Vážení přátelé,
rok 2011 byl v Náruči rokem zvratů. V prvním
čtvrtletí nám nebylo do zpěvu, protože jsme
neměli dostatek financí na provoz našich
služeb. Ale nakonec díky naší snaze a Vaší
pomoci vše dobře dopadlo a Náruč se rozevřela
pro další uživatele. Chtěla bych zde jmenovitě
vyzdvihnout Nadační fond J&T, který nás
nemalou částkou podpořil jako první.
Do stacionáře jsme v září přijali novou ředitelku paní Mgr. Martinu Hazukovou,
podařilo se nám udržet stávající služby jako je arteterapie, hipoterapie, ergoterapie
a rozšířit je o cvičení s prvky jógy a v brzké budoucnosti o fyzioterapeutické cvičení.
Během roku jsme podnikli několik výletů do Prahy na Svatováclavskou pouť a na
Petřín, do Mokropes na oběd a na vánoční setkání s dětmi v mateřské škole Petrklíč
v Radotíně.
V roce 2011 navštěvovalo denní stacionář 7 klientů pravidelně a 1 klient
o svátcích a prázdninách. Na přechod do kavárny Modrého domečku se připravuje
1 klient a další klient bude od dalšího školního roku navštěvovat speciální třídu
Základní školy v Dobřichovicích.
Naši klienti vyrůstají do mladých žen a mužů, kteří ukončili povinnou školní
docházku, tudíž je tento školní rok posledním, kdy máme v prostorách denního
stacionáře detašovanou speciální třídu základní školy. V průběhu roku se nám
podařilo zúčastnit se velikonočních a vánočních trhů a také jsme otevřeli dveře
stacionáře pro veřejnost; při té příležitosti jsme zorganizovali Bazar zbytečností,
který měl velký ohlas.
Další službu, kterou máme registrovanou, je odborné sociální poradenství,

jehož pomoci využilo 74 uživatelů.
V Modrém domečku pracovalo v chráněné dílně 21 zaměstnanců se zdravotním
postižením. Sociální rehabilitaci ambulantní jsme poskytli 16-ti uživatelům, z toho
4 uživatelé byli přijati v tomto roce. Další 4 uživatelé dokončili příjmový proces, ale
do služby nakonec nenastoupili. Od července 2011 je služba financována v rámci
Individuálního projektu – Sociální rehabilitace ambulantní na Praze -západ.
Již tradičně jsme byli pozváni do O2 Arény na koncert Chceme žít s Vámi, který
pořádá TV Nova a který si všichni každoročně užívají.
A zde je výčet ocenění a úspěchů, kterých jsme v loňském roce dosáhli
•   Finále: v soutěži sociální podnikatel roku
•    Nadace Erste ocenění Country Winner
•    2. místo v projektu KPMG
•    Získání ochranné značky Práce postižených – patří mezi české značky kvality
a uděluje ji Společnost pro oceňování kvality ČR
•    Zařazení do projektu NESsT
•    Otevření výtvarného ateliéru v rámci Individuálního projektu -  Sociální
rehabilitace ambulantní na Praze-západ
Podařilo se nám toho opravdu hodně a v našich hlavách je již mnoho dalších plánů.
Doufejme, že je s Vaší pomocí uskutečníme.
S přáním všeho dobrého
MUDr. Vladimíra Hejmová
předsedkyně OS Náruč

AKCE NÁRUČE 2011
Po 11 letech činnosti OS Náruč a 4 letech
působení Modrého domečku, se stáváme
čím dál tím více významným komunitním
centrem Řevnic.
Tento rok jsme pro veřejnost uspořádali
26 akcí. Z toho bylo 11 výstav, 6 vernisáží,
5 besed, 3 účasti na trzích a tradiční ples
Náruče.
14. ledna až 15. března - salón výtvarníků
pro Konto BARIÉRY
V galerii probíhala tradiční prodejní
výstava obrazů věnovaná na Konto BARIÉRY.
Vystavena byla díla od 26 výtvarníků.
10. února - beseda Putování po Orientu
Promítání fotografií ze SÝrie a Egypta
s výkladem o tamním životě přednesl
Mgr. Karel Gregor, pracovní terapeut
OS Náruč.
26. února - 7. ples Náruče ve stylu Dancing
Queen
V restauraci Republica se uskutečnil
tradiční ples v maskách s hudebním
doprovodem DJ Oldy Burdy a jeho průřezem
hudbou 60.-80. let.
14 . března až 15. května - 3.ročník Dětské
výtvarné soutěže „ Sejdeme se v pralese „
Každoroční výtvarnou soutěž jsme letos
pořádali se ZUŠ Řevnice, s Městem Řevnice

a s Portou. Téma soutěže bylo situováno do pralesa českého a třeba i deštného
tropického, děti se zamýšlely nad ekosystémem, ekologií a nad nutností tyto pralesy
chránit. Opět jako každoročně nás potěšila velká účast škol, školek i zájmových kroužků
a ateliérů z regionu Dolní Berounka. Na Den Země 22. 4. v rámci doprovodného
programu této soutěže sázely děti stromy v rámci projektu Zasaď strom, ať máš kyslík
na zpívání ke kterému se přihlásila Porta.
4. dubna - účast Náruče na velikonočních trzích v Dobřichovicích
Kromě prodeje dekorací z výtvarného ateliéru Náruč, připravil stacionář pro děti
výtvarné dílny a pečení jidášů v prostorách zámku Dobřichovice.
6. dubna - beseda z Čech do Indie za Satja Saí Bábou
Doc. Puchnarová přiblížila návštěvníkům své putování po Indii a knihu o tom,
jak poznávala učení Satja Saí Báby. Beseda byla zároveň autogramiádou.
20. května až 28. června - výstava obrazů „ Za hranice fantazie“
Prodejní výstava obrazů malířky paní Květy Čapkové inspirované surrealismem.
30. května - vernisáž výstavy Porta
Výstava fotografií z uplynulých ročníků Porty byla ukončena 27. června 2011.
Po skončení vernisáže mohli návštěvníci navštívit koncert hudebníků Petra
Kocmana, Tomáše Berky a Jiřího Vondráčka v řevnickém kině.
18. května - beseda s Martinem Kratochvílem
Jedinečný sedmidílný dokument o Francouzské Polynésii těchto dnů (ostrovy
Bora Bora, Raiatea, Fatu Hiva) doplněný o výklad pana Kratochvíla.
15. června - Portugalský večírek s Janem Burianem
Pozvánka na zajímavou dovolenou inspirovaná promítáním snímků z cest
po Portugalsku a vtipným vyprávěním písničkáře a cestovatele Jana Buriana.
12. července - Fotosalon
Práce pana Sitenského, absolventů ateliéru fotografie ZUŠ Řevnice a dalších
fotografů bylo možné obdivovat v prostorách celého domečku až do konce srpna.

3. září - Zářijové řádění
Na velké PR akci se sešlo přes 200 dětí s rodiči a prarodiči a dalšími návštěvníky.
Děti i dospělí mohli přímo na náměstí zažít terapii rytmem v Drum Circlu. Během
dopoledne děti rozvíjely svou tvořivost v mnoha výtvarných dílnách a domů si pak
odnášely vlastnoručně zdobené tašky, trička, korále, keramické ozdoby či klobouk.
Koně byli plně vytíženi projížďkami u kašny na náměstí až do začátku loutkového
divadla o Horymírovi. Největší úspěch sklidilo vtipné profesionální a velmi poučné
vystoupení sokolníků, které představilo mnoho dravců a sov. V kavárně byla zahájena
výstava fotografií z Etiopie, od společnosti EXODUS, která nabízela možnost pomoci
hladovějícím dětem a matkám samoživitelkám nakaženým HIV v Etiopii. Výstava
fotografií byla ukončena 29 září.
3. září až 29. září - Keňa - výstava fotografií zvířat
Zajímavé snímky paní Knoblochové z jejího cestování Afrikou.
21. až 24. září - účast Náruče na Týdnech neziskových organizací v Praze 5
Na veletrhu neziskových organizací, který pořádala městská část Praha 5, jsme
nabízeli výrobky z kavárny a z výtvarného ateliéru Náruč. Měli jsme skvělou příležitost
prezentovat se i na pódiu na Andělu.
5. října - vernisáž výstavy Krásy Národních parků západu USA
Prodejní výstava fotografií pana Jaromíra Macury trvala až do 30. října a pan
Macura věnoval Náruči tři ze svých fotografií.
25. října - beseda o arteterapii
Bc. Karin Řeháková v rámci Týdnů pro duševní zdraví přiblížila návštěvníkům
smysl, možnosti použití a některé techniky výtvarné terapie.
11. listopadu – večer sponzorů, přátel a podporovatelů Náruče
V rámci tradičního večera proběhla v Modrém domečku vernisáž prodejní výstavy
stříbrných šperků od Reneé Brollové a porcelánových šperků i nádobí a oděvů od
návrhářky a výtvarnice Blanky Hovorkové. Večer byl koncipován v duchu staročeských
Vánoc a přišlo mnoho našich přispěvovatelů. Výstava skončila až 3. prosince.

16. listopadu až 23.prosince - výstava fotografií z Kuby
Prostory kavárny opět opanoval fotograf pan Jaromír Macura.
16. listopadu - zdobení perníčků ve stacionáři
Veřejnost mohla opět vstoupit do stacionáře a aktivně mu pomoci se zdobením
perníčků, které byly následně prodávány na vánočních trzích.
23. až 25. listopadu - výroba věnců ve stacionáři
Znovu byla příležitost pomoci Náruči a zároveň si vytvořit něco pro radost a
připravit se na adventní čas.
26. listopadu - účast OS Náruč na vánočních trzích v Dobřichovicích.
		
3. prosince - akce KOLÁČE PRO NÁRUČ, trhy
Dobrovolné pekařky upekly jako každý rok spousty dobrot ve prospěch Náruče; ty
pak byly rozprodány na vánočních trzích v Řevnicích.
10. prosince Náruč spolupořádala vánoční trhy v Dobřichovicích
9. prosince - vernisáž tradiční vánoční prodejní výstavy
Několik umělkyň nabízelo patchwork s vánoční tematikou, malovaná trička a
šaty, šperky, hedvábné šátky, pletené čepice, keramiku. Výstava skončila 23.prosince.
15. prosince - den otevřených dveří a Bazar zbytečností ve stacionáři
24. prosince - Rybofka
Jako každoročně si před Modrým domečkem mohli zazpívat koledy a popřát
svátky jak profesionální zpěváci, tak i amatérští nadšenci a příznivci OS Náruč.

ROZVAHA PRO NEVÝDċLEýNÉ ORGANIZACE
VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2011 (v celých tisících Kþ)
AKTIVA

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Stav k prvnímu dni
úþetního období

Stav k poslednímu dni
úþetního období

1

2

15 787

14 642

3

3

20 233

20 239

Dlouhodobý finanþní majetek celkem
Oprávky k dlouhod. majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanþní majetek celkem

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2011 (v celých tisících Kþ)
ýinnost
NÁKLADY

141

735

876

-4 449

-5 600

DanČ a poplatky celkem

1 576

3 284

Ostatní náklady celkem

84

70

288

1 041

Poskytnuté pĜíspČvky celkem

1 916

DaĖ z pĜíjmĤ celkem
NÁKLADY CELKEM

17 926

Stav k prvnímu dni
úþetního období

Stav k poslednímu dni
úþetního období

3

4

16 921

16 601

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

16 938

15 970

ZmČny stavu vnitroorganizaþních zásob celkem

-17

631

442

1 325

Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem

393

1 108

Jiná pasiva celkem

49

217

PASIVA CELKEM

17 363

17 926

Krátkodobé závazky celkem

1 090

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

17 363

Cizí zdroje celkem

3

Služby celkem

AKTIVA CELKEM

Výsledek hospodaĜení celkem

2

1 380

257

JmČní celkem

1

1 241

1

Vlastní zdroje celkem

Celkem

139

Jiná aktiva celkem

PASIVA

HospodáĜská

SpotĜebované nákupy celkem

Osobní náklady celkem

1
203

Hlavní

3

417

4 507

5

5

6

128

134

34

1 117

1 151

1 410

6 643

8 053

ýinnost
VÝNOSY

hlavní

hospodáĜská

celkem

1

2

3

456

2 979

3 435

28

993

PĜijaté pĜíspČvky celkem

290

2 322

2 612

Provozní dotace celkem

546

1 070

1 616

1 320

7 364

8 684

-90

721

631

-90

721

631

Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem

1

021

Tržby z prodeje majetku, zúþtování rezerv a opravných položek
celkem

VÝNOSY CELKEM
Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním
NÁKLADY CELK.)

(VÝNOSY CELK. -

DaĖ z pĜíjmĤ
Výsledek hospodaĜení po zdanČní

Děkujeme
Individuální dárci
Ing. Zuzana Vaněčková
Josef Nosek
Karolína Karousová
Ondřej Hejma
Ing. Daniel Havlík, CSc.
Eva Adamová
Věra Novotná
Ing. Milan Novotný
Božena Kratochvílová
Ing. Jiří Vašíček
Ing. Jan Šuchma
Zdenka Bendová
JUDr. Pavel Dudák
Prof. Karel Lewit
JUDr. Lucie Weissová
Jaroslav Řehna
MUDr. Jiří Slezák
Marie Dudáková
RNDr. Olga Nováková
Mikuláš Židlický
Lenka Fuxová
Ing. Tomáš Hůrka
Mgr. Filip Kořínek
Ing. Chomát
Pavel Korbelář
MUDr. Jindřich König
Ing. Miroslav Rudolf
RNDr. Václav Kratochvíl
Dagmar Renertová
Mgr. Jarmila Třísková
Mgr. Jan Syblík
Dana Menšíková
Naděžda Rybárová
manželé J. a V. Zuskovi
Mgr. Gabriel Urbánek
Ing. Zdeněk Hašek
Mikoláš Černý

Lenka Kuntošová
Jaromír Perlík
Pharm. Dr. Kormoutová
Marie Sommerová
p. Tomášek
p. Šimčíková
Jiří Parkán
MUDR. Taťána Hladišová
Jaromír Macura
Patrik Rech
Klára Veselá
Pavel Kraus
Věra Perglová
Skauti Dobřichovice
Junák Černošice
žáci ZŠ Dobřichovice
Dobrovolníci a spolupracovníci
Dobrovolníci a spolupracovníci
Mgr.A. Silvie Klempererová
MgA. Ivana Junková
Ing. Leona Havlová
JUDr. Pavel Dudák
Mgr. Veronika Stará
rodina Gavriněvových
Mgr. Helena Vasilenková
Mgr. Sylvie Vozábová
senátor Jiří Oberfalzer
Ondřej Hejma
starosta Libor Kvasnička
MUDr. Magdaléna Richterová
Jo Rust
Jiří Faltys
Helena Pelikánová
Ivana Kaplanová
Darja Vitvarová
Jan Boroš

všechny úžasné pekařky z akce
“KOLÁČE PRO NÁRUČ”
PŘÁTELÉ MODRÉHO DOMEČKU
Obce
Všenory

Firmy

Ekologické a
inženýrské stavby,
spol. s r.o.
K.P.A. Audit, spol. s r.o.
SETOS, spol. s r.o
Rust, Klemperer, s.r.o.
Roche, s.r.o.
IKEA
Sagral, s.r.o.
Palivec - dříví
HAVRA NZ, s.r.o.

Sponzoři a dárci

spol. s r.o.

ZAHRADNICKÉ CENTRUM

Modrý domeček
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3
252 30 Řevnice
tel: 602 603 257
modrydomecek@os-naruc.cz
www.os-naruc.cz
www.modrydomecek.cz

Denní stacionář
Pražská 345
252 29 Dobřichovice
tel.: 257 712 312   
stacionar@os-naruc.cz
www.os-naruc.cz
www.dennistacionar.cz

