

Vážení přátelé a příznivci Náruče,
v roce 2012 se toho v Náruči událo opravdu
hodně, a tak dovolte, abych vás seznámila
s hlavními událostmi:
Denní stacionář Náruč v Dobřichovicích
poskytoval i nadále sociální služby dětem
a mladým lidem s mentálním, fyzickým a kombinovaným postižením a úspěšně dokončil
desátou sezónu. V loňském roce zde došlo
k několika změnám a začali jsme s přípravami
na změny další.
Detašované pracoviště speciální třídy
ZŠ Dobřichovice ukončilo na konci školního
roku svou činnost. Naši klienti buď školu absolvovali, nebo se natolik zlepšili, že se mohli zapojit do speciální třídy ZŠ; také jsme se
rozloučili s naším dlouholetým klientem, který
nyní navštěvuje specializované pracoviště
v Praze.
V průběhu roku se navyšoval zájem
o nabízenou sociální službu v Modrém
domečku. Proto jsme v druhé polovině roku
začali připravovat novou aktivitu, do které by
se mohli zapojit lidé s mentálním postižením,
kteří chtějí trávit svůj čas nad společnou prací



s ostatními a zažívat s nimi společné chvíle
- v tomto případě v provozu cvičné terapeutické pekárny. Dobroty v ní napečené budete
moci zakoupit v kavárně Modrý domeček.
V souvislosti s prací stacionáře bych
ráda jmenovitě poděkovala skautům a žákům ZŠ Dobřichovice, kteří nás pravidelně
podporují a při své nedávné návštěvě nám
předali finanční dar, na který si „vydělali“
v rámci velikonočních a vánočních trhů
u zámku v Dobřichovicích.
Přesto jsme skutečně rádi, že denní
stacionář zůstává místem, kde se můžete
zastavit a cítit rodinnou atmosféru, kterou
vytváří naši zaměstnanci společně s klienty.
V Modrém domečku v Řevnicích již
druhým rokem probíhá Individuální projekt
na poskytování sociální rehabilitace ambulantní na Praze-západ. V lednu přestaly
existovat chráněné dílny a nově vznikla
chráněná pracovní místa; na provozu kavárny se nic nezměnilo. V Modrém domečku
rovněž rozšířil svoje služby výtvarný ateliér,
jehož povedené výrobky potěšily mnoho
zákazníků.
Koncem roku byla zahájena rozsáhlá
rekonstrukce kavárny, která přinesla nový



design interiéru, profesionální kuchyň
a příjemné posezení v novém prostředí s klimatizací, která je v letních měsících nutná.
Chtěla bych v této souvislosti obzvláště
poděkovat Nadačnímu fondu Avast, Nadaci OKD a společnosti Marsh s. r. o., Nadaci
Charty 77 - Kontu BARIÉRY a Nadaci České
pojišťovny, které se na rekonstrukci finančně
nejvíce podílely.
Služby odborného sociálního poradenství, které občanské sdružení Náruč pravidelně poskytuje v Modrém domečku, využilo
v loňském roce 97 zájemců a tato služba byla
kromě MPSV finančně podpořena i Městským úřadem Černošice.
Kromě této tradiční a pravidené činnosti se občanské sdružení Náruč zúčastňuje
soutěží a nadačních projektů. Konkurence
v tomto oboru je rok od roku těžší, ale přesto
dosahujeme řady úspěchů. V březnu jsme se
stali jedním z vítězů soutěže NESsT-Citi 2011,
kterou vyhlásila organizace NESsT na podporu
sociálního podnikání neziskových organizací.
I když jsme nezískali hlavní cenu, díky tomuto projektu jsme získali zkušenosti s tvorbou
podnikatelského plánu, což se nám bude
hodit v budoucnosti.



Dále jsme uspěli s žádostí v projektu
Nadace Vodafone Rok Jinak s Pavlou Stine,
která u nás bude v roce 2013 díky jejich
podpoře pracovat.
Díky projektu „Zpřístupnění a rozšíření
kapacity poskytovaných služeb v Modrém
domečku v Řevnicích“, který byl úspěšně
realizován z MAS Karlštejnsko, o. s., se nám
podařilo přilákat více zákazníků a domeček
má nový „kabát“.
Již podruhé jsme se zúčastnili projektu KPMG ROK společně - KROK dopředu
a opět jsme skončili na druhém místě. Pokusíme se nadále usilovat o vítězství a projektu
se zúčastníme i příští rok.
Potěšilo nás, že nás v prosinci Konto BARIÉRY pozvalo jako svého hosta na
Mikulášský charitativní bazar, který v prostorách Pražské křižovatky každoročně pořádá
VIZE 77. Velmi si toho ceníme a těšíme se na
další spolupráci.
V loňském roce jsme rovněž založili
společnost s ručením omezením, jejímž
jsme stoprocentním vlastníkem, a od města Řevnice jsme koupili budovu starého
nádraží, kde by kromě jiného měla vzniknout
výrobna čerstvých těstovin. Tento krok by



měl snížit závislost občanského sdružení
Náruč na příspěvcích od státu a zvýšit
podíl financování z vlastních zdrojů. V této
náročné činnosti budeme potřebovat pomoc dobrovolníků při rekonstrukci a do budoucna hodně spokojených zákazníků.
Na závěr bych ráda poděkovala
zaměstnancům Náruče, popřála jim hodně
zdraví a síly při náročné práci. Dále bych
ráda poděkovala všem drobným i velkým
finančním dárcům, všem našim přátelům
a zákazníkům, bez jejichž pomoci by se nám
nepodařilo naplňovat naše poslání a cíle.

MUDr. Vladimíra Hejmová
předsedkyně představenstva OS Náruč





*****
Denní stacionář Náruč poskytuje sociální služby lidem s mentálním, fyzickým
a kombinovaným postižením již 10. rokem.
Rok 2012 byl rokem několika změn a příprav
na změny další. Přesto jsme skutečně rádi,
že Denní stacionář zůstává místem, kde se
můžete zastavit a cítit rodinnou atmosféru
a pohodu, kterou vytváří naši zaměstnanci
společně s klienty.
Detašované pracoviště speciální třídy
ZŠ Dobřichovice ukončilo na konci školního
roku činnost, a to z důvodů zapojení jednoho
školou povinného klienta do speciální třídy
a ukončení povinné školní docházky u dalšího
klienta. Rozloučili jsme se s naším dlouholetým klientem, který nyní navštěvuje specializované pracoviště v Praze. Počet klientů
Denního stacionáře se tak zúžil na polovinu.
Zároveň s tím se navyšoval zájem o nabízenou
sociální službu v Modrém domečku. Proto
jsme v druhé polovině roku připravovali novou aktivitu, do které by se mohli zapojit lidé
s mentálním postižením, kteří chtějí trávit
svůj čas nad společnou prací s ostatními
a zažívat s nimi společné chvíle.



Během roku 2012 pravidelně probíhala arteterapie, jejíž výsledky zdobí naše prostory. Dále jsme pravidelně cvičili v rámci fyzioterapie a cvičení s jogovými prvky. Navštívili
jsme Matějskou pouť a byli se podívat na
medvědy v Berouně, kde jsme společně
obědvali v restauraci. Navštívili nás žáci ZŠ
Dobřichovice, kteří nám předali finanční
dar, který „vydělali“ v rámci Velikonočních
trhů. Za to jim velice děkujeme. Některé
naše ručně vyrobené dárky jste mohli zakoupit na velikonočních a vánočních trzích
u zámku v Dobřichovicích. Na konci školního
roku jsme se rozloučili s paní učitelkou
a naším klientem, který od září navštěvuje
ZŠ Dobřichovice.
Další rok přinese několik změn. Tou
hlavní bude zahájení provozu cvičné terapeutické pekárny. Její napečené výrobky
budete moci zakoupit v kavárně Modrý
domeček. Držte nám palce, aby se nám
pečení dařilo a hlavně, abychom ho dělali
s radostí.

Martina Hazuková



*****
Jako každoročně i v roce 2012 zorganizovalo OS Náruč mnoho akcí pro veřejnost
i pro své zaměstnance. Pro veřejnost to bylo
osmnáct akcí - osm výstav, tři besedy, několik
prezentací na místních trzích, ples a další zajímavá setkání. Pro zaměstnance jsme zorganizovali bowling, vánoční besídku, různá
školení a vzájemná setkání k utužení týmu.
Naše sdružení pořádalo i další akce
a oslavy pro soukromé subjekty, které zde
neuvádíme.
Pro Vaši představu jmenujme alespoň
některé z akcí pro veřejnost:
První akcí v roce 2012 byla lednová
výstava ilustrací z knihy „Děti objevují svět“
pánů Jiřího Staňka a Marka Řezanky. Díky
naší výstavě našli autoři pro svou novou knihu vydavatele.
V únoru hostila kavárna výstavu
reportážních fotografií „Toulky Paříží“ pana
Zdeňka Blechy. Tento profesionální kuchař
sjezdil mnoho zemí, kde vařil v luxusních
hotelech pro VIP osobnosti a prezidenty
a věnoval se své zálibě – fotografování
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převážně momentek z ulice. Fotí pro gastronomické časopisy a pořádá své samostatné
výstavy. Svou prací podporuje Dětský fond
OSN UNICEF.
Od března do června se mohli naši
zákazníci seznámit s námětovou studií
Řevnic od AP Ateliéru. Ing. arch. Josef Pleskot osobně představil tuto studii občanům
Řevnic a okolí a společně o ní diskutovali.
Dne 31. března se uskutečnil
8. benefiční ples OS Náruč tentokrát ve stylu muzikálu. Na návštěvníky čekal bohatý
program - předtančení latinsko-amerických
tanců, pěvecké vystoupení Martina Pošty, DJ
Olda Burda i soutěž o nejlepší masku.
Od dubna do června si mohli
návštěvníci v prostorách Modrého domečku
prohlédnout práce dětí IV. ročníku výtvarné
soutěže „Kaňka do pohádky“, kterou organizujeme se ZUŠ Řevnice. Každým rokem
přibývají další mateřské i základní školy
a výtvarné kroužky z oblasti Dolní Berounky,
které se soutěže zúčastňují.
Od července do září jsme tradičně hostili Fotosalon ve spolupráci se ZUŠ Řevnice.
První beseda v tomto roce patřila
publicistce a socioložce PhDr. Jiřině Šiklové,
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CSc. Beseda se odvíjela od její posledně vydané knihy - Jiřina Šiklová „Bez ohlávky“. Paní
Šiklová hovořila o různých etapách svého
života. Nejobsáhlejší byla ta, kdy distribuovala rukopisy a knihy. Založila Katedru sociální práce na FF UK, a i proto se jí v Modrém
domečku velice líbilo. Účast návštěvníků
byla hojná.
„Beseda o Malém Tibetu“ pana Davida
Malce (o cestě po zamrzlé řece v Zanskaru)
byla jeho již druhou besedou a výstavou
u nás.
Dne 22. září jsme se prodejem ve
stánku účastnili „Mostového koncertu“
v Letech, který byl zorganizován u příležitosti
10 let po povodních.
Dne 3. října byla vernisáží zahájena
výstava „Andělé přírody“ našeho mnohaletého podporovatele pana Jaromíra Macury.
Prodejní výstava fotografií exotických zvířat
skončila 31. října.
Listopad a prosinec patřil v kavárně
výstavě fotografií „Biblické a jiné kraje“
řevnického fotografa a cestovatele Vladislava Skaly.
Již tradičně 15. listopadu zveme do
Modrého domečku naše sponzory, podpo-
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rovatele a dobrovolníky na přátelské setkání.
Letos jsme tímto večerem zahájili výstavu
„Vánoce a nejen české“, kterou vymyslely,
vytvořily a naaranžovaly naše kolegyně
Karin Řeháková a dobrovolnice Klára Veselá.
Díky této výstavě a organizovaným prohlídkám pro školy a školky jsme dětem přiblížili
oslavy Vánoc v různých koutech světa.
V rámci výstavy proběhl i vánoční
výtvarný kurz, kde si mohli zájemci pod vedením profesionální floristky vyrobit originální adventní věnec.
Prezentace projektu dostavby prostoru v sousedství Modrého domečku se
konala v kavárně 29. listopadu. Nad studiemi proběhla bouřlivá debata.
Dne 5. prosince jsme prodávali naše
výrobky na Mikulášském charitativním bazaru organizovaném Nadací Vize 97, kde jsme
byli hosty Nadace Charty 77.
V rámci vánočních trhů v Řevnicích
jsme opět pořádali akci „Koláče pro Náruč“;
na trzích jsme kromě výrobků z našeho výtvarného ateliéru prodávali i cukroví a koláče,
které pekly dobrovolnice.
10. prosince jsme prodávali své výrobky na vánočních trzích v sídle Vodafone.
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Na vánočních trzích v Dobřichovicích
jsme pekli s dětskými návštěvníky vánočky.
Na Štědrý den jsme se opět sešli
s našimi přáteli a spoluobčany před Modrým
domečkem a zazpívali si Rybovu Českou mši
vánoční pod taktovkou Lukáše Prchala. Touto akcí jsme se s rokem 2012 rozloučili.
Naše letošní úspěchy a plány do budoucna:
Především plánujeme rozsáhlou rekonstrukci kavárny, jejího vstupu, zázemí
kuchyně a její profesionalizaci a chystáme se
rozjet výrobu čerstvých těstovin.

Šárka Hašková
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Představení projektu
Náruč se před lety vydala cestou sociálního podnikání, protože už nechtěla být
plně závislá na podpoře od státu. Nechtěli
jsme zůstat stát s nataženýma rukama
a čekat, až se stát začne starat o ty, kteří v
životě neměli tolik štěstí. Zcela bez zkušeností
jsme v roce 2007 otevřeli kavárnu, které se
velmi daří a jejíž zisk významně přispívá do
našeho celkového rozpočtu, ze kterého financujeme nedostatečně dotované sociální služby. Teď má dokonce i novou kuchyň,
která je přichystaná nabídnout zákazníkům
i teplé občerstvení. Její kapacita, co do
množství chráněných pracovních míst, je
však už bohužel naplněná. Proto jsme se rozhodli vybudovat další gastronomický provoz, který by zaměstnal lidi znevýhodněné
na trhu práce a jehož zisk by zároveň přispíval
na financování sociálních služeb. Pro tento
účel jsme založili sociální podnik společnost
s ručením omezeným, jehož jsme 100%
vlastníkem, protože jinak bychom nedosáhli
na některé dotace.
Tím novým provozem bude výrobna
čerstvých těstovin spojená s obchodem,
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který by zároveň sloužil jako informační turistické centrum. Vznikne v budově starého
nádraží v Řevnicích, kterou jsme zakoupili
a kterou postupně plánujeme opravit nejen
pro výrobnu, ale i pro poskytování sociálních
služeb.

*****
V září 2012 jsme vyhráli projekt ROK
JINAK S NADACÍ VODAFONE.
Díky hlasům, které posílali naši příznivci naší
kandidátce paní Pavle Stine, budeme moci
v příštím roce rozjet projekt výroby čerstvých
těstovin. Paní Stine pro nás bude celý rok
2013 pracovat a pomáhat nám profesionalizovat gastro služby, vymýšlet nové receptury a technologie. Tento projekt je realizován
za podpory Nadace Vodafone Česká republika.

Výroba bude zahájena na podzim
2013, přičemž v počátku poskytne
zaměstnání cca 8 osobám zdravotně či
sociálně znevýhodněných na trhu práce.
Celkový projekt vyžaduje v první fázi investici cca 12 mil Kč. Financování bude zajištěno
z fondů EU, z nadačních příspěvků, z veřejné
Letos jsme také vyhráli 6. místo
sbírky, ale i z vlastních zdrojů.
v soutěži Mladé Fronty Dnes o nejhezčího
psa v České republice a získali tak pro naši
Motto našeho projektu zní: Zaměst- Jasmínku (terapeutického psa ve stacionáři)
nání je nejlepší ochrana před sociálním vy- poukázku 1 000 Kč na její krmení. Vše opět
loučením.
díky hlasování našich přátel.
Velice Vám za Vaši podporu děkujeme. Vidíte
jak je potřebná a úspěšná.

Helena Cyrnerová
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Šárka Hašková
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AKTIVA
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nemovitý majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Krátkodobý majetek
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva
AKTIVA CELKEM
PASIVA
Vlastní zdroje
Jmění
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva
PASIVA CELKEM
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POČÁTEČNÍ STAV

KONEČNÝ STAV

14 642 000

14 806 000

3 000

3 000

20 239 000
0
-5 600 000
3 284 000
70 000
1 041 000
1 916 000

21 247 000
200 000
-6 644 000
3 377 000
142 000
1 711 000
1 238 000

257 000
17 926 000

286 000
18 183 000

POČÁTEČNÍ STAV
16 601 000
15 970 000
631 000
1 325 000
0
0
1 108 000
217 000
17 926 000

KONEČNÝ STAV
16 928 000
16 296 000
632 000
1 255 000
0
0
1 145 000
110 000
18 183 000

ČINNOST
NÁKLADY

HLAVNÍ

HOSPODÁŘSKÁ

Spotřebované nákupy

129 000

1 471 000

116 000
1 182 000
0
4 000
11 000
1 442 000

702 000
3 899 000
4 000
264 000
1 088 000
7 428 000

HLAVNÍ
364 000
7 000
489 000
568 000
1 428 000

ČINNOST
HOSPODÁŘSKÁ
4 405 000
991 000
2 047 000
0
7 443 000

HLAVNÍ
-14 000

ČINNOST
HOSPODÁŘSKÁ
15 000

Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
NÁKLADY CELKEM

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

19

20

21

22

23

