Naše hospoda ení a vize do budoucna
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„Nazaret je tu proto, aby lidé, kte í p ekonávají n jaký handicap, na to nebyli
sami“. To je první v ta našeho programu od po átku a v ím, že i základní vize
Nazaretu kdykoli v budoucnu. Je dobré si u takovéto organizace (neziskové a
diakonické) ob as p ipomenout co je prvotní a co druhotné v jejím usilování. To
druhotné by m ly vždy z stat peníze. Jediným ziskem, o který by nám
v Nazaretu m lo jít, je plnohodnotn jší a smyslupln jší život našich klient ,
zam stnanc i dalších ú astník našeho podnikání. Nechceme být snílky a t mi,
kte í jsou odtrženi od reality tohoto sv ta. Práv proto jsme letos za adili do
výro ní zprávy i grafy ukazující základní ukazatele rozvoje Nazaretu za jeho
sedmiletou existenci. Co z nich m žeme vy íst? Jednak stálý rozvoj a už v po tu
uživatel služeb, tak i zam stnanc , stejn jako v prodeji vyrobeného zboží.
Obrat organizace se neustále zvyšuje, ale je zajímavé, že období rychlejšího
rozvoje jsou pravideln st ídána obdobími rozvoje pomalejšího. Graf podílu
prodeje prodaných výrobk na celkovém obratu ukazuje, že se pomalu a
s p estávkami stáváme efektivn jší organizací. Rozvoj Nazaretu tímto rychlým
tempem by m l pokra ovat ješt v tomto a p íštím roce. Už koncem roku 2013
a pak v roce 2014 by se m l provoz co nejvíce stabilizovat a rozvoj dál
pokra ovat tempem mírn jším a udržitelným. Budeme asi mén po ítat
s pomocí státu, ale v íme, že i tak Nazaret obstojí. Díky Bohu, díky p in ní
našich pracovník a díky lidem dobré v le.
( Karel Filip)

„Horší než být slepý, je vid t a nemít vizi.“ Helen Kellerová
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Volno asové aktivity

Chrán ná keramická dílna

Jak už je v naší organizaci mnohaletou a osv enou tradicí, tak i v tomto roce
jsme p ipravili pro tvo eníchtivé zájemce z blízkého i vzdálen jšího okolí širokou
nabídku volno asových aktivit. Ani tentokráte jsme nevynechali keramické
kurzy, pletení košík , tvo ení šperk z korálk a fima, savení tri ek, šití panenek
nebo pe ení perní . Ti, kterým bylo ob asné tvo ení málo, navšt vovali
každotýdenní keramické kroužky. Byly to hlavn d ti, které se mohly vydovád t
i práci s hlínou a dostaly tak možnost zhmotnit svojí fantazii do podoby
mnoha krásných výtvor . Ale jelikož jsme se rozhodli za adit mezi osv ené
kurzy také n jaké novinky, nabídli jsme obyvatel m Borovan, aby se
prost ednictvím ankety vyjád ili, jaké kurzy jsou pro n nejzajímav jší, a které
jim v našem programu chybí. Díky tomu se mezi našimi kurzy objeví výroba
figurek z kynutého t sta, šití hra ek nebo den s hrami.
Abychom u inili zadost kulturnímu vyžití našich p íznivc , po ádal Nazaret
koncerty (jmenovit to byli nap . Nezma i, Žalman, Bossorky aj.), výstavky,
ednášky nebo poetický ve er.
Také v tomto roce jsme umožnili širšímu okruhu lidí, aby se podívali, jak to
v našich dílnách chodí. Stalo se tak v rámci ervnového Dne otev ených dve í,
jehož sou ástí byl Jarmark dovedností, na kterém se p edstavily nejen neziskové
organizace se svými výrobky, ale také n kte í prodejci z internetového obchodu
Fler.
Jsme rádi, že je mezi námi tolik šikovných lidí, kte í mají chu rozvíjet svá
nadání, a my jim v tom m žeme být nápomocni.
(zp)

V chrán né keramické díln se v letošním roce po et zam stnanc nem nil. Náš
sortiment je obohacen o ru ní výrobu konvi ek s malými hrnky na aj. Na
výrobu kv tiná a misek jsme za ali používat hlínu z Jivna.
hem roku se n kte í uživatelé zú ast ovali arteterapie, kde malovali obrázky
do kalendá e.
li jsme zakázku na velký betlém do Hrádku nad Nisou, který jsme úsp šn
vytvo ili. Pro velký ohlas budeme d lat i další postavy. Vyšel o tom lánek
v Deníku. Zam stnanci dílny se ve výrob stále zdokonalují a mají radost, že se
jejich výrobky líbí a velmi dob e prodávají.
(jš)

Výtvarný ateliér
Už druhým rokem je v provozu chrán ná výtvarná dílna - ateliér, kde spat ují
sv tlo sv ta hlavn proslulé nazaretské hrne ky a misky, jejichž výroba se díky
šikovným naléva m rozb hla na plné obrátky. Z naší dílny si je možné objednat
na zakázku keramické jmenovky, keramické obrázky, vázi ky, konvi ky a jiné
keramické zboží.
Naše šikovná d ata poušt jí z uzdy svou fantazii také p i výrob originálních
tri ek a mikin. Práce nás t ší a doufáme, že naše výrobky t ší i své nové
majitele.
(dk)
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Krá et s p ítelem tmou je lepší než jít za sv tla osamocen.“

Helen Kellerová

Chrán ná textilní dílna
Minulý rok se textilní dílny dotkla d ležitá zm na: v íjnu vznikl nový textilní
ateliér na Novém M st v Trhových Svinech, pat ící také pod Nazaret. P ízemí
krásného starého domu - bývalé sídlo Archy - se prom nilo jak ve tkalcovnu, tak
v autorskou krej ovskou a návrhá skou dílnu. Textil ožil: t ší nás, že se koberce i
látkové originální výrobky dostávají více do prodeje, kterému zatím dominuje
internetový obchod.
Krom p vodního borovanského sortimentu malovaných tri ek, ch apek a
užitkových dopl
se nov rozjela výroba šitých vyztužených tašek, kabelek a
polštá , kombinujících jak nádherné vyšívané aplikace, tak malbu a ru ní
potisk na textil. Okrajov vznikají také malované hedvábné šály a kravaty.
Tyto místnosti slouží zárove jako obchod nabízející veškeré vzorkové výrobky
Nazaretu - v etn keramiky, a taktéž jako expedi ní a áste
skladové
prostory.
ij te nás navštívit a uvidíte, jaké originály s radostí a fantazií vznikají pod
rukama!
(mb)
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Program pro volný as 2012
7. 1.
21. 1.

Novoro ní benefi ní koncert
Korálky

25. – 26. 2.

Jarní keramický kurz

14. 4.
18. 4.
28. 4.

Pedig
Dostavník Romana Holíka
Hry nejen pro d ti

5. 5.
26. 5.

Košíká ský kurz
Savení tri ek

9. 6.
15. 6.
20. 6.

Jarmark dovedností
Den otev ených dve í
Houby, houby, houbi ky

26. – 28. 6. Kapli ky
29. 7. – 4. 8. Putování s Oslem
15. 9.
19. 9.
20. – 21. 9.

Figurky z kuku ného šustí
Dostavník Romana Holíka
Houby, houby, houbi ky

6. 10.
Fimo
13. – 14. 10. Podzimní keramický kurz
27. 10.
Šití panenek pro UNICEF
14. 11.
24. 11.

Zav šování kalendá e
Figurky z kynutého t sta

1. 12.
14. 12.

Šití hra ek
P edváno ní výstavka

5. 1. 2013

Novoro ní benefi ní koncert

-6-

-7-

Sociáln terapeutická dílna

Z mého pohledu

V roce 2011 jsme dále pokra ovali ve snaze p ipravit naše klienty na práci v
chrán né díln a jiném pracovišti mimo st edisko Nazaret. A proto jsme se
zam ili na rozvoj sociálních dovedností a upevn ní základních pracovních
návyk . V lét do sociáln terapeutické dílny p ibyli t i klienti.
Z toho dva p estoupili z Denního centra. Pracují nejen s keramickou hlínou, ale i
v textilní díln a jednou týdn dojíždí na pracovišt v Trhových Svinech.
Sociální práci jsme obohatili o r zné terapeutické innosti – arteterapii, rozvoj
psychomotoriky, rehabilita ní cvi ení, cvi ení pam ti a muzikoterapii.
(iu)

V keramické díln Nazaret pracuju tvrtým rokem. Jsem zde od po átku velmi
spokojená. Našla jsem zde dobrý kolektiv spolupracovník a p átel.
Velmi ráda maluju hrne ky, kv tiná e, misky a vázi ky. Ale ned lám jen to.
Vytvá ím z hlíny váno ní betlémky. Mým nejoblíben jším koní kem jsou
korálky. D lám z nich zví átka, náušnice a náhrdelníky. Taky ráda tu, pletu a
vyšívám.
Keramická dílna Nazaret je pro m dobrým d vodem k radosti. Jsem ráda, že se
lidem naše výrobky líbí.
Jind iška Myslíková

Denní centrum
V minulém roce pr
žn p icházeli do Denního centra noví uživatelé. N kte í
po krátkém zau ení postoupili do STD, u dalších se snažíme vymyslet a
vyzkoušet r zné innosti, které by zvládli a mohli se v nich zdokonalovat.
Od jara mohli docházet na mozkový trénink pod vedením odborné trenérky.
ili se nové techniky cvi ení pam ti a soust ed ní. Také k nám dojížd la
arteterapeutka a uživatelé obou sociálních služeb kreslili obrázky, z nichž
které jsou v letošním kalendá i. P ed prázdninami jsme uspo ádali den
otev ených dve í a nov také jarmark, kterého se zú astnilo n kolik
sp átelených organizací a výrobc z blízkého okolí.
hem roku jsme se aktivn zapojili do r zných sportovních a kulturních
sout ží.
(ech)

Sedm let v Borovanech
Je to p kné a symbolické výro í. Nazaret oslaví na ja e r. 2012 sedm let od
doby, kdy v Borovanech zapo al svou innost. Byla to léta stálého rozvoje
v mnoha sm rech (kvantita i kvalita výrobk , po et zam stnanc i klient ,
velikost užívaných prostor, výše náklad i výnos . Hlavn pak jsou to léta, kdy
jsme v Borovanech získali trvalou základnu a pocit domova. Za ínali jsme ve
ty ech místnostech a postupn p ibírali další a další. M sto nám p ipravilo
vodní prostory, které pak byly n kolikrát upravovány po stránce stavební i
vybavenosti (nové podhledy strop , nové plynové topení, namísto
akumula ních kamen atd.). Bylo by nevd né ne íci, že naším nejv tším
sponzorem a podporovatelem je práv M sto Borovany. Velký dík za to
všechno pat í vedení m sta v ele s panem starostou Stanislavem Malíkem.
(Karel Filip)
„Možná nemám kon etiny, ale mám odvahu na svém p íkladu dokázat, jak silný
lov k m že být.“
Nick Vujicic
Pan Tetour
Bude to pomalu rok, co ne ekan zem el pan Tetour, zam stnanec naší
chrán né dílny. Jsme rádi, že u nás našel ke konci svého života pravidelné
zam stnání. D lal u nás nejprve áste
údržbá e, ale pak hlavn vyráb l
keramickou hmotu pro naše dílny. Byl skromný a nenápadný a trochu
osamocený ve své „p ípravn “. Bylo však vid t, jak u nás díky p íslibu stálé
práce celý pook ál. Vzpomínáme.
(fil)
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Pod kování sponzor m za rok 2011
Pro chrán nou dílnu Nazaret je finan ní pomoc sponzor velmi d ležitá. Bez
této podstatné pomoci bychom velmi t žko v dnešní dob mohli zajistit provoz
chrán ných dílen i poskytování sociálních služeb pro handicapované.
Nezanedbatelná finan ní pomoc pro Nazaret je podpora státních organizací.
Sociální služby Denního centra jsme mohli áste
zajistit díky dotaci
Ministerstva práce a sociálních v cí R. Zajišt ní dostupnosti sociální služby
Sociáln terapeutické dílny probíhá formou financování v rámci individuálního
projektu „Podpora sociálních služeb v Jiho eském kraji“ z Opera ního programu
Lidské zdroje a zam stnanost. Díky Jiho eskému kraji mohl být realizován
projekt s názvem „Podpora práce s d tmi a mládeží pro rok 2011“ a
Ministerstvo kultury R poskytlo dotaci na kulturní akci Jarmark neziskovek
2011. M sto Borovany, Trhové Sviny a Sdružení R že se finan
podílely na
zajišt ní volno asových aktivit. Díky nabídce n kolika program jsme využili i
pomoci Ú adu práce R.
Jedním z d ležitých moment v pé i o handicapované b hem lo ského roku
bylo po ízení mobilního zvedacího za ízení na WC a nainstalování zvedacího
za ízení pro vozí ká e do firemního auta. Na zakoupení t chto pom cek se
finan
podílely firmy: Nadace Divoké husy – ta zdvojnásobila výt žek
z Novoro ního benefi ního koncertu, kde vystoupila skupina Nezma i a Pavel
Žalman Lohonka bez nároku na honorá , dále Lesy R s. p., Václav Štumbauer a
záme nictví Pavel Beránek.
Za finan ní a materiální dary si dovolujeme pod kovat konkrétn : - firm
BENTEX – PLAST s.r.o., p. ermákovi, eskému svazu žen Borovany, fa Doppler
CZ, firm EGC – EnerGoConsult B, s.r.o., MUDr. M. Hourové, Kooperativ a.s.,
K. Filipovi, P. Chytilovi, I. Jirsové, firm Jitex Písek a. s., p. Kauckému, P. Kolá ovi,
p. Konopové, D. Korandové, kv tiná ství Petry Baštý ové, M. Marouškovi,
Nakladatelství UMÚN s.r.o., obci Chvalšiny, OS eského erveného k íže eské
Bud jovice, Jaroslav Pancí ové, manžel m Pokorným, podlahá ství P.
Št pánovi, Rotary Clubu .Bud jovice, p. ehouškové, p. Sadovskému,
manžel m Sýkorovým, p. Tvarochové, Z. Vávrové, Vincenckému spole enstí
Borovany, H. Zezulkové, záme nictví P. Beránka.

kujeme všem um lc m a výtvarník m za darování díla:
- K. Ašenbrennerové, M. Štojdlovi, p. Rabochovi,
Pod kování pat í také všem prodejc m keramických a textilních výrobk :
-Bor vka o.s. Praha, Cukrárna Eva Vyšší Brod, Eliáš v obchod Praha,
Hobbymarket bauMax eské Bud jovice, Hobbymarket bauMax Jihlava,
Infocentrum Borovany, Daniel Majer, Iva Stodolovská aj.
Rovn ž d kujeme p isp vatel m sbírek:
- návšt vník m Podzám í, Rodinnému centru Rudolfov o.s., Diecézní charit
eské Bud jovice, ímskokatolické farnosti Rudolfov, NO C SH Vršovice,
ÚR C SH.
JB-)

M sto Borovany

Lesy eské republiky, s.p.

Rotary club eské Bud jovice

- EnerGoConsult B s.r.o

Pro Nazaret je velkým p ínosem také dobrovolnická innost. Jmenovit pat í
dík t mto dobrovolník m:
- V. Bartyzalovi, A. ermínové, I. Jirsové, M. Kabelá ové, L. Novotné, manžel m
Pokorným, M. P íhodovi, p. Rabasovi, L. Sýkorové, R. Štumbauerové, E. Tyrnerové, H. Zezulkové
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Sdružení R že
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Jedno africké p ísloví praví: "Každé ráno se v Africe probouzí lev. Ví, že musí b žet rychleji
než gazela, aby ji chytil, jinak um e hlady. Každé ráno se v Africe probouzí gazela. Ví, že
musí b žet rychleji než lev, jinak p ijde o život. Každé ráno, když se probudíš, neptej se,
jestli jsi lev nebo gazela, ale dej se do b hu."

HOSPODA ENÍ NAZARETU V ROCE 2011
ÍJMY (K )
Tržby za vlastní výrobky

VÝDAJE (K )
1 024 477,- Spot eba materiálu

382 772,-

Tržby z prodeje služeb

552 219,- Spot eba energie

181 009,-

Zm na stavu zásob

103 298,- Oprava a údržba

27 375,-

Sbírka (náb. obce aj.)

219 637,- Cestovné

Dary právnických osob

138 234,- Ostatní služby

Dary fyzických osob

92 000,- Mzdové náklady

5 797,434 934,1 978 200,-

Dotace mezd – Ú ad práce

919 646,- Zákonné soc. poj.

Dotace díly – Ú ad práce

347 050,- Odpisy DHIM

67 270,-

Dotace MPSV R (JK)

380 000,- Ostatní soc. nákl.

24 575,-

Úroky
Jiné ostatní výnosy
Celkem

586 143,-

14,16 500,3 793 075,- Celkem

3 688 075,-

Nazaret, DM C SH
Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany
Tel. 380 123 602, 603, 175 004, 736 711 253
Web: www.nazaret.cz, e-mail: nazaretdilna@centrum.cz
„Kdo má pro sv j život pro , dokáže naleznout pot ebné jak.“
-12-

F. W. Nietzsche
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