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Výroční zpráva za rok 2016 

 

Posláním Nazaretu je napomáhat prostřednictvím poskytovaných sociálních 

služeb a prostřednictvím zaměstnávání lidí se zdravotním postižením jejich 

začlenění.  

 

Sociální služby 

 

Nazaret poskytuje dvě sociální služby dospělým lidem s tělesným, 

mentálním, smyslovým a kombinovaným postižením, registrované v souladu 

se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Konkrétně provozujeme 

denní centrum a sociálně terapeutickou dílnu. Tyto služby jsou zařazeny do 

Sítě sociálních služeb Jihočeského kraje a jsou s prostředků kraje také 

částečně financovány.  

Od prosince 2016 posílila náš tým nová sociální pracovnice Bc. Lucie 

Kavalíková. Společně postupně dále zlepšujeme kvalitu poskytovaných 

sociálních služeb – inovujeme program a aktivity, zkvalitňujeme 

dokumentaci.  

Máme volnou kapacitu v obou sociálních službách, které poskytujeme. 

Případné zájemce o využití služeb denního centra nebo sociálně terapeutické 

dílny zveme k návštěvě.  

 

Denní centrum 

 

Náplní denního centra je kromě pomoci s hygienou a jídlem také 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovně vzdělávací 

a sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv.  

Pod vedením Ireny Malé se uživatelé hodně věnují posilování a upevňování 

motorických dovedností – využívají k tomu práci s keramikou, vlnou nebo 

papírem.     

Prostředkem k navazování a udržování společenského kontaktu jsou 

návštěvy podobných zařízení v regionu – v loňském roce jsme byli například  
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v Domově sv. Linharta v Chelčicích, nás na oplátku navštívili uživatelé služeb 

z Arpidy v Č. Budějovicích, z Domova sv. Linharta v Chelčicích, Okénka v J. 

Hradci.  

Navštívili jsme několik výstav 

v Borovanech, několikrát jsme byli 

v knihovně, zajeli jsme také do 

ZOO Dvorec, do zahrady kolegyně 

Lucky a do přírodní zahrady 

v Rudolfově, zúčastnili jsme se 

akce Štěstí s překážkou  

v Č. Budějovicích, zahráli jsme si 

kuželky, v kině viděli pohádku 

Anděl páně 2. S naším divadlem 

Kukačky jsme – jako každý rok - 

soutěžili na přehlídce Hry bez 

hranic v Prachaticích. 

Zúčastnili jsme se také soutěžních sportovních her v zařízení STROOM Dub  

u Prachatic.  

   

  



4 
 

Sociálně terapeutická dílna (STD) 

Náplní činnosti sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná 

podpora uživatelů této služby ve zdokonalování jejich pracovních návyků  
a dovedností a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.  

Pod vedením Lucie Homolkové se uživatelé STD věnují práci s keramikou  

a vlnou – vyrábí keramické mísy, svícny, ozdoby, figurky andílků apod. – 

všechny mají obrovský úspěch u zákazníků.  

 

              

 

STD je v letech 2016 – 2018 spolufinancována ze zdrojů MPSV (pouze  

1. čtvrtletí 2016) a dále z Individuálního projektu Jč Kraje v rámci programu 

„Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“. Provoz této sociální služby 

v roce 2016 podpořili také Sdružení Růže, E-On, Bentex-Plast s.r.o., Frivent 

CZ s.r.o. 

Nelze opomenout ani finanční zdroje, které plynou z prodeje výrobků STD.  
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Aktivity sociálních služeb 

Projekt Fit pro život  

Díky projektu Fit pro život, který finančně podpořil Jihočeský kraj, se 

uživatelé služeb denního centra a sociálně terapeutické dílny mohli věnovat 

jednou týdně cvičení v 1. Centru pro zdravotně 

postižené v Č Budějovicích. Pod vedením zkušeného 

trenéra p. Smékala posilovali na strojích (veslice, 

závaží na posilování svalových skupin), věnovali se 

zlepšování koordinace a rovnováhy (například 

cvičení na velkých míčích). Zároveň jsme se 

s účastníky projektu věnovali zdravému životnímu 

stylu – od jídelníčku a pitného režimu až 

k prospěšnosti pravidelného pohybu. Poznatky jsme 

doplnili ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou 

Jihočeské univerzity měřením zdravotních ukazatelů 

(tlak, cholesterol, body mass index). Výsledky 

mnohé z nás nutí něco málo změnit, abychom se 

cítili fit pro život   

Obrovským úspěchem projektu je značná redukce 

váhy vozíčkáře M. – shodil přes 20 kg, což prospívá samozřejmě jemu, ale 

také to usnadňuje práci jeho pečovatelkám. Na všech ostatních bylo vidět 

zlepšení fyzické kondice a psychické pohody. 

 

Arteterapie, muzikoterapie  

V rámci činnosti denního centra a sociálně terapeutické dílny probíhají 

pravidelně lekce arteterapie a muzikoterapie. Pro klienty jsou příležitostí 

k relaxaci, vyjádření jejich pocitů, využívání různých výtvarných technik  

a tím k procvičování a upevňování jemné motoriky. Zpěv a hra na hudební 

nástroje přispívají k celkové pohodě. Za vedení lekcí děkujeme Ivaně 

Urbanové, Ireně Malé, Kateřině Hájovské a ZUŠ Borovany. 

 

Integrovaná Boccia 

Eva Chadtová 

S integrovanou bociiou jsme se poprvé setkali v roce 2012 na přátelském 

turnaji ve sportovní hale v Českých Budějovicích. Už přesně nevím, kolik 

týmů v ten den soupeřilo a dokonce si nevzpomínám ani na to, jaké místo 
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jsme obsadili. Co ale vím přesně je to, že nás boccia chytla a dodnes nás 

velmi baví. Kdo netuší o čem je řeč, tak boccia je velmi podobná hra jako 

petanque, ovšem hraje se vsedě, aby měli všichni stejné podmínky, hrajeme 

v hale a místo kovových koulí používáme kožené míčky. Jak už jsem zmínila, 

hra je pro nás nejen zábavná, ale zdokonalujeme se při ní v koordinaci 

pohybů, odhadu vzdálenosti a v neposlední řadě také trpělivosti a smyslu 

pro týmovou spolupráci. 

Díky nadšencům z českobudějovické Arpidy se v roce 2013 rozjela Jihočeská 

liga v integrované boccie. My jsme neponechali nic náhodě a poctivě 2x 

týdně trénovali. Než ostatní pochopili, že trénink je důležitý, všechny jsme 

válcovali. Jmenujeme se Borovanští borci a rozhodně děláme Borovanům 

čest. Můžeme se směle zařadit k úspěšným borovanským sportovcům. 

Při turnajích I. ligy jsme se pravidelně umísťovali na předních místech, i když 

na medailové umístění se nám dosáhnout nepodařilo. 

Mimo Jihočeské I. ligy jsme se zúčastnili v roce 2014 a 2015 turnaje ve 

Frymburku, kde jsme v obou ročnících vybojovali 3. místo. V roce 2016 se 

turnaj z organizačních důvodů nekonal. Zato jsme si užili přátelský turnaj  

v českobudějovické sportovní hale, kterého se zúčastnilo 16 týmů a nám 

vítězství uniklo jen o vlásek. Z druhého místa jsme měli velkou radost nejen 

my, ale i naši fandové z dílny Nazaret, kteří nás celou dobu povzbuzují  

a podporují. Velmi jim za to děkujeme. 

Hned v prvním turnajovém zápase jihočeské ligy 2016 jsme zabojovali a 

získali jsme 3. místo. Poctivě jsme se věnovali tréninku 

a ve druhém zápase jsme se umístili ještě o příčku 

výše.  

Boccia je pro nás nejen sportem, ale především velmi 

zábavnou činností, při které potkáváme spoustu 

nových lidí, učíme se být samostatní, hrát fair, myslet 

nejen na sebe, zdokonalujeme sami sebe, tak aby celý 

tým dosahoval stále lepších výsledků. Je toho zkrátka 

hodně, co nám hraní boccie přináší, a proto ji hrajeme 

rádi    

Pro rok 2017 podpořilo tým Boccii město Borovany – děkujeme. Finanční 

prostředky využijeme k pokrytí nákladů na startovné a na dopravu na 

turnaje. Pokud byste také chtěli tým finančně podpořit, budeme rádi za 

jakýkoli příspěvek. Číslo účtu: 571374399/0800, do zprávy pro příjemce 

prosím uveďte „Borci“.  
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Zaměstnávání 

 

V keramické a textilní chráněné dílně bylo v roce 2016 zaměstnáno celkem 

19 zaměstnanců se zdravotním postižením, to je 75% z celkového počtu 

zaměstnanců organizace.  

Odběrem našich výrobků mohou firmy s více než 25 zaměstnanci řešit  

tzv. „náhradní plnění“.  

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením podporuje MPSV a všichni, kdo 

nakupují výrobky chráněných dílen. Děkujeme.  

 

Chráněná keramická dílna 

 

V chráněné keramické dílně vyrábíme užitkovou i dekorativní keramiku. 

Unikátní jsou výrobky našich dvou nevidomých kolegyň Hanky a Lenky, 

které vyrábí misky, hrnky nebo talíře z kuliček a spirál, jedinečné jsou také 

naše glazované květináče a truhlíky – některé vyrobené z kuliček a spirál, 

jiné zdobené rytými a glazovanými obrázky domečků a zahrad.  

 

       

 

Další řadu našich výrobků tvoří litá a ručně malovaná keramika. V licí dílně 

vznikají polotovary, které jsou dále v malírně ručně malované. Rukopis 

našich malířek už někteří zákazníci na trzích bezpečně rozpoznají.  

 

Jedinečné jsou naše keramické ručně malované hodiny.   
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Výrobky dodáváme pravidelným odběratelům – infocentrům, Jihočeskému 

muzeu, firmě Kamír a Co., Eliášovu obchodu v Praze, obchodu Okénko  

v J. Hradci, městu Třeboň a řadě dalších.  

 

                      

 

 

Chráněná textilní dílna 

V textilní dílně vznikají ručně tkané koberce, ruční výšivky, šijeme zde tašky, 

kuchyňské zástěry a chňapky, polštáře. V roce 2016 jsme mimo jiné dodali 

na 250 kusů Mikulášských botiček a dárkových tašek společnostem E-On 

Česká republika s.r.o. a Viscofan CZ s.r.o. pro dětské mikulášské nadílky.  

Na konci ledna 2017 jsme textilní dílnu přestěhovali z T. Svin do Borovan. 

Máme teď dílny pod jednou střechou – toto uspořádání je mnohem 

ekonomičtější a efektivnější. 
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Obchod a Flér 

Výrobky chráněných dílen a sociálně terapeutické dílny jsme v roce 2016 

prodávali  v našem obchůdku, přes portál Flér a na řadě řemeslných a 

sezonních trhů. Zúčastnili jsme se 30 trhů, všem pořadatelům děkujeme za 

pozvání a podporu. Velký dík za pomoc na trzích patří dobrovolníkům, 

během roku nám pomohli: Lenka Melmerová, Alena, Jana, Lenka a Karel 

Sýkorovi, Iva a Karel Filipovi, Radek Hospodářský, Jaroslav a Jiřina Síkorovi, 

studentky Střední zdravotnické školy v Č Budějovicích.   

 

 

Ateliér 

V zahradě borovanského kláštera využíváme prostor bývalého skleníku a 

nabízíme zde výtvarnou aktivitu pro děti i dospělé Namaluji si... Kdokoli si 

zde může sám namalovat hrnek, misku, talíř, oblíbené jsou také zvonečky, 

svícny nebo vázičky. V roce 2016 navštívilo v letní sezóně Ateliér na 600 

návštěvníků – většinou turistů, kteří v regionu trávili dovolenou, ale také 

návštěvníků akcí jako Borůvkobraní nebo Ovčácké slavnosti. Přivítali jsme 

ale i děti ze školy 

v přírodě, které přijely 

do Borovan z Prahy. 

Aktivitu jsme také vezli 

za dětmi do školy na 

Dobré Vodě u ČB nebo 

do školky v Hlincové 

Hoře.  

Všichni dohromady 

namalovali přes tisíc 

kusů keramiky a nic se 

nerozbilo ani neztratilo. 
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Volnočasové aktivity 

Nazaret nabízí řadu rukodělných kroužků a kurzů pro děti  

i dospělé. Velmi oblíbené jsou keramické kroužky – 

celoroční i víkendové. Děti i dospělí během nich tvoří 

naprosto unikátní díla.  

Také o naše víkendové kurzy je zájem – v loňském roce 

jsme nabídli například košíkářský kurz a dva víkendové 

keramické kurzy.  

 

Praxe – JČU 

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 2016 

v Nazaretu mělo praxi 8 studentů.  

 

Prezentace Nazaretu 

Veřejně prezentujeme naši práci nejčastěji na trzích a volnočasových akcích 

v blízkém i vzdálenějším okolí. V Borovanech se pravidelně účastníme 

Borůvkobraní, Ovčáckých slavností, Slavností malých pivovarů. V roce 2016 

jsme prodávali naše výrobky na 30 trzích, včetně několikatýdenních 

adventních trhů.  

V září jsme se také účastnili akce Štěstí s překážkou, která proběhla na 

náměstí v Č. Budějovicích a kde se široké veřejnosti představilo  

16 neziskovek z regionu, které se věnují sociální práci. I zde jsme 

prezentovali sociální služby, které poskytujeme a samozřejmě také výrobky 

našich chráněných dílen. Štěstí s překážkou se zúčastnili také někteří naši 

klienti a zaměstnanci chráněných dílen.  
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Den otevřených dveří 

V červnu proběhl Den otevřených dveří a Jarmark neziskovek. Návštěvníci 

měli možnost prohlédnout si dílny a pobavit se u doprovodného programu. 

Součástí Dne otevřených dveří byla výstava výtvarných prací uživatelů 

sociálních služeb několika spřátelených neziskovek z jižních Čech, která 

trvala celý měsíc v prostorách borovanského zámku (za zapůjčení prostoru 

děkujeme městu Borovany).  

Akce proběhla za podpory města Borovany a řady spolků, firem a jednotlivců 

z okolí.  

Kukačky 

Kukačky – to je taneční a divadelní soubor Nazaretu, jehož členy jsou 

někteří zaměstnanci, uživatelé sociálních 

služeb a řada dobrovolníků. Na začátku 

roku 2016 nacvičili opět nové představení 

- tanec na hudbu z muzikálu Pomáda, se 

kterým během roku vystoupili  

na 10 akcích – plesech, v domovech 

s pečovatelskou službou, na třeboňském 

Festivalu zdraví.   

 

Bílá pastelka  
 

Sbírka Bílá pastelka na podporu nevidomých se v České 
republice koná každoročně už od roku 2000, vždy 15. října  

u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole.  
Výtěžek sbírky je určen na výukové programy pro zrakově 

postižené, aby mohli i přes své postižení žít samostatný a 
nezávislý život. 

Z Nazaretu každým rokem vyráží do ulic Borovan Hanka 
Špuláková – a bylo tomu tak i v roce 2016. Celkem se 

prodalo na 150 bílých pastelek a výtěžek sbírky byl 3000,- 
Kč. Za podpoření sbírky děkujeme ZŠ Borovany a všem, 

kteří si bílou pastelku koupili.  
 

 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_b%C3%ADl%C3%A9_hole&action=edit&redlink=1
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Putování s oslem 

V červenci 2016 proběhl již 17. ročník 

tábora pro handicapované. Zázemí měl 

v základě Domu dětí a mládeže ve 

Střelských Hošticích, odkud skupina 

vyrážela na výlety po okolí. Obrovský 

dík patří dobrovolníkům, bez jejichž 

nezištné pomoci by pořádání tábora 

nebylo možné. Pomohli: N. Vránová, J. 

Rabas, P. Rabasová, P. Pokorná, M. 

Pokorný, L. Novotná, M. Papoušek, P. 

Cicálek, J. Sýkorová, P. Klang.  

Tábor pravidelně finančně podporuje Oblastní spolek ČČK v ČB – děkujeme.  

 

 

Dobrovolníci 

To všechno bychom nemohli zvládnout bez nezištné pomoci řady 

dobrovolníků, kteří nám pomáhali na trzích, při akcích jako Den otevřených 

dveří, Putování s oslem – tábor pro lidi s postižením, taneční soubor 

Kukačky, pomoc se zajištěním provozu Ateliéru, pomoc s provozem STD.  

Kromě všech výše uvedených nám pomáhali také zaměstnanci ČSOB – 

věříme, že to pro ně byla vítaná změna, pomáhali nám vyrábět vánoční 

dekorace.  

Celkem nám dobrovolníci věnovali 2200 hodin svého času. Děkujeme.  

 

      

Dobrovolníci z ČSOB 
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Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Stále provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek, kterou jsme doplnili o 

nový mechanický vozík. Pomůcky půjčujeme bez zálohy a za nízké ceny. 

V roce 2016 ji opět doplnili nejvíce žádanými pomůckami a to díky finanční 

podpoře věnované pro tento účel z Tříkrálové sbírky v Rudolfově.  

 

Konto Bariéry pomáhá Nazaretu 

 

Na konci srpna jsme v Praze převzali nové krásné velkokapacitní vozidlo 

Ford Tourneo Custom M1, které darovalo Konto Bariéry a Fond Globus. 

Slavnostního odpoledne se zúčastnila také Lucie Bílá, jedna z patronek 

projektu. Jsme rádi, že jsme jí mohli předat malý dárek, který vyrobili klienti 

naší sociálně terapeutické dílny.  

Nový automobil umožní klientům našich sociálních služeb pohodlnější a 

bezpečnější cestování k rodičům, do tělocvičny, za kulturou nebo také 

k lékaři apod. Auto bude také využívat náš taneční a divadelní soubor 

Kukačky k přepravě herců i kulis  

Na bezbariérovou úpravu vozu (montáž plošiny pro nakládání vozíčkářů) 

přispělo Konto Bariéry, firma Kamír a Co. spol.s r.o., část nákladů jsme 

hradili z vlastních zdrojů. Odbornou montáž plošiny provedla firma J. Píbal.  
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Také my jsme pomáhali … 

 

Podpořili jsme benefiční Kabelkový veletrh - akci Českobudějovického Deníku 

a Charity Č. Budějovice. Výtěžek veletrhu byl určen talentovaným dětem.  

Do veletrhu se chceme zapojovat pravidelně.  

(článek vyšel v ČB Deníku 26. 8. 2016; zkráceno) 

 

Šijí kabelky pro veletrh - V malých prostorách chráněné dílny Nazaret 

vznikají velké věci. Právě teď se zde šijí kabelky pro Kabelkový veletrh 
Deníku. Dílna zaměstnává v naprosté většině osoby s handicapem. Získávají 

zde pocit užitečnosti a plnohodnotného života. ... 

V sociálně terapeutické dílně Podzámčí v Borovanech usilují o začlenění těžce 
handicapovaných spoluobčanů pomocí dílenské činnosti, která je napojena 

na činnost chráněné dílny. Středisko provozuje keramickou a textilní dílnu. 

Kapacity dílen odpoledne a o víkendech využívají pro kurzy nejrůznějších 
řemesel a dovedností. 

S výrobky chráněných dílen se můžete setkat na trzích, slavnostech či v 

obchůdku v Trhových Svinech. Nabídku činnosti uvidíte i na Kabelkovém 
veletrhu ve středu 7. září v IGY Centru v Českých Budějovicích. 

„Rádi se připojíme ke sbírce. Potřebných je mnoho a každý talent si zaslouží 

možnost se rozvíjet,“ dodává vedoucí střediska. Do obchodu na Novém 
Městě č. 186 v Trhových Svinech můžete přinášet kabelky, šátky a dětské 

knihy pro Kabelkový veletrh Deníku. 
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Podpora 

Jak již bylo řečeno, sociální služby bychom nemohli poskytovat bez dotací 

Ministerstva práce a sociálních věcí a Jihočeského kraje. Zaměstnávání lidí 

se zdravotním postižením významně podporuje Úřad práce ČR.  

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

příznivců – místních organizací, jednotlivců, úřadů, firem, nadací.  

V roce 2016 podpořili práci a akce Nazaretu: 

Konto Bariéry; Sdružení Růže z.s.p.o.; Město Borovany; Římskokatolická farnost 

Rudolfov; Vicencké společenství  Borovany; Kamír a Co., spol. s r.o., E.On ČR 

s.r.o.; Lesy ČR s.p.; Marius Pedersen a.s.; KFT Kaplice s.r.o.; Bentex- Plast s.r.o. 

Borovany; Energie AG Bohemia s.r.o.; Frivent CZ s.r.o.; Plzeňská diecéze CČSH; 

NO CČSH Litomyšl; NO CČSH Praha Vinohrady; Český červený kříž Borovany a Č. 

Budějovice; IA Dent s.r.o. Borovany; MVT Tomášek s.r.o.; Klub tradic Borovany; 

Pekařský spolek Borovany; Český svaz žen Borovany; Jednota, spotř. družstvo; 

spolek Mahapero; Rosa Č. Budějovice; Regenerační a rehabilitační centrum 

Borovany; Hasiči Borovany; ZOD Borovany; Autobazar H+H Borovany; Květinářství 

Baštýřová Borovany; U Bílého Anděla T. Sviny; Kavárna Kousek T. Sviny; Dita 

Morongová Masáže T. Sviny; Jitka Graňová T. Sviny; Oční optika T. Sviny; Masáže 

Mikulková T. Sviny; Zlatnictví Korčák T. Sviny; Veselý pejsek T. Sviny; Květinářství 

Ferenčík T. Sviny; Kadeřnictví T. Sviny; Ladislav Vávra Čížkrajice; Greiner Real 

Estate T. Sviny; OD Typ T. Sviny; Cukrárna T. Sviny; TFK Filip servis T. Sviny; 

Hodinářství Mařík T. Sviny; ASB Grünland Žár; Doppler CZ spol. s r.o. T. Sviny; 

Večerka Zámečník T. Sviny; Efko CZ s.r.o., Veselí nad Lužnicí; Tiskárna 

Chrášťanský Č. Budějovice; Josef Štantýský, Čížkrajice; Autoservis Petráš Ledenice; 

Manda Ledenice; Uhelné sklady Borovany; Stavebniny Borovany; Restaurace 

Staročeská T. Sviny; Autoservis Popp T. Sviny; Autoservis Kubík Čížkrajice; Tibor 

Rys D. Lhotka; Pneu servis T. Sviny; Stavebniny Paderta T. Sviny; Domácí potřeby 

Helmichová Č. Budějovice; Gušlbauer domácí potřeby T. Sviny; Petr Kaucký 

František Šotola, Radek Pfudl, Ing. Pavel Candra (Libín), Jaroslav Vlček, Zuzana 

Winzbergerová, Jan Zouhar, Tomáš Burian, Miroslav Jedlička, Ota Volman, Jiří 

Jelínek, Karel Filip, Alena Sýkorová, Lenka Sýkorová, Václav Kroneisl, Alena 

Kajerová, Alena Dvořáková, Romana Lukášová, I. Lechnerová, Jan Randl, Kateřina 

Špilauerová Hájovská, Jana Beránková, Eva Tyrnerová, Milan Homolka, O. Hovorka, 

Helena Zezulková, Ing. Pavel Candra (Borovany), Miroslav Maroušek, Petr Chytil 

Děkujeme.  
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Hospodaření Nazaretu v roce 2016 

 

Příjmy (Kč) Výdaje (Kč) 

 
Tržby za vlastní 
výrobky 

1.394.987,- Mzdové náklady  3.178.888,- 

Dotace MPSV ČR – 
STD 

173.900,- Zákonné zdravotní a 
sociální pojištění 

936.170,- 

Dotace Jč Kraje -
Individuální projekt 
na podporu STD 

328.982,- Ostatní soc. náklady 5.885,- 

Dotace MPSV ČR – 
Denní centrum 

505.900,- Spotřeba energií 218.809,- 

Krajský dotační 
program na podporu 
sociálních služeb – 
denní centrum 

301.519,- Spotřeba materiálu 244.546,- 

Dotace mezd - Úřad 
práce  

1.347.432,- Opravy a údržba 68.449,- 

Dotace Jč Kraje – 
projekt Fit pro život 

38.000,- Pojistné (rizika, 
vozidla) 

33.699,- 

Veřejná sbírka 13.886,- Spoje  31.199,- 

Tříkrálová sbírka 32.915,- Školení a vzdělávání 36.255,- 

Dary právnických 
osob 

226.762,- Propagace 28.609,- 

Dary fyzických osob 244.999,- Pronájem -tělocvična, 
obchod T. Sviny, 
tábor pro postižené 

152.264,- 

Dotace Město 
Borovany 

20.000,- Ostatní 101.914,- 

Dotace Sdružení 
Růže 

80.000,- Reprezentace 9.742,- 

Kroužky, víkendové 
akce, kurzy, 
půjčovné, platby od 
klientů, tábor pro 
postižené 

414.732,- Cestovné 17.493,- 

Tržby z prodeje 
majetku 

67.560,- Odpisy DHIM 98.100,- 

Tvorba rezervního 
fondu (příspěvek 
zřizovatele) 

20.000,-   

Pojistné plnění 11.232,-   

    

Celkem 5.222.806,-  5.162.022,- 

 

Hospodářský výsledek: 60.784,- Kč    
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Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské 

Zřizovatel: Církev československá husitská 

Lidé 

Středisková rada:  

Mgr. L. Šimonová – předsedkyně, Mgr. H. Zimmermannová, Mgr. O. Líbalová,  

J. Valsová, E. Chadtová, L. Sýkorová, A. Sýkorová, Mgr. M. Verboon Filipová 

 

Tým Nazaretu: 

Mgr. Marie Verboon Filipová vedoucí organizace 

Marie Káplová   účetní 

Markéta Hospodářská  administrativa 

Bc.Lucie Kavalíková  sociální pracovnice 

Irena Malá    vedoucí denního centra 

Lucie Homolková   vedoucí sociálně terapeutické dílny 

Eva Chadtová   vedoucí dílen, kroužky pro děti 

Jitka Štanglová   vedoucí keramické dílny, kroužky pro dospělé 

Iveta Nováková   vedoucí malírny 

Jaroslava Bártová   vedoucí textilní dílny, obchod, Flér 

 

 

PF 2017 

„Nechť máš vždy dobré slovo pro ty, které potkáš na svých cestách.“ 

Staré irské požehnání 

Na předcházejících stránkách je stručně uvedeno, čím vším se v Nazaretu 

zabýváme – je to hlavně pomoc znevýhodněným lidem. Nejen pro ně máme 

vždy dobré slovo, ale i skutek. Bez pomoci bychom to ale nezvládli 

a vážíme si toho, že nám slovem i skutkem pomáhá tolik jednotlivců, firem  

a institucí.  

Za Nazaret Mgr. M. Verboon Filipová, 30. 5. 2017 
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Nazaret, středisko DM CČSH 
 

Sociální služby, chráněné dílny, obchod, Ateliér 
 

Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany 

IČO 73633321, DIČ CZ73633321 

Tel.: 603175004, 736711253, 380123602 

 

www.nazaret.cz 

www.fler.cz/dilna-nazaret 
 

e-mail: nazaretdilna@centrum.cz 
 

e-mail Flér: nazaretdilna@seznam.cz 
 

Číslo účtu: 571374399/0800 
 

 

 

Za podporu děkujeme: 

     

 

             

A všem ostatním dárcům uvedeným ve výroční zprávě.  

 

http://www.nazaret.cz/
mailto:nazaretdilna@seznam.cz

