Zpráva o činnosti spolku Náruč za rok 2016

V roce 2016 rozvíjel spolek Náruč svoje aktivity v oblasti poskytování sociálních služeb,
chráněných pracovních míst, podpory sociálního podnikání a komunitního života. V tomto
roce zaměstnávalo sdružení 41 osob, z toho 22 se zdravotním postižením.
Sociální služby
Odborné sociální poradenství - č. identifikátoru 1751103 – celkem poskytnuto poradenství
21 osobám v místě Řevnice s celkovým počtem 23 500 intervencí.
Denní stacionář Náruč – č. identifikátoru 7826845 – služba poskytnuta 7 uživatelům, z toho
2 příležitostně v místě Dobřichovice.
Sociální rehabilitace – č. identifikátoru 8284453 – služba poskytnuta 13 uživatelům v místě
Řevnice a Dobřichovice.
Vzhledem k dlouhodobému nezájmu uživatelů o službu denní stacionář a odborné sociální
poradenství se spolek rozhodl tyto dvě služby na konci roku 2016 zrušit. Na druhé straně
došlo k navýšení kapacity služby sociální rehabilitace na 38 uživatelů ze Středočeského kraje.
K restrukturalizaci služeb jsme přistoupili po vzájemné dohodě s oddělením humanitárních a
sociálních služeb Středočeského kraje.
Chráněná pracovní místa
Vymezená chráněná pracovní místa – barista, pomocný číšník, pomocný kuchař, pomocník
v kavárně, uklízeč a administrativní pracovník byla poskytnuta 22 OZP. 10 zájemců o práci
nastoupilo do programu zkušebních směn, ale do zaměstnání v Náruči nenastoupilo
z důvodů nevhodnosti některých pracovních činností pro jejich typ zdravotního postižení.
Jedna kolegyně se po absolvování chráněného zaměstnávání odhodlala na přestup na
otevřený trh práce. V tomto přechodu jí byla poskytována intenzivní podpora ze strany
sociálních pracovníků.
Sociální podnikání
V oblasti sociálního podnikání jsme po celý rok naplňovali principy sociální, ekonomické a
environmentální. Stále se zvyšující počet zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním byl
zapojován do rozhodovacích, provozních a plánovacích procesů. Co se týče ekonomické
udržitelnosti, došlo ke zvýšení tržeb kavárny a výraznému rozšíření produktového portfolia
Náruče viz finanční část. O 40% se zvýšil počet zákazníků, kteří si u nás objednali catering
nebo dárky pro své zaměstnance. Nový vizuál sjednotil naše výrobky a zvýšil jejich
prodejnost. Naplňování environmentálního a místního principu probíhá jednak

zaměstnáváním lidí z Řevnic a okolí, poskytováním občanských služeb v místě působení a
podporou místní komunity, pro kterou připravujeme množství kulturních, vzdělávacích a
společenských akcí. I v roce 2016 jsme se účastnili zodpovědných snídaní v HUB Praha, stali
jsme se aktivními členy TESSEA a pracovali jako externí konzultanti pro MPSV. V Modrém
domečku jsme přivítali tři týmy neziskových organizací, které plánují v budoucnu sociálně
podnikat.
Kulturní a komunitní projekty
Kromě tradičních kulturních a společenských akcí - benefiční ples, „Rybofka“, výtvarné
soutěže, Fotosalon, proběhlo dalších 18 společenských akcí přímo v Modrém domečku i
v jeho okolí. Druhý ročník festivalu Hravě Zdravě opět podpořilo město Řevnice nejen
finanční částkou, ale také organizací dne bez aut. Festivalu se zúčastnilo 1500 návštěvníků.
Dobrovolníci
V roce 2016 pomohlo dobrovolně Náruči celkem 66 dobrovolníků, kteří pracovali v obou
našich projektech.
Ukončené projekty
ČSOB – podpora stability sociálních podniků. Díky podpoře 100 tis. z tohoto projektu jsme
mohli zakoupit chladící auto Fiat Doblo.
Srdcerváči – získaných 100tisKč jsme věnovali opět na chladící auto
Rozšíření komunitních služeb pro osoby s duševním onemocněním v Modrém domečku
v Řevnicích II – projekt podpořen z norských fondů – dokončena druhá fáze rekonstrukce 1.
patra objektu. Byla zasklena terasa, dokončeno vybavení interiéru a zaměstnanci na pozicích
barista, pomocný číšník a pomocný kuchař se vzdělávali v odborných kurzech.
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