Zpráva o činnosti Náruč, z.s. za rok 2015

Na začátku roku 2015 změnila Náruč svůj právní statut na zapsaný spolek. Její oficiální název
tedy dále zní Náruč, z. s. Spolek i nadále vyvíjí aktivity v oblasti poskytování sociálních služeb,
chráněných pracovních míst, podpory sociálního podnikání a komunitního života. V tomto
roce zaměstnávala 41 osob, z toho 22 se zdravotním postižením.
Sociální služby
Odborné sociální poradenství - č. identifikátoru 1751103 – celkem poskytnuto poradenství
26 uživatelům (9 mužů, 17 žen) v místě Řevnice.
Denní stacionář Náruč – č. identifikátoru 7826845 – služba poskytnuta 8 uživatelům (4 muži,
4 ženy), v místě Dobřichovice.
Sociální rehabilitace – č. identifikátoru 8284453 – služba poskytnuta 26 uživatelům ( 11
mužů a 15 žen) v místě Řevnice a Dobřichovice. Celkový počet 30 minutových intervencí byl
28 320.
Chráněná pracovní místa
Vymezená chráněná pracovní místa – barista, pomocný číšník, pomocný kuchař, pomocník
v kavárně, uklízeč a administrativní pracovník byla poskytnuta 22 OZP. 8 zájemců o práci
nastoupilo do programu zkušebních směn a 6 z nich získalo v Náruči zaměstnání.
Sociální podnikání
V oblasti sociálního podnikání a prosazování jeho principů u široké odborné i laické
veřejnosti, byla Náruč pozvána, jako příklad dobré praxe, k aktivní účasti na konferenci
Podnikáme zodpovědně společností P3. Dále jsme organizovali 2x školící akci pro
poskytovatele sociálních služeb ve Středočeském kraji, zodpovědné snídaně a pravidelně
jsme se zúčastňovali platformy social breakfast clubu v HUB Praha a klubu sociálních
podnikatelů.
V rámci vlastních podnikatelských aktivit jsme rozšířili svoje produktové portfolio teplou
kuchyni a o výrobu vánočního cukroví, kterého jsme vyrobily 560kg.
Kulturní a komunitní projekty
Kromě tradičních kulturních a společenských akcí - benefiční ples, „Rybofka“, výtvarné
soutěže, Fotosalon, proběhlo dalších 23 společenských akcí přímo v Modrém domečku i
v jeho okolí.

Dobrovolníci
V roce 2014 pomohlo dobrovolně Náruči celkem 76 dobrovolníků, kteří pracovali v obou
našich projektech.

Mgr. Zuzana Dudáková, ředitelka os Náruč, v Řevnicích dne 8. 4. 2015

