
 

     
Milí přátelé a  podporovatelé Nazaretu,  
 
dovolujeme si Vás seznámit s výroční zprávou za rok 2021.  

 

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:  informace.nazaret@gmail.com   tel. 774 988 031 

                   kancelar.nazaret@mail.com         tel. 739 009 212 

                   socialni.nazaret@gmail.com        tel. 775 525 780 

                   obchod.nazaret@gmail.com          tel. 733 795 618 

                   reditel.nazaret@gmail.com           tel. 603 175 004 

 

 

 

Nazaret je uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce. Provozuje  dvě chráněná pracoviště,  

keramickou dílnu a textilní dílnu.  

Zároveň naše středisko poskytuje dvě sociální služby – Centrum denních služeb a Sociálně- 

terapeutickou dílnu.  

Poslání  
 
Pomáháme lidem se zdravotním a kombinovaným postižením či omezením v zapojení do běžného 
života.  
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Statutární orgán     

  
 

                     předseda střediskové rady:  

                     Karel Filip 

 

                     místopředsedkyně střediskové rady: 

                     Marie Káplová, (1-3/2021) 

                     Olga Hejpetrová (4/ 2021 – dosud) 

 

                     ředitelka střediska:  

                     Mgr. Jana Kverková, MSc.   

 

Zřizovatel 
 

Církev československá husitská, Wüchterlova 523/5, 160 00 Praha 6 

Prostřednictvím: 

Husitská diakonie:     ředitelka ThDr. Kateřina Klasnová 

předsedkyně správní rady ThMgr. Olga Líbalová 

 
 

Středisková rada 
 

Karel Filip 

ThDr. Kateřina Klasnová 

ThMgr. Olga Líbalová 

Mgr. Vojtech Pekárik  

Aleš Randl 

Alena Sýkorová 

Mgr. Jana Kverková, MSc. 

  Marie Káplová (do 3/2021) 

        Olga Hejpetrová (od 4/2021) 

 

  



Naši zaměstnanci 

 
                          Mgr. Jana Kverková, MSc. ředitelka střediska 

 

      Marie Káplová  účetní do 3/2021  

      Olga Hejpetrová  koordinace výroby, kontrola kvality výrobků, administrativa          

                          Zuzana Dvořáková                   fundraising, administrativa 

       Bc. Lucie Kavalíková                vedoucí sociálních služeb 

       Irena Malá                 vedoucí centra denních služeb 

       Lucie Homolková                vedoucí sociálně terapeutické dílny 

       Jitka Štanglová  vedoucí keramické dílny, kurzy keramiky pro dospělé          

                           Iveta Nováková                 vedoucí výtvarné dílny 

       Leona Koplíková  vedoucí licí dílny 

       Jaroslava Bártová  vedoucí textilní dílny, obchod Nazaret, Fler   

       Účetní firma UOL                     externí spolupráce od 4/2021 

 

 
          

Sociální služby                                         
 

Nazaret poskytuje sociální služby dospělým lidem s tělesným, mentálním, smyslovým a 

kombinovaným postižením. Poskytujeme dva typy sociální služby, registrované v souladu se 

zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, a zařazené do základní sítě sociálních služeb 

Jihočeského kraje: Centrum denních služeb a Sociálně terapeutickou dílnu. K těmto základním 

službám poskytujeme další služby fakultativní. 

V roce 2021 fungovaly sociální služby v našem středisku klidněji, než tomu bylo rok předtím. Klienti 

i pracovníci si zvykli na neustále se měnící protiepidemická opatření. Pozitivní bylo, že tento rok 

Nazaret nemusel být uzavřen. 

V průběhu celého roku  proběhla  důkladná a podrobná revize obou sociálních služeb, zároveň i  

fakultativních služeb. Byla provedena aktualizace smluv a dalších formulářů. Změnili jsme 

dodavatele obědů.  

Na podzim bylo možné pozvolna začít obnovovat volnočasové aktivity, které byly z důvodu 

epidemie Covid 19 pozastaveny. Našim klientům již chyběly turnaje v Jihočeské lize v boccii, 

spolupráce s dobrovolníky, kteří k nám docházejí na skupinové aktivity i pravidelné návštěvy 



spřátelených organizací. Znovu začaly probíhat skupinové osvěty pro muže a ženy s postižením -  

Vztahy a intimita.  

 Nově jsme v roce 2021 zavedli pravidelná měsíční setkání zaměstnanců i klientů Nazaretu, 

 tzv. „Zastavení", kde se společně s předsedou Střediskové rady Karlem Filipem, který je zároveň 

duchovním CČSH, zamýšlíme nad různými tématy víry a duchovního života. 

 

Centrum denních služeb 
 

Sociální služba Centrum denních služeb je registrovaná od roku 2005. Služba je dostupná každý 

všední den od 8:00 do 14:00 hodin. V roce 2021 využilo tuto službu celkem 19 uživatelů. Posláním 

Centra denních služeb je umožnit uživatelům plnohodnotně prožít den. Naši zaměstnanci jim 

připravují množství aktivit, které jsou uzpůsobeny jejich možnostem a schopnostem. Jsou 

v sociálním kontaktu s ostatními uživateli a podporují svoji soběstačnost. 

Cílem Centra denních služeb je, aby si uživatelé udrželi či zdokonalili sebepéči, případně měli 

personálem zajištěnu nezbytnou míru pomoci (hygiena, stravování). Na podkladě individuálního 

plánování mají možnost rozvíjet soběstačnost a samostatnost ve všech oblastech každodenního 

života. Cílem je dosažení osobního maxima u každého. Zároveň se učí smysluplně a aktivně prožívat 

svůj čas, nebýt sociálně izolováni z důvodu svého handicapu. Aktivně se začleňují do kolektivu 

Nazaretu, učí se vhodně komunikovat a vycházet s ostatními, což snižuje sociální izolovanost v 

běžném životě.  

Důležitou náplní Centra denních služeb je rovněž pravidelné zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím. Uživatelé mají možnost navštěvovat různé kulturní, sportovní a 

společenské akce. 

Tato sociální služba v souladu se Standardy kvality sociálních služeb nabízí výchovné, vzdělávací, 

aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Zaměstnanci jsou odborně připraveni pomoci při 

uplatňování práv uživatelů, či při obstarávání jejich individuálních záležitostí. 

Centrum denních služeb bylo v roce 2021 spolufinancováno z prostředků Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR a prostřednictvím Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb 

Jihočeského kraje. 

 

Vedoucí Centra denních služeb v roce 2021: Irena Malá 



 

 

 

 
 

 

Sociálně terapeutická dílna 
 

 

Sociální služba Sociálně terapeutická dílna je registrovaná od roku 2007. 

Služba je dostupná každý všední den od 8:00 do 14:00 hodin. 

V roce 2021 využilo tuto službu celkem 18 uživatelů.  

Posláním Sociálně terapeutické dílny je podporovat uživatele, aby měli možnost zdokonalit si své  

pracovní návyky a dovednosti.  Zároveň tímto posilují  svoji soběstačnost v běžném životě. 

Cílem Sociálně terapeutické dílny je individuálně zajistit, aby uživatelé zvládali základní pracovní 

návyky. Učí se zde spolupracovat s ostatními pracovníky střediska. Upevňují si komunikační 

schopnosti - kupř. dokázat se domluvit s ostatními, umět se vhodně zeptat na co potřebuji, nebo 

dokázat se objednat k lékaři či na úřad v čase mimo docházku do dílny. Uživatelé se učí dovednosti 

přizpůsobit denní režim pracovním povinnostem. Např. chodit včas do dílny, zvládat pracovní 

tempo a umět si ho udržet, nést spoluzodpovědnost za svoji práci, ovládat potřebné manuální 

dovednosti. Zároveň je rozvíjena jejich soběstačnost a sebepéče – kupř. do dílny chodit čistý a 

upravený, dokázat si samostatně zajistit základní potřebné věci – dopravu, stravu, ošacení.  

Uživatelé se věnují především práci s keramikou a vlnou. Z hlíny vyrábí anděly, domečky i 

dekorativní zahradní keramiku. Z plstěné vlny vyrábí šperky, přívěsky či závěsné dekorace. Výrobky 

uživatelů Sociálně terapeutické dílny sklízí obrovský úspěch u zákazníků. Dílčími aktivitami jsou také 

vaření, pomoc s úklidem ve středisku, balením či prodejem zboží. 

 V rámci programu sociální služby se klienti, formou individuálních či skupinových rozhovorů, 

seznamují s různými tématy  běžného života, okolního dění nebo 

tradic našeho kraje.  

Sociálně terapeutická dílna byla v roce 2021 spolufinancována ze 

zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí a z Individuálního projektu 

Jihočeského kraje v rámci programu „Podpora sociálních služeb 

v Jihočeském kraji V“.  

 

Vedoucí Sociálně terapeutické dílny v roce 2021: Lucie Homolková 



 

Fakultativní služby 
 

Nazaret poskytuje uživatelům sociálních služeb fakultativní (doplňkové) služby, které jsou nad 

rámec základních činností dle zák. 108/2006 Sb.  

Jde o dopravu a doprovod našich uživatelů z místa jejich bydliště do Nazaretu a zpět.  

Chráněné dílny 
 

Nazaret se stal v roce 2018 uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce, který registruje 

Úřad práce ČR. Středisko provozuje dvě chráněné dílny - keramickou a textilní. Tyto dílny 

zaměstnávají osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním. Do chráněné keramické dílny 

spadá licí dílna,  výtvarná dílna a rukodělná dílna. 

                        V roce 2021 bylo v rámci chráněného trhu práce zaměstnáno 17 osob se zdravotním postižením. 

                        Tento počet činí 85 % všech zaměstnanců  Nazaretu. 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením podporuje  Úřad práce ČR,  ale zároveň všichni                                                                    

zákazníci, kteří nakupují výrobky chráněných dílen. Prodávali jsme také na internetovém obchodě  

Fler.   

Odběrem našich výrobků mohou firmy s více než 25 zaměstnanci řešit tzv. "náhradní plnění".  

 

 

Chráněná keramická dílna 
 

LICÍ DÍLNA  

V licí dílně odléváme keramické polotovary. Mezi hlavní portfolio výrobků patří hrnky různých                                 

velikostí a tvarů, misky, talíře, konvičky, vázy. Vyrábíme také  květináče, ale i hodiny, svícny a 

aromalampy.  Polotovary vznikají nalitím speciální hmoty do sádrové formy daného výrobku. 

Hmota získá ve formě požadovaný tvar, následně je vyklopena, polotovar proschne  a poté je 



začištěn a zamyt. Tím ho zaměstnanci zbaví případných nerovností a získá hladký povrch. Po 

pečlivém zamytí a začištění  putuje do předžehové pece a dále do výtvarné dílny tzv. “malírny". 

 

   

 

 

 

 

VÝTVARNÁ DÍLNA 

Ve výtvarné dílně "malírně" se na polotovary ručně 

malují motivy domků, květin, přírody, zvířat i jemné 

vzorečkové dekory.. Po namalování putují výrobky 

znovu do pece, kde se ještě jednou vypálí. Poté jsou 

připraveny pro naše zákazníky. Mnozí z nich již 

bezpečně rozeznají rukopis našich malířek. 

 

 

 

 

 

RUKODĚLNÁ DÍLNA 

V rukodělné keramické dílně tvoříme výrobky z tuhé hlíny. Specializujeme se především na 

zahradní dekorativní keramiku. Vyrábíme květináče a truhlíky z válených plátů s rytými a 

glazovanými obrázky domků a zahrad. Toto je velmi oblíbené a žádané zboží u zákazníků z celé 

republiky. Naše nevidomé kolegyně tvoří originální reliéfní keramiku  z kuliček a spirál. Díky 

jejich vypěstovanému citu v rukách vznikají nádherné hrníčky, mísy i květináče. Na výrobky 

tvořené z kuliček je možné navíc obtisknout malá razítka různých motivů, což vytvoří  originální 

design. 



 

 

Vedoucí licí dílny v roce 2021: Leona Koplíková 

Vedoucí výtvarné dílny v roce 2021: Iveta Nováková 

Vedoucí rukodělné dílny v roce 2021: Jitka Štanglová 

 

 

 

 

 

Chráněná textilní  dílna  
 

V textilní dílně vznikají ručně tkané koberce různých 

barev a rozměrů. Naše zaměstnankyně šijí nápadité 

tašky, polštářky plněné bylinkami, kuchyňské zástěry a 

chňapky, ekologické  látkové pytlíky na zeleninu a 

ovoce.  

 

Vedoucí textilní dílny v roce 2021: Jaroslava Bártová 

 
 

 

 
Sociální služby spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Jihočeský kraj. Zaměstnávání lidí 

se zdravotním postižením významně podporuje Úřad práce ČR.  

 
 

 

 

Další aktivity:  

 
Půjčovna kompenzačních pomůcek 

 



Nazaret provozuje také půjčovnu kompenzačních pomůcek. Po předchozí telefonické 
domluvě je možné si kompenzační pomůcku zapůjčit, buď jednorázově, nebo na delší 
dobu.  

 
 
Kroužky, kurzy 
  
   Nazaret provozuje také kurz keramiky pro dospělé a keramický kroužek pro děti.
      
 
 
Taneční a divadelní soubor Kukačky  
  

Při Nazaretu již mnoho let funguje Taneční a divadelní soubor Kukačky. Každý rok 

soubor nacvičuje nová taneční či divadelní vystoupení. V roce 2021 to byla série 

country tanců. Bohužel kvůli epidemii Covid 19 nebylo po většinu času možné se 

scházet na zkouškách a Kukačky měly pouhá 3 vystoupení. V roce 2021 Kukačky 

navštěvovalo 17 členů z řad zaměstnanců, uživatelů sociálních služeb a dobrovolníků. 

 
 

 
Putování s Oslem   

V létě se uskutečnil další ročník tradičního letního tábora Putování s Oslem. Zúčastnilo 

se ho 21 klientů společně s 15 asistenty (dobrovolníky či zaměstnanci). Tábor probíhal 

v Mrákotíně na Vysočině a trval 7 dnů. Pro mnoho z klientů tato pobytová akce 

znamená jednu z mála možností, jak strávit čas mimo své obvyklé prostředí, mimo 

rodinu a zároveň v obklopení přátel, humoru a zážitků.  



 
 
Minifestival v Podzámčí   

Tento rok jsme Minifestival uspořádali ve spolupráci se souborem Kukačky, jehož 
členové předvedli vystoupení s hudební skupinou Patrola. Následoval koncert kapely 
Dětský pokojíček a jako finále nám zahrála Fontanela. 
         

 
 
Spolupráce s praktikanty 

Nazaret je klinickým pracovištěm Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Celkem 

pravidelně u nás probíhají praxe studentů sociálních oborů ale i jiných oborů. 

Usilujeme o to, aby praxe byly přínosem pro obě strany. V roce 2021 byli na praxi 

v Nazaretu 2 studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodaření Nazaretu 

   

Příjmy (Kč) Výdaje (Kč) 
Tržby za vlastní výrobky 2 558 502,- Mzdové náklady 4 531 428,- 

Dotace Jihočeského kraje – 
Individuální projekt na podporu 
sociálních služeb - STD 

 
1 033 568,- 

Zákonné zdravotní a sociální 
pojištění 

 
 

1 371 085,- 

Dotace MPSV ČR na podporu CDS 774 000,- Ostatní sociální náklady 88 037,- 

Krajský dotační program na 
podporu sociálních služeb - CDS 

 
372 000,- 

Spotřeba energií  
199 407,- 

Příspěvek na mzdy zaměstnanců 
na CHTP – Úřad práce  

2 296 213,- Spotřeba materiálu 448 944,- 

Veřejná sbírka 25 700,- Opravy, údržba 61 393,- 

Dary právnických osob 295 647,- Pojistné – rizika, vozidla 11 070,- 

Dary fyzických osob 112 432,- Spoje 66 541,- 



Keramické kroužky, půjčovna 
kompenzačních pomůcek 

 
35 525,- 

Školení a vzdělávání 22 318,- 

Platby od klientů 211 429,- Propagace 17 635,- 

Příjmy ze Zásilkovny 87 677,- Tábor pro lidi s hendikepem  116 492,- 

Tábor pro lidi s hendikepem 148 760,- Narozeninové dary pro 
zaměstnance a klienty 

 
21 900,- 

    

CELKEM 7 951 453,-  6 956 250,- 

 

 

Hospodářský výsledek za rok 2021 je 995 203,- Kč 

 

Dobrý hospodářský výsledek za rok 2021 byl použit na vykrytí mandatorních mzdových nároků pro 

zaměstnance v (pravidelně) ekonomicky kritických měsících v lednu a únoru, kdy ještě nejsou plně 

administrovány pravidelné dotační tituly na provoz střediska.  

 

 

.  

   
 

  

Dobrovolníci     
Naši dobrovolníci pomáhají v Nazaretu s různými činnostmi – prodávají na trzích naše 

výrobky, tančí s klienty v tanečním souboru Kukačky, nebo jezdí jako asistenti na letní 

tábor. Celkem nám dobrovolníci v roce 2021 věnovali 2 400 hodin svého času a to i 

přesto, že kontakt s dobrovolníky byl díky Covidu-19 stále velmi omezen.  

 

Děkujeme našim dobrovolníkům: 

 

Bandhauer Pavel, Bednářová Anička, Beránková Jana, Cicálek Petr, dobrovolníci 

z Kooperativy, Filip Karel, Hanuš Karel, Hanzlíková Iva, Hejpetr Tomáš, 

Hejpetrová Olga, Hrušková Zdeňka, Kabeláčová Marie, Kakos Filip, Kavalíková Lucie, 

pan a paní Kubešovi, Kubíček Karel, Kverková Eva, Laštovička Jiří, Lejsek Zbyněk, 

Lett Pavel, Macků Lída, Malá Irena, Melmerová Lenka, Mikšátková Jiřina, 

Mikšátko Pavel, Morongová Dita, Němec Tomáš, Novák Václav, Novotná Lenka, Pěkná 

Jana, Pěkný Pavel, Pileček Jan, Rabasovi Pavla a Honza, Řehořová Mirka, Jelínková 

Anna, Sýkorovi Alena a Karel, Sýkorová Jana, Sýkorová Lenka, Šabatková Marie, 



Škopek Láďa, Tolar Vladislav, Tyrnerová Eva, Valtrová Jaroslava, Verboon Jan, Verboo 

Filipová Maruška, Vránová Naďa, Zajíc Pavel, Zelenková Adélka a pedagogové ZUŠ. 

                  

Dárci     
Neobešli bychom se ale ani bez podpory, které se nám dostává od našich příznivců a 

také dárců - obcí, místních organizací, jednotlivců, firem, nadací ale také dobrovolníků.  

 

Děkujeme našim dárcům: 

 
Firemní dárci  

Karlštejnská a.s., Kamír & Co., Tescoma, Kooperativa pojišťovna a.s., ČSOB pojišťovna, 

DM drogerie markt s.r.o., Vrma Technik 

Individuální dárci  
Škopek Ladislav, Joanidisová Lenka, Mikulášek Karel, Čurdová Šárka, Nováková 

Růžena, Hejpetr Tomáš, Matýsková Lenka, Dvořáková Kateřina, Podlahová Eliška, 

Slovák Pavel, Moštěková Marie, Vitonská Lenka, Tetourová Michaela, Siráková 

Kristýna, Pala Jan, Skála Jakub, Ferinová Karla, Nováčková Lenka, Founě Jiří, 

Zapletalová Šárka, Schenk Radek, Mallátová Michaela, Nejedlová Michaela, Truxa Jiří, 

Rosendorf Dan, Vrána Vlastimil, Příhodovi Roman a Jana, Chytil Petr, Sýkorová Lenka, 

Sýkorová Alena, Ing. Candra Pavel, Filip Karel, Michalicová Věra, Ing. Candra Pavel 

(Borovany), Bednářová Anna, zákazníci našich produktů 

Obce, města 
   Město Borovany, Obec Čížkrajice,  

 

Církve a církevní organizace 
 

Plzeňská diecéze CČSH, Husitská diakonie, NO Louny, NO Rudolfov, ŘK farnost Pacov 

 

Nadace, spolky, zdravotnická zařízení 
 

Bo-ženy Borovany, Nadační fond AVA, Pekařský spolek, Sdružení Růže, Městská 

knihovna Český Krumlov, Zahradní centrum Bauernöpl s.r.o. 

 

 

V Borovanech dne 16. 6. 2022.    za Nazaret – středisko Husitské diakonie 

Mgr. Jana Kverková, MSc., ředitelka střediska 

      

 

 



 

 

Církev československá husitská 

 

 

Plzeňská diecéze 

 

 

 

Město Borovany    Sdružení Růže 

 

 

 

 

 

 


