Zpráva o činnos- spolku Náruč za rok 2020
V roce 2020 rozvíjel spolek Náruč svoje ak6vity v oblas6 poskytování sociálních služeb,
pracovních míst na chráněném trhu práce, podpory sociálního podnikání a komunitního
života. Veškerá činnost spolku však byla velmi ovlivněna pandemií koronaviru a především
vládními opatřeními, které provoz spolku výrazně ovlivnily. V tomto roce zaměstnávalo
sdružení 46 osob, z toho 26 se zdravotním pos6žením.
Hlavní činnost
Sociální rehabilitace č. iden6ﬁkátoru 8284453
Počet klientů:
Celkem 48 klientů - ženy 23, muži 25. Věk: 18 – 63 let
Během roku do služby vstoupilo 11 nových klientů. Ve službě pracují 2 zaměstnanci se
zdravotním pos6žením
Spádovost: V rámci vymezení působnos6 jednotlivých poskytovatelů v ČR přijímá služba
klienty s duševním onemocněním s bydlištěm v okresu Praha-západ, v dostupné vzdálenos6
cca 30 km od Centra sociální rehabilitace v Dobřichovicích. Region je vymezen detailně
přesným rozpisem obcí. Při příjmu klientů je služba vázána na psychiatrickou nemocnici
v Bohnicích, spolupracuje při jejich návratu z hospitalizace do komunitní péče.
Realizace služby: V roce 2020 jsme poskytovali sociální rehabilitaci v rozsahu základních
činnosY, spolupráce s klienty probíhala na základě uzavřené smlouvy v návaznos6 na jejich
individuální plán. Každý klient má možnost využívat obě formy poskytování sociální
rehabilitace, tj. ambulantní i terénní, vždy podle jeho aktuální potřeby a možnosY. Díky
rozvoji terénní služby máme možnost klienty navšYvit v jejich domácnos6, doprovázet je
k lékaři, na úřady či k zaměstnavateli apod. Nejčastěji se podpora klienta zaměřuje na nácvik
zvládnuY péče o sebe, na posílení schopnos6 vedení domácnos6 a hospodaření, sestavování
denního harmonogramu a plánování volného času, hledání pracovního uplatnění a
seberealizace. Vedle individuální podpory může klient využívat skupinové ak6vity, které
v souladu s jeho potřebami vedou k naplnění jeho cíle, např. skupina vaření, jógy, trénink
pamě6 či skupina výtvarných a manuálních dovednosY. Veškerá podpora je směřována
k dosažení co největší míry samostatnos6 klienta, v průběhu spolupráce je klient zároveň
směřován k využívání co nejširšího spektra dalších služeb a organizací (zájmové kluby,
knihovny, sportovní centra apod.).
Informovanost o službě: Naším cílem je otevřenost služby a sdílení v rámci odborné
komunity i veřejnos6. V rámci programů na podporu des6gma6zace jsme realizovali akce
určené k propojení veřejnos6 s našimi klienty, např. promítání ﬁlmu se zaměřením na život
s duševním onemocněním spojené s kvízem, výměnný swap, zapojili jsme se do programů
Týdnů duševního zdraví. Během pandemie jsme v rámci komunity rozšířili nabízenou pomoc
na lidi, kteří se ocitnou v náročné životní situaci, posílili jsme online podporu na Facebooku.

Spolupracujeme s dalšími odbornými a poradenskými organizacemi a lékaři (psychiatrická
ambulance v Řevnicích, ambulantní lékaři, ﬁnanční poradenství Proxima sociale, Rubicon,
Poradna pro lidská práva QUIP, místní úřady a zaměstnavatelé apod.)
Členství v odborných společnostech a profesních skupinách:
AKS Asociace komunitních služeb – plakorma vedoucích sociálních rehabilitací
KOS - krajská skupina poskytovatelů služeb - realizace reformy psychiatrické péče
Profesní skupina sociálních pracovníků vedená Bonou o.p.s. – kazuis6cké semináře
Podpořeno:
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II
Humanitární fond Středočeského kraje
• Podpora poskytování služby sociální rehabilitace – podpořeno z Nadačního fondu J&T
•
•
•
•
•
•

Grant města Dobřichovice
Mimořádná dotace MPSV Covid 19 na odměny zaměstnanců sociální služby
Nadace Charty 77
Dary FO a PO

Vedlejší činnost
Sociální podnikání
V oblas6 sociálního podnikání jsme po celý rok naplňovali principy sociální, ekonomické a
environmentální jen v omezeném režimu tak, jak nám to dovolovala pandemická situace.
Sociální princip – i přes všechny překážky a složitou ekonomickou situaci jsme nepropus6li
žádného zaměstnance, ani nesnížili mzdy. Snažili jsme se podporovat především všechny
kolegy se zdravotním pos6žením v posilování jejich stability a duševního zdraví. Kvůli vládním
opatřením nebylo bohužel možné vytvořit prostor pro vzájemné setkávání větších skupin
zaměstnanců, pro společné a společenské ak6vity.
Ekonomický princip - pro6pandemická opatření spojená s uzavíráním gastro podniků, s
omezeným prodejem a s velmi pozvolným návratem k normálu měla za důsledek dras6cký
propad tržeb obou sociálních podniků. Krátké předvánoční období pomohlo snížit ztrátu
především gastro výrobně.
Místní a environmentální princip - naplňování environmentálního a místního principu
probíhalo zejména zaměstnáváním lidí z Řevnic a okolí, poskytováním občanských služeb
v místě působení, pokud tomu opatření dovolila a nákupem zboží a služeb v místě sociálního
podnikání. Všechny akce pro veřejnost byly zrušeny.
Náruč je ak6vním členem TESSEA – tema6cké sítě pro sociální ekonomiku a působí také jako
externí konzultant pro MPSV v rámci projektu Sociální podnikání v ČR pokračuje.

Kavárna Modrý domeček - chráněná pracovní místa byla v průběhu roku 2020 poskytnuta 24
zaměstnancům se zdravotním pos6žením na pozici barista, pomocný číšník, pomocný kuchař,
pomocník v kavárně, uklízeč a administra6vní pracovník. Ke konci roku pracovalo v kavárně
20 OZP zaměstnanců. I přes všechna provozní omezení se podařilo zahájit první fázi
Programu na podporu sociálních podniků, který poskytl ﬁnanční prostředky na kompletní
rekonstrukci baru v přízemí kavárny, nové osvětlení, rekonstrukci a vybavení původního
dětského koutku, vybudování skladovacích prostor před Modrým domečkem a úpravu 1.
patra kavárny na dětskou část. Realizace druhé fáze projektu bude probíhat v následujícím
roce.
Podpořeno:
•

Le6ště Praha, a.s.

•

Středočeský fond Hejtmana

•

Nadace ČEZ

•

Úřad práce Praha-západ

•

Nadace VIA – Program na podporu sociálních podniků

Gastro výrobna Náruč na čtyřech pracovních místech pro osoby se zdravotním pos6žením se
v průběhu roku 2020 postupně zaučovalo 7 zaměstnanců na pozici pomocný kuchař. Na konci
roku 2020 již ve výrobně pracoval stabilní tým 4 OZP zaměstnanců. Výrobna musela výrazně
změnit svůj výrobní program a přizpůsobit se požadavkům trhu poté, kdy 90%
nasmlouvaných zakázek u trvalých zákazníků v důsledku vládních opatření skončilo.
Podpořeno:
•

Dotace OPZ výzva 129 podpora sociálního podnikání

Dobrovolníci
V roce 2017 pomohlo dobrovolně Náruči celkem 12 dobrovolníků, kteří pracovali v obou
našich projektech.

Dne 25. 6. 2021
Mgr. Zuzana Dudáková
Předsedkyně představenstva spolku Náruč

Náruč, z.s. děkuje všem, kteří jí pomáhají.
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