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ÚVODNÍ SLOVO
Milí přátelé, příznivci a podporovatelé Nazaretu,
je mi potěšením Vás přivítat při čtení naší výroční zprávy za rok 2017.
Rok 2017 byl pro Nazaret rokem ve znamení změn. Změny nás vedou dál,
ukazují nové možnosti, nové začátky a je pouze na nás, do jaké míry
necháme změny v našich životech působit.
V Nazaretu došlo v průběhu roku k několika personálním změnám, a to
i ve vedení organizace. Je mi velkou ctí, že ke mně přišla příležitost
ucházet se o tuto pozici a že jsem měla to štěstí stát se součástí Nazaretu
a zaštiťovat ho. Velmi děkuji celému kolektivu za vstřícné přijetí.
Rok 2017 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.
Věřím, že nadcházející rok 2018 nám přinese nové zkušenosti, že se nám
podaří nadále tvořit, rozvíjet se a posouvat se vpřed. Něco starého končí,
něco nového začíná. Hurá do toho.
Za tým Nazaretu
Mgr. Sabina Mičková, ředitelka
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
NAZARET, středisko Husitské diakonie
Sídlo: Žižkovo podzámčí 1, Borovany 373 12
IČ: 736 33 321
DIČ: CZ 736 33 321
Číslo účtu: 57 137 4399/0800
www.nazaret.cz
fcb: strediskonazaret
kontakty: 380 123 602, dilnanazaret@centrum.cz

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

POSLÁNÍ
Posláním Nazaretu je napomáhat prostřednictvím poskytovaných
sociálních služeb a zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením
k aktivnímu přístupu k jejich životu a začlenění do společnosti.
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LIDÉ
STATUTÁRNÍ ORGÁN
Předsedkyně střediskové rady:
Mgr. Ludmila Šimonová
Místopředsedkyně střediskové rady:
Eva Chadtová do 31. 10. 2017 / Marie Káplová od 1. 11. 2017
Ředitelka střediska:
Mgr. Marie Verboon Filipová do 31. 10. 2017 /
Mgr. Sabina Mičková od 1. 11. 2017

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

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

TÝM NAZARETU
Mgr. Marie Verboon Filipová
Mgr. Sabina Mičková
Marie Káplová
Markéta Hospodářská
Bc. Lucie Kavalíková
Irena Malá
Lucie Homolková
Eva Chadtová
Jitka Štanglová
Iveta Nováková
Jaroslava Bártová

vedoucí organizace do 31. 10. 2017
vedoucí organizace od 1. 11. 2017
účetní
administrativa
vedoucí sociálních služeb
vedoucí denního centra
vedoucí sociálně terapeutické dílny
vedoucí chr. dílen do 30. 11. 2017
vedoucí keramické rukodělné dílny, kroužky
pro dospělé
vedoucí výtvarné dílny
vedoucí textilní dílny, obchod
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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.
Fungování poskytovaných sociálních služeb neustále zlepšujeme,
inovujeme program a aktivity, zkvalitňujeme dokumentaci, revidujeme a
nastavujeme pravidla a metodiku.
Máme volnou kapacitu v obou sociálních službách. Případné zájemce
o využití služeb denního centra nebo sociálně terapeutické dílny zveme
k návštěvě.

Provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek. Pomůcky půjčujeme
bez zálohy a za nízké ceny. V roce 2017 jsme ji opět doplnili nejvíce
žádanými pomůckami, jako například sprchovací židle nebo sedátko na
toaletu.
V říjnu proběhla veřejná sbírka Bílá pastelka, do které se zapojily také dvě
zaměstnankyně Nazaretu. Výtěžek 2 684 Kč putoval do organizace
Tyfloservis, který byl použit na výukové programy pro zrakově postižené,
aby mohli i přes své postižení žít samostatný a nezávislý život.
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 2017
v Nazaretu mělo praxi 5 studentů.
Vedoucí sociálních služeb v roce 2017: Bc. Lucie Kavalíková.
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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 2017 navštěvovalo Centrum denních služeb celkem 23 klientů,
z toho 6 smlouvu ukončilo.
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 (chodit včas, dodržovat hygienické návyky atd.)
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 2017 financováno z prostředků
Ministerstva práce a sociálních věcí.
Převážná míra aktivit v roce 2017 se týkala sportu, pohybu a zdravého
životního stylu.
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Několikrát v průběhu roku jsme vyjeli do posilovny v Českých
Budějovicích (Fitness Loděnice, 1. Centrum zdravotně postižených jižních
Čech, z. s.). Klienti také pravidelně trénovali ve hře Boccia (hra podobná
petangu probíhá v sedě, aby byly vyrovnány podmínky lidí na vozíku s
chodícími). Účastnili jsme se několika turnajů v
Českých Budějovicích, Soběslavi a v Brně, kde
jsme strávili 5 dní na mezinárodním sportovním
setkání mladých lidí se zdravotním postižením
Emil Open. Náš tým „Borovanští borci“ je
zařazen do první ligy Jihočeské ligy
v integrované boccii.
Na podzim začalo pravidelné skupinové
rehabilitační cvičení - jednou týdně k nám
dochází
lektor
z
Regeneračního
a rehabilitačního centra v Borovanech. Studenti Zdravotně sociální fakulty
Jihočeské univerzity nám přijeli změřit krevní tlak, cukr v krvi, BMI
a připravili přednášku na téma zdravé výživy.
Zbytek aktivit se týkal především kulturních zážitků, výletů a různých
setkání s ostatními spřátelenými organizacemi.
Proběhlo několik výměnných návštěv s uživateli Arpidy, výlet na ples
do Chelčic (Domov sv. Linharta), na dančí farmu do Petříkova (pozváni
byli všichni klienti a zaměstnanci) a do Píseckých hor (výlet pro různé
neziskové organizace pořádal E.On). Navštívili jsme velikonoční výstavu
v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, filmové představení
v Cinestaru a účastnili jsme se Abilympiády, kde naši klienti soutěžili
v různých disciplínách, jako například vyšívání nebo vaření.
V rámci činnosti Centra denních služeb probíhají také 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.
Vedoucí Centra denních služeb v roce 2017: 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 2017 navštěvovalo Sociálně terapeutickou dílnu celkem 27 klientů,
z toho 11 smlouvu ukončilo.
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 - uměl si říci
o pomoc a spolupracoval s ostatními pracovníky (uměl se
domluvit, zeptat, požádat o radu, o pomoc), uměl
přizpůsobit denní režim pracovním povinnostem
(objednání k lékaři/na úřad mimo docházku do dílny,
chodit včas), 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 nebo například pomoc s úklidem. Tyto činnosti tvoří okrajovou
část, ale přesto jsou pro klienty zpestřením.
Sociálně terapeutická dílna je v letech 2016 – 2018 spolufinancována
ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí (pouze 1. čtvrtletí 2016)
a dále z Individuálního projektu Jihočeského kraje v rámci programu
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„Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“. Nelze opomenout ani
finanční zdroje, které plynou z prodeje výrobků STD.
Vedoucí sociálně terapeutické dílny v roce 2017: Lucie Homolková.

PŘÍBĚH KLIENTA
Vojtovi je 25 let a je vyučený pomocným kuchařem. V Nazaretu
navštěvuje už 3 roky Sociálně terapeutickou dílnu, kde se připravuje
na své budoucí zaměstnání. Vyrábí především keramické domečky, které
slouží jako svícen. Vojta hrdě říká: „Domečky jsem se naučil dělat téměř
sám, včetně zdobení a glazování, moc mě to baví.“ Vojta také moc rád
vaří a peče, dokonce navštěvuje místní pekařský spolek, ve kterém
se aktivně zapojuje a přichází s novými vlastními recepturami. Vojtu moc
těší, když může svým pekařským uměním přispět na nejrůznějších akcích.
Vojta je také členem tanečního a divadelního souboru Kukačky, jehož
členy tvoří klienti a zaměstnanci Nazaretu a také dobrovolníci. Vojtu to
v Nazaretu moc baví, je tu spokojený a je rád, že může navštěvovat
Sociálně terapeutickou dílnu.
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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

6,- 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 10 let funguje
Taneční a divadelní soubor
Kukačky. V roce 2017 čítal
na 25 členů z řad zaměstnanců,
uživatelů
sociálních
služeb
a dobrovolníků. Každý rok
skupina nacvičuje nová taneční
a divadelní vystoupení. V roce
2017 sklízeli obrovský aplaus
se svým originálním pojetím hry
„Dobrý voják Švejk“ a představením historických tanců. Celkem vystoupili
na 15 akcích – na plesech, v domovech s pečovatelskou službou nebo
na třeboňském Festivalu zdraví či na Hrách bez hranic v Prachaticích.
11

LETNÍ POBYTOVÁ AKCE PUTOVÁNÍ S OSLEM
Cena za tábor - doprava + ubytování + strava
V létě se již po devatenácté vypravilo 15 našich klientů společně se
14 asistenty-dobrovolníky na pobytovou akci Putování s Oslem.
Ve Střelských Hošticích strávili 7 dní a užívali si výlety po okolí, návštěvu
bazénu, muzea, táboráky a mimořádné dny, strávené mimo domov.
Tábor pravidelně finančně podporuje Oblastní spolek ČČK v Českých
Budějovicích – děkujeme.
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CHRÁNĚNÉ DÍLNY
Nazaret zaměstnává osoby se zdravotním postižením, provozuje dvě
chráněné dílny - keramickou a textilní. Do keramické dílny spadá licí dílna,
rukodělná dílna a výtvarná dílna. V roce 2017 bylo zaměstnáno
na chráněných pracovních místech celkem 17 zaměstnanců se zdravotním
postižením, což je 77% z celkového počtu zaměstnanců organizace.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením podporuje úřad práce
a všichni, kdo nakupují výrobky chráněných dílen. Výrobky jsme prodávali
v obchůdku, který byl na konci ledna 2017 přestěhován z Trhových Svinů
do prostor Nazaretu v Borovanech, dále také přes internetový portál Fler
a v neposlední řadě na řemeslných a sezónních trzích. V roce 2017 jsme
prodávali naše výrobky na 30 trzích, včetně několikatýdenních adventních
trhů. Účastnili jsme se trhů v blízkém i vzdáleném okolí, především
v jihočeském regionu, ale také v Praze. V Borovanech se pravidelně
účastníme Borůvkobraní, Ovčáckých slavností nebo Slavností malých
pivovarů.
Odběrem našich výrobků mohou firmy s více než 25 zaměstnanci řešit
tzv. „náhradní plnění“.
Vyrábíme také zboží na zakázku, a to jak z keramiky, tak textilu. Našimi
hlavními odběrateli v roce 2017 byli:
Andělé Hojnosti, s.r.o. Praha
Divizna – středisko DM CČSH Praha
Via Roseta, Eliášův obchod Praha
Město Suchdol nad Lužnicí
Infocentrum České Budějovice
Obec Chvalšiny
Borovanský mlýn, s.r.o.
Jihočeské muzeum České Budějovice
Město Třeboň
ZOD Borovany
Soukromá škola VIVA BAMBINI České Budějovice
Kamír a CO, s.r.o. Pacov
Silva Nortica Run Ledenice
Obec Srubec
Pražská diecéze CČSH Praha
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CHRÁNĚNÁ KERAMICKÁ DÍLNA
V chráněné keramické dílně vyrábíme litou ručně malovanou keramiku
a také rukodělnou keramické výrobky. V licí dílně vznikají polotovary, jako
jsou hrnky několika velikostí a tvarů, misky, talíře, vázy, květináče nebo
třeba hodiny. Polotovary se lijí do sádrových forem, ze kterých se
následně vyklopí, nechají proschnout a pak se začišťují a
zamývají, aby se zbavily případných nerovností a získaly
hladký povrch. Když jsou dokonale začištěny putují do
přežahové pece, odkud jsou směrovány do výtvarné dílny
nebo-li „malírny“. V „malírně“ se na polotovary ručně
malují oblíbené motivy domků, květinové motivy nebo
hravé proužky. Rukopis našich malířek už někteří zákazníci
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.
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 ale také originální reliéfní keramiku,
jako jsou hrnky, malé i velké mísy nebo květináče,
tvořenou z kuliček a spirál. Kuličky a spirálky se vyválí z hlíny, 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 2017: Jitka
Štanglová.
Vedoucí licí dílny do 30. 11. 2017: Eva
Chadtová.
Vedoucí výtvarné dílny v roce 2017: Iveta
Nováková.
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CHRÁNĚNÁ TEXTILNÍ DÍLNA
V textilní dílně vznikají ručně tkané koberce
různých barev a rozměrů, ruční výšivky, šijí
se zde tašky, kuchyňské zástěry a chňapky
nebo polštáře. Na konci ledna 2017 jsme
textilní dílnu přestěhovali z Trhových Svinů
do Borovan. Máme teď dílny pod jednou
střechou – toto uspořádání je mnohem
ekonomičtější a efektivnější.
Vedoucí textilní dílny v roce 2017: Jaroslava
Bártová.
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Nazaret nabízí výtvarné kroužky. Velmi oblíbené jsou keramické kroužky
pro děti i dospělé, které se konají pravidelně v průběhu roku, ale také
o víkendech. V dubnu 2017 proběhl také košíkářský kurz.

ATELIÉR NAMALUJ SI
V zahradě borovanského kláštera využíváme prostor bývalého skleníku
a nabízíme zde výtvarnou aktivitu pro děti i dospělé Namaluj si. Kdokoli
si 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.
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KALENDÁŘ AKCÍ 2017
7.1.
18.1.
25.1.
20.2.
23.2.
24.2.
29.3.
3.4.
7.4.
5.4.
10.5.
15.5.
7.-11.6.
17.5.
23.5.
25.5.
31.5.
17.6.
17.6.
22.6.
27.6.
19.7.
18.9.
23.9.
9.10.
16.10.
11.10.
8.11.
13.11.
16.11.
13.12.
20.12.

Tříkrálový benefiční koncert pro Nazaret - CIMBAL CLASSIC - Divadlo J.K.Tyla Třeboň
Setkání s klienty a rodiči v Nazaretu
Návštěva v Arpidě ČB
Turnaj Boccia ČB
Posezení s kytarou v Nazaretu
Měření zdravotních ukazatelů
Procházka na Borovanský mlýn
Turnaj Boccia ČB
Fialkové plesání (Chelčice, Domov sv. Linharta)
Velikonoční výstava, Jihočeské muzeum ČB
Kuželky Borovany
Slavnostní vyhlášení Jihočeské ligy v iBoccii
Emil Open 2017, Brno (Boccia)
Turnaj Boccia Soběslav
Abilympiáda ČB
Návštěva z Arpidy v Nazaretu
Výlet do ZOO Dvorec
Vítání léta s Nazaretem – Den otevřených dveří
Benefiční koncert pro Nazaret - LAKOMÁ BARKA - zahrada borovanského kláštera
Povídání o první pomoci
Výlet na dančí farmu Petříkov
Výlet na Putování s Oslem, Střelské Hoštice
Turnaj Boccia ČB
Výlet do Píseckých hor – E.on
Cannisterapie
Cannisterapie
Veřejná sbírka Bílá pastelka
Kino Po strništi bos, Cinestar ČB
Turnaj Boccia ČB
Posezení s kytarou v Nazaretu
Návštěva v Arpidě ČB
Slavnostní vánoční oběd (pro zaměstnance, klienty a rodiče)
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HOSPODAŘENÍ NAZARETU 2017
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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PODPORA
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 – místních organizací, jednotlivců, úřadů, firem, nadací,
ale také dobrovolníků.
V roce 2017 podpořili Nazaret:

FIREMNÍ DÁRCI
Cukrářství Homolková Ludmila, ASB Grünland, s.r.o., Autodíly Miška Trhové sviny,
Autoservis H+H, s.r.o., Borovanská lékárna, Cukrárna a pekařství Trhové Sviny,
Česká spořitelna, a.s., Domácí potřeby Jirec Petr, Döppler CZ, s.r.o., Drogerie Franěk
Milan, Drogerie Šálek Jaroslav, E.on, Efko CZ, s.r.o., Elektro Stráský, Ferenčík, s.r.o., Flop
– Večerka Trhové Sviny, Hodinářství Mařík Václav, IA Dent, s.r.o. zubní klinika,
Kadeřnictví Ertlová Jitka, Kamír a CO, s.r.o., Kavárna Kousek, KFT Kaplice, s.r.o., Květiny
Veseková Jana, Kvítkonářství Baštýřová Petra, Lověnka Trhové Sviny, Marius Pedersen
a.s., Masáže Morongová Dita, Nábytek Petráková Jana, Optika MaV, s.r.o., Park
exotických zvířat, o.p.s., PC POINT, Pneuservis JMR, s.r.o., Povltavská stavební spol.
s.r.o., Průmyslové zboží Gušlbauer Michal, Řeznictví Dědouch, Stavebniny Sviták Pavel,
Teplárna ČB, a.s., Textil Roulová Marie, U Bílého anděla, UNIKO REAL s.r.o.,
Zdravíčko Borovany, Zemědělské obchodní družstvo Borovany, Zlatnictví Korčak Arnošt,
Zoo Dvorec, Zoo Veselý pejsek

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI
Burian Tomáš, Ing. Candra Pavel, Ing. Candra Pavel (Borovany), Červená Lenka, Filip
Karel, Chytil Petr, Ješátko Antonín, Jurek Vilém, Kebl Vladimír, p. Lexová, Ing. Maroušek
Miroslav, Rabasová Pavla, Svobodová Marie, Svobodová Eva, Sýkorová Alena, Sýkorová
Lenka, Šotola František, Mgr. Verboon Filipová Marie, Vávra Ladislav, Vlček Jaroslav,
Votoček Zdeněk

OBCE, MĚSTA
Město Borovany, Město Třeboň
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NADACE, SPOLKY, ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
ČČK Borovany, Český svaz žen Borovany, Nadace Divoké Husy, Regenerační a
rehabilitační centrum Borovany, Vincenské společenství, OS ČČK ČB, Pekařský spolek
Borovany, Sbor dobrovolných hasičů Borovany, Sdružení Růže, z.s.p.o.

NÁBOŽENSKÉ OBCE, FARNOSTI
NO CČSH Rudolfov, Plzeňská diecéze CČH, Římskokatolická farnost

DOBROVOLNÍCI
Bednářová Anna, Becher Daniel, Beránková Jana, Dvořák Stanislav, Dvořáková Eva, Farka
Zdeněk, Filip Karel, Hanuš Karel, Hanzlíková Ivana, Horelicová Lucie, Hospodářský Radek,
Hrušková Zdeňka, Chmelař Martin, Kabeláčová Marie, Korbelová Ema, Laštovička Jiří,
Lett Pavel, Macková Lída, Malá Irena, Melmerová Lenka, Michalicová Věra, Morongová
Dita, Poláčková Tereza, Řehořová Mirka, Sýkora Karel, Sýkorová Alena, Sýkorová Eva,
Sýkorová Jana, Sýkorová Lenka, Štumbauerová Růžena, Tyrnerová Eva, Mgr. Verboon
Filipová Marie, Vránová Naděžda, Žočková Marie

Kromě všech výše uvedených nám pomáhali také zaměstnanci ČSOB –
pomáhali nám vyrábět vánoční dekorace. Dále nám velice pomohli
studenti Sociálně zdravotní fakulty při prodeji na adventních trzích.
Celkem nám dobrovolníci věnovali 3060 hodin svého času. Děkujeme.
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V Borovanech dne 29. 6. 2018
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