Zpráva o činnos- spolku Náruč za rok 2019
V roce 2019 rozvíjel spolek Náruč svoje ak8vity v oblas8 poskytování sociálních služeb,
pracovních míst na chráněném trhu práce, podpory sociálního podnikání a komunitního
života. V tomto roce zaměstnával spolek 47 osob, z toho 20 se zdravotním pos8žením.

Sociální služby
Sociální rehabilitace – č. iden8ﬁkátoru 8284453
Služba byla poskytnuta celkem 58 klientům, z toho 54 klientů získalo podporu na základě smlouvy o
sociální rehabilitaci, 4 klientům bylo poskytnuto základní sociální poradenství. V rozlišení podle
pohlaví se jednalo v souhrnu o 33 mužů a 25 žen. V daném roce nově službu využilo 27 klientů.

Zaměření sociální služby v r. 2019:
Ak8vity sociální služby Náruč byly zaměřeny na podporu lidem s duševním onemocněním nebo
mentálním pos8žením ve věku 18 – 64 let. Služba sociální rehabilitace byla realizována jak ambulantní
formou, tedy přímo v prostorách Centra sociální rehabilitace v Dobřichovicích, tak i nově
registrovanou terénní formou, kdy pracovníci navštěvovali klienty přímo v místě jejich bydliště, příp.
je doprovázeli při vyřizování nezbytných záležitosZ (návštěvy lékaře, jednání na úřadech, schůzky u
zaměstnavatele apod.) Terénní služba se slibně rozvíjela i díky novému terénnímu autu, které jsme
získali darem od Nadace Charty 77.
V rámci reformy psychiatrické péče se sociální služba Náruč ak8vně zapojila do spolupráce
s psychiatrickou nemocnicí v Bohnicích, věnovala se lidem, kteří byli dlouhodobě hospitalizováni a
chystají se na návrat do komunity. V roce 2019 byla navázána spolupráce se 6 klienty v průběhu jejich
hospitalizace, 5 z nich bylo propuštěno a získali podporu služby během jejich návratu do komunity, 1
klient je stále v nemocnici hospitalizován. S cílem poskytnout komplexní podporu lidem s duševním
onemocněním byl tým posílen směrem k mul8disciplinárnímu složení, byl doplněn o terénní
psychiatrickou sestru a peer pracovníka s vlastní zkušenosZ s duševním onemocněním.

Realizace základních činnosZ:
V roce 2019 byla poskytována sociální rehabilitace v celé šíři základních činnosZ formou
individuální i skupinové práce.
Individuální práce byla realizována pro každého klienta na základě jeho individuálního plánu,
který byl vždy po ukončení daného období vyhodnocen. Podpora klientů probíhala převážně
v oblastech: nácvik péče o vlastní osobu i o domácnost, hospodaření a manipulace s penězi,
komunikace, posilování sociálních dovednosZ potřebných ke zvládnuZ společenských situací
z běžného života, pomoc při hledání práce, podpora při využiZ volného času a bydlení.
V rámci skupinové práce probíhaly ak8vity podle týdenního rozvrhu, např. skupina vaření,
kogni8vní trénink, arteterapie a relaxačně pohybová skupina. Dle individuálních potřeb
klientů probíhalo ﬁnanční poradenství a sexuálně vztahové poradenství.

Ak8vity sociální služby:
V rámci des8gma8zace lidí s duševním onemocněním byly realizovány programy s cílem otevřít téma
duševního zdraví pro veřejnost – Den duševního zdraví s programem, Promítání ﬁlmů, výtvarné
workshopy. Služba se zapojila do komunitního dění – spolupráce s knihovnou při autorském čtení,
účast na jarních trzích ve městě Dobřichovice.

Členství v odborných společnostech a profesních skupinách:
•
•
•

Odborná skupina sociálních pracovníků vedená Bonou o.p.s. (kazuis8cký seminář)
AKS – plahorma vedoucích sociálních rehabilitací
Profesní skupina koordinátorů pro vztahy a in8mitu lidí s mentálním pos8žením a
duševním onemocněním

•

Pracovní skupina středočeských poskytovatelů sociálních služeb pro koordinaci ak8vit
v rámci reformy psychiatrické péče

Podpořeno:
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II
Fond Hejtmana Středočeského kraje
Nadace České spořitelny
• Podpora poskytování služby sociální rehabilitace – podpořeno z Nadačního fondu J&T
•
•
•
•
•

Grant města Dobřichovice na zakoupení promítacího zařízení
Nadace Charty 77 – auto pro terénní službu, vybavení centra CSR

Sociální podnikání
Náruč je poskytovatelem pracovních míst na chráněném trhu práce pro osoby se zdravotním
pos8žením. Vymezená chráněná pracovní místa – barista, pomocný číšník, pomocný kuchař,
pomocník v kavárně, uklízeč a administra8vní pracovník byla poskytnuta dvace8
zaměstnancům OZP. Náruč sociálně podniká na základě sociálního, ekonomického a místněenviromentálního principu.
Kavárna Modrý domeček Řevnice
I v roce 2019 pokračovaly pravidelné provozní porady všech zaměstnanců kavárny Modrý
domeček, na kterých jsou všichni zaměstnanci, včetně OZP, informováni o ekonomických
výsledcích, novinkách a změnách v chodu kavárny. Ve spolupráci s naší sociální službou jsme
zavedli školení komunikačních dovednosZ a aser8vity pro zaměstnance OZP a nadále jsme
pravidelně hodno8li jejich profesní cíle a rozvoj. V druhé polovině roku jsme nově zavedli
tzv. super směny, tedy směny, které jsou samostatně vedeny pouze zaměstnanci OZP. Pro
skupinu provozních pracovníků jsme pokračovali v individuálních podpůrných rozhovorech.
Co se týče ekonomické udržitelnos8, došlo opět ke zvýšení tržeb kavárny a výraznému
rozšíření produkce cateringu a jedlých dárků. Naplňování environmentálního a místního
principu probíhá jednak zaměstnáváním lidí z Řevnic a okolí, a jednak poskytováním

občanských služeb v místě působení a podporou místní komunity. I v roce 2019 jsme se
účastnili zodpovědných snídaní v HUB Praha, stali jsme se členem Asociace společenské
odpovědnos8, pracujeme ak8vně v TESSEA a také jako externí konzultan8 pro MPSV v rámci
projektu Sociální podnikání v ČR pokračuje.
Podpořeno:
•

Úřad práce

•

Le8ště Praha

Gastro výrobna Náruč Řevnice
V říjnu 2019 jsme otevřeli nový projekt gastro výrobny a zaměstnali 3 zaměstnance se
zdravotním pos8žením a jednoho nového kuchaře/vedoucího výrobny. Do výrobny se
přesunula celá dosavadní produkce cateringu a jedlých dárků. Poslední tře8na roku, která je
ekonomicky velmi silná, byla sice velmi náročná, ale také úspěšná.
Podpořeno:
• OPZ: Gastro výrobna Náruč registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010325

•

Nadace ČSOB – nákup temperovacího stroje na čokoládu

Kulturní a komunitní projekty
V tomto roce jsme v kavárně Modrý domeček uspořádali 6 výstav obrazů, fotograﬁí a besed.
Pátý ročník fes8valu Hravě Zdravě opět podpořilo město Řevnice nejen ﬁnanční částkou, ale
také organizací dne bez aut. Fes8valu se zúčastnilo 1200 návštěvníků. Happeningem
v Řevnicích jsme oslavili 30. výročí „Sametové revoluce“. Závěr roku opět zakončila tentokrát
„Ryboza“.

Dobrovolníci
V roce 2019 pomohlo dobrovolně Náruči celkem 29 dobrovolníků, kteří pracovali v obou
našich projektech.

Dne 10. 5. 2020
Mgr. Zuzana Dudáková
předsedkyně představenstva spolku Náruč

Náruč, z.s. děkuje všem, kteří jí pomáhají.
INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI 2019

FIREMNÍ DÁRCI 2019

Ing. Zuzana Vaněčková
Ing. Daniel Havlík, Csc.
JUDr. Lucie Weissová

Sagral, s.r.o.
Limagrain central Europe Cereals, s.r.o.
Royal Medical, s.r.o.

Václav a Jarmila Kratochvílovi
Jaroslav Šaroun
Ing. Martin Souček
MgA. Gabriel Urbánek
Kamil Černý

LAUTIA, s.r.o.
Peču Stáňa, s.r.o.
ASW systém
mPOS Solutions s.r.o.
Vilímková Dudák & Partners

Ing. Stanislav Starý
Jaromír Perlík
Markéta Sedláčková – Davidová
Jana Hromádková

Letiště Praha a.s.

Mgr. Filip Kořínek
Lenka Kuntošová
Václav Palivec
Pavel Kraus
Mgr. Alice Chvojková
Lucie Hochmalová
Ing. Dana Stevensová
Ing. Miroslava Neubertová
Karolína Benešová
Ing. Dagmar Klimtová
Miroslav Cvanciger
MUDr. Jiří Chochola
Marie Dudáková
Hana Kolářová
Ing. Antonín Cvrček
Radovan Gregor
Kateřina Říhová
Irena Židová
Jindřiška Zusková
Pavel Krupička
Pavel Makovský

SPOLKY A SDRUŽENÍ
Junák – český skaut,
středisko Lesní moudrost
Dobřichovice, z.s.

DOBROVOLNÍCI A KONZULTANTI
Mgr. Marie Ciganeková
Kamil Černý
Marie Dudáková
Lenka Tomšíková
Všichni pomocníci při akci Hravě Zdravě
JUDr. Pavel Dudák
Mgr. Kateřina Votápková
Andrea Budínská
Ludmila Martínková
Hanka Tylová
Ing. Martin Souček
MUDr. Věra Flemrová
Lenka Fialová
Jana Podobská
Ing. Ludmila Hůlová
Eva a Pavel Piarovi
Božena Růžičková
Gusta Koreník

NADACE A NADAČNÍ FONDY

DOTACE A GRANTY

SLUŽBY
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Náruč, z.s.

v plném rozsahu

z příjmů právnických osob

ke dni

31.12.2019

..................................................................................................

(V celých tisících Kč)
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Označení

Název účetní jednotky

ROZVAHA

Příloha k přiznání k dani

2019

Měsíc
1

2

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

IČ
7 0 1 0 6 3 3 9

AKTIVA

Nám.Krále Jiřího z Pod. 3
25230 ŘEVNICE

Číslo

Stav k prvnímu dni

Stav k poslednímu dni

řádku

účetního období

účetního období

A.

Dlouhodobý majetek celkem (ř.2+10+21+29)

001

10662

11905

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř.11 až 20)

010

24942

27877

2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

012

30

30

3.

Stavby

013

22672

24539

4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

014

2196

3264

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

017

44

44

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř.30 až 40)

029

-14280

-15972

6.

Oprávky ke stavbám

035

-12692

-14134

7.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných

036

-1544

-1794

10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

039

-44

-44

B.

Krátkodobý majetek celkem (ř.42+52+72+81)

041

3893

5034

B.I.

Zásoby celkem (ř.43 až 51)

042

80

98

1.

Materiál na skladě

043

77

95

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

049

3

3

B.II.

Pohledávky celkem (ř.53 až 71)

052

1376

3891

1.

Odběratelé

053

624

662

4.

Poskytnuté provozní zálohy

056

4

7

5.

Ostatní pohledávky

057

7

7

10.

Daň z přidané hodnoty

062

0

129

11.

Ostatní daně a poplatky

063

0

2

12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

064

741

3055

17.

Jiné pohledávky

069

0

29

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem (ř.73 až 80)

072

2416

994

1.

Peněžní prostředky v pokladně

073

146

97

3.

Peněžní prostředky na účtech

075

2270

897

B.IV.

Jiná aktiva celkem (ř.82+83)

081

21

51

1.

Náklady příštích období

082

21

51

AKTIVA CELKEM (ř.1+41)

085

14555

16939

1

Označení

PASIVA

Číslo

Stav k prvnímu dni

Stav k poslednímu dni

řádku

účetního období

účetního období

A.

Vlastní zdroje celkem (ř.87+91)

086

13180

12793

A.I.

Jmění celkem (ř.88 až 90)

087

12431

11913

1.

Vlastní jmění

088

10662

11905

2.

Fondy

089

1769

8

A.II.

Výsledek hospodaření celkem (ř.92 až 94)

091

749

880

1.

Účet výsledku hospodaření

092

0

131

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

093

239

0

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

094

510

749

B.

Cizí zdroje celkem (ř.96+98+106+130)

095

1375

4146

B.II.

Dlouhodobé závazky celkem (ř.99 až 105)

098

110

61

1.

Dlouhodobé bankovní úvěry

099

110

61

B.III.

Krátkodobé závazky celkem (ř.107 až 129)

106

924

790

1.

Dodavatelé

107

88

20

5.

Zaměstnanci

111

393

469

2

Označení

PASIVA

Číslo

Stav k prvnímu dni

Stav k poslednímu dni

řádku

účetního období

účetního období

7.

Závazky k institucím soc. zabezpeční a veřejného zdravotního pojištění

113

183

205

9.

Ostatní přímé daně

115

34

0

10.

Daň z přidané hodnoty

116

169

33

17.

Jiné závazky

123

0

1

18.

Krátkodobé úvěry

124

47

49

22.

Dohadné účty pasivní

128

10

13

B.IV.

Jiná pasiva celkem (ř.131+132)

130

341

3295

1.

Výdaje příštích období

131

83

33

2.

Výnosy příštích období

132

258

3262

PASIVA CELKEM (ř.86+95)

134

14555

16939

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Sestaveno dne:

31.03.2020

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Spolek

sociální služby, chráněná kavárna

Poznámka

111_000784202E0

3

