licí dílny
vedoucí textilní dílny, obchod, Fler

Iveta Nováková
Leona Koplíková
Jaroslava Bártová
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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 2020 bylo
kvůli epidemii Covid 19 složitější spolupráci se studenty realizovat v Nazaretu byla na praxi pouze 1 studentka.
Celkově lze rok 2020 i v našich sociálních službách charakterizovat jako
„netypický“ – kvůli epidemii Covid 19 byly na jaře sociální služby na několik
týdnů uzavřeny z nařízení vlády ČR a i poté zůstali někteří klienti nadále
v dobrovolné domácí izolaci – důvodem byla zdravotní rizika, strach
z nákazy či proticovidová opatření. Personální situace kvůli karanténám a
uzavření základních a mateřských škol nebyla také úplně dobrá. Hodně věcí
nezůstalo na svém místě, nicméně naši klienti i pracovníci projevili
obrovskou schopnost vhodně reagovat na nově vzniklé situace a
přizpůsobovat se stále se měnícím vládním nařízením. Tento rok byly také
zahájeny kontroly z Krajského úřadu JČK na obě sociální služby. Povinné
vzdělávání pracovníků v sociálních službách proběhlo on-line.

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
• Služba je registrovaná od roku 2005.
• Služba je dostupná každý všední den od 8:00 do 14:00.
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• V roce 2020 navštěvovalo Centrum denních služeb celkem 18 klientů, z
toho 1 byl nově přijatý.
• 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 2020 spolufinancováno z prostředků
Ministerstva práce a sociálních věcí a prostřednictvím Jihočeského kraje.


Z důvodu epidemie Covid 19 byla část volnočasových aktivit
pozastavena – pravidelné i jednorázové skupinové aktivity, trénink
i turnaje v boccii, spolupráce s dobrovolníky a externími lektory,
návštěvy kina a spřátelených organizací či výlety.

Vedoucí Centra denních služeb v roce 2020: 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 2020 navštěvovalo Sociálně terapeutickou dílnu celkem 14 klientů,
z toho 1 byl nově přijatý.
• 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. Z hlíny vyrábí
anděly, domečky, ozdoby a jinou dekorativní keramiku, která sklízí
obrovský úspěch u zákazníků. Z vlny plstí kuličky, ze kterých potom vyrábí
šperky, přívěsky či závěsné dekorace. Dílčími aktivitami jsou také vaření,
pomoc s úklidem, s balením či prodejem zboží. V rámci STD se klienti také
seznamují formou individuálních či skupinových rozhovorů s různými
tématy týkajících se běžného života, okolního dění nebo tradic.
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• Sociálně terapeutická dílna byla v roce 2020 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.
Vedoucí Sociálně terapeutické dílny v roce 2020: 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.

Taneční a divadelní soubor Kukačky
Při Nazaretu již přes 12 let funguje Taneční a divadelní soubor Kukačky. V
roce 2020 čítal 23 členů z řad zaměstnanců, uživatelů sociálních služeb a
dobrovolníků. Každý rok skupina nacvičuje nová taneční a divadelní
vystoupení. V roce 2020 to byla série námořnických tanců s názvem
„Námořnický bál“. Bohužel kvůli epidemii covid 19 nebylo po většinu času
možné se scházet na zkouškách ani na vystoupeních.
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Letní pobytová akce Putování s oslem
V létě se uskutečnil 22. ročník letního tábora Putování s Oslem. Účastnilo
se ho 20 klientů společně s 15 asistenty (dobrovolníky či zaměstnanci) ve
Střelských Hošticích. Pro mnoho z klientů tato sedmidenní 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 2020
Bartyzal Ladislav, Bednářová Anna, Cicálek Petr, Dobrovolníci
z Kooperativy, Dvořák Stanislav, Dvořáková Eva, Filip Karel, Hanuš Karel,
Hanzlíková Ivana, Hejpetr Tomáš, Hejpetrová Olga, Kabeláčová Marie,
Kakos Filip, kamarádka Lucie Homolkové, Klang Petr, Kubíček Karel,
Kverková Eva, Laštovička Jiří, Lett Pavel, Malá Irena, Melmerová Lenka,
Mikšátko Pavel, , Morongová Dita, Novotná Lenka, pan a paní Pěkných,
Paní Valterová, Popovych Anhelina, Rabas Jan, sestra Jitky Štanglové,
Soldánovi, Sýkora Karel, Sýkorová Alena, Sýkorová Jana, Sýkorová Lenka,
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Škopek Ladislav, Verboon Filipová Marie a Maia, Vránová Naděžda,
Zaměstnanci DM Č.Budějovice, Zelenková Adéla

Celkem nám dobrovolníci v roce 2020 věnovali 1 800 hodin svého času (i
přesto, že kontakt s dobrovolníky byl díky Covidu omezen na minimum).
Mnohokrát děkujeme!

Uskutečněné akce 2020
DATUM

CO, KAM

10.1

Vystoupení Kukaček v J. Hradci

13.1.

Biograf (Neobyčejný kluk)

29.1.

Turnaj boccia ČB

1.2.

Ples dobré vůle Domeček, Trhové Sviny

4.3.

Výstava Dana Bechera (IC Borovany)

7.3.

Vystoupení Kukaček v Nesměni

18.3.24.5.

Nazaret UZAVŘEN z důvodu vládního nařízení
(Covid 19)

11.-17.7.

Letní pobytová akce Putování s Oslem

18.7.
25.7.

Oslava pro Kukačky (hraje Patrola),
Dobrkovská Lhotka
Vystoupení Kukaček v Třebíčku

31.7.

Piknik na farní zahradě

24.8.-8.9.

14.9.

Rekonstrukce Centra denních služeb (nové
podlahy, okna, vymalování, bezbariérová
kuchyňka) - Nazaret UZAVŘEN
Vystoupení Kukaček na Dětském dnu, Buškův
Hamr
Porada boccistů – covidová sezona 2020-21

18.9.

Skupinka Vztahy a intimita pro muže

29.8.
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19.9.

5.10.-31.12.

21.9.

Vystoupení Kukaček v Třeboni, Den zdraví
(zkouška proběhla kvůli Covid 19 venku)
Biograf „Jmenuji se Sam“

23.9.

Rozloučení s kolegou Filipem

30.9.

Skupinka Vztahy a intimita pro ženy

1.10.

Nová kolegyně Ivana Tomková

Nouzový stav ČR – Covid 19 (Nazaret zůstává otevřen při
zachování hygienických opatření)

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 2020 bylo v rámci chráněného trhu práce zaměstnáno 17 osob se
zdravotním postižením, což je v průměru 85% z celkového počtu
zaměstnanců organizace
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením podporuje Úřad práce
a všichni, kdo nakupují výrobky chráněných dílen. Prodávali jsme také přes
Fler.
Odběrem našich výrobků mohou firmy s více než 25 zaměstnanci řešit
tzv. „náhradní plnění“.
Vedoucí chráněných dílen v roce 2020: Iveta Nováková
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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 tzv. „malírny“.

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 rozpozná. Po
namalování putují výrobky znovu do pece, kde se vypálí a po vyndání
se oštítkují. 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
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originální design. Tato technika je doménou našich nevidomých
zaměstnankyň, které mají pro tuto tvorbu vypěstovaný skvělý cit v rukách.
Vedoucí rukodělné dílny v roce 2020: Jitka Štanglová.
Vedoucí licí dílny v roce 2020: Leona Koplíková
Vedoucí výtvarné dílny v roce 2020: Iveta Nováková.

CHRÁNĚNÁ TEXTILNÍ DÍLNA

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 2020: 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
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čtvrtek v podvečer pak probíhají kurzy pro dospělé. Několikrát do roka pak
také probíhají víkendové keramické kurzy. V roce 2020 však byly tyto
aktivity dočasně přerušeny.

HOSPODAŘENÍ NAZARETU 2020
Příjmy (Kč)
Tržby za vlastní výrobky 1.480 194,Dotace MPSV ČR – STD 53.000,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
Dotace
Město
Borovany
Dotace Sdružení Růže
Kroužky,
víkendové
akce, kurzy, půjčovné,
platby od klientů, tábor
pro postižené
Tržby
z prodeje
majetku
CČSH
Pojistné plnění
Celkem

903051,-

Výdaje (Kč)
Mzdové náklady
3.276.291,Zákonné zdravotní a 991.456,-sociální pojištění
Ostatní soc. náklady
22.766,-

736.000,-

Spotřeba energií

192.652,-

759.000,-

Spotřeba materiálu

180.000,-

1.686.098,-

Opravy a údržba

120.303,-

0

Pojistné (rizika, vozidla)

53.540,-

39.407,0
99.364,303.489,100. 000,-

Spoje
Školení a vzdělávání
Propagace
tábor pro postižené
Ostatní služby

30.094,38.432,27.310,67.737,364.969,-

80.000,60.000,-

Reprezentace
Cestovné

5.000,13.645,-

5000,-

Odpisy DHIM

67.599,--

50.000,282.519,6.637.122

Hospodářský výsledek: 1.185.328,-- Kč
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5.451.794

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.
Dobrý hospodářský výsledek za rok 2020 byl použit na mzdy pro
zaměstnance v (pravidelně) ekonomicky kritických měsících lednu a únoru
2021.

D ĚKUJEME DÁRCŮM !!!
FIREMNÍ DÁRCI:
Karlštejnská a.s., Jihostroj a.s., Kamír, Tescoma s.r.o., Kooperativa pojišťovna a.s., DM
drogerie markt s.r.o.

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI:
Tomandlová Lucie, Vávrová Marie, Gráfová Helena, Joanidisová Lenka, Škopek Ladislav,
Hönig Karel, Kotrbová Lucie, Šotola František, Kaiserová Gabriela, Sýkora Tomáš,
Sitnerová Martina, Menčík Tomáš, Džuba Milan, Mudr. Prokopová Marcela, Jönsson
Daniela Lillian, Ing. Candra Pavel, Ing. Candra Pavel (Borovany), Filip Karel, Michalicová
Věra, Tyrnerová Eva, Sýkorová Alena, Maresova Z., Wienerová J., Sýkorová Lenka,
Spaková Jana, Malcová Monika, Reindlová Marie, Kebl Vladimír, Mauer Vladimír,
Beránková Jana, Stropková, Pala Jan, Pavlíčková Z., Gadas Antonín, Lošek Richard, Sudek
Jan, Božovská, Roudnická Michaela, Curinová Marie, Macků Ludmila, Štanglová Marie,
Houšková, Žaludová Růžena, Dolejší Stanislav, Lorencová Alena, Johanson, Chytil Petr,
Dohnal, Tolar Vladimír, Bednářová Anna, zákazníci.

OBCE, MĚSTA
Město Borovany.
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NÁBOŽENSKÉ OBCE, FARNOSTI
Husitská diakonie , NO Rudolfov, , Plzeňská diecéze CČSH, Polcarová - CČSH

NADACE, SPOLKY, ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
Nadace VIA, Pekařský Spolek, ČČK Borovany, Pavel Zajíc-Nezmaři, Nadace ČEZ, Sdružení
Růže, knihovna Český Krumlov.

P RAVIDELNÍ DÁRCI A PO SKYTOVATELÉ DOTAČNÍC H PROGRAMŮ :

V Borovanech dne 26. 6. 2021
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