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Nazaret sídlí v dolní části borovanského zámku, kterému 
říkáme Podzámčí 

 

 

 



Nazaret má v Trhových Svinech pobočku: Textilní 
chráněnou dílnu a obchod 



Obchod 



Textilní dílna 



Chráněná keramická dílna v Borovanech   
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Keramická chráněná dílna 

     Ve výrobě jsou zaměstnány jak osoby  
s lehčím tak i těžším handicapem 

     Vyrábíme užitkovou i ozdobnou 
keramiku: hrnky, misky, zvonky, 
květináče … 

     Nabízíme i keramiku na zakázku i pro 
církevní účely:kalichy, svícny, 
plastiky... 

     Její součástí je i příprava hlíny, licí 
dílna a výtvarný ateliér. 



Licí dílna 



Výtvarný ateliér 



Sociální služba – Sociálně terapeutická dílna Nazaretu  
v Podzámčí 

Sociálně terapeutická dílna 

     STD poskytuje sociální službu lidem s 
těžkým handicapem, kterí by těžko 
hledali umístění na otevřeném či 
chráněném trhu práce 

     Dílna je zařazena do trojstupňového 
celku dílenských činností, může 
navázat na činnost DC a může být také 
předstupněm některé z chráněných 
dílen 

     Kapacita je 7 lidí s těžkým handicapem 



Sociální služba – Denní centrum Nazaretu v Podzámčí 

Denní centrum 

     Uskutečňuje hlavní činnost Nazaretu 

     Kromě dílenské činnosti (keramika, 
textil) nabízíme i další způsoby 
integrace (arteterapii, muzikoterapii).  

     Kapacita je 8 lidí s těžkým handicapem 
(vozíčkáři, nevidomí, epileptici, lidé po 
úrazu či těžké nemoci). 



Obchod, tkalcovská dílna 

Textilní dílna – obchod v Trhových 
Svinech 

Vyrábíme zde tkané koberce, tašky, trička. 



Volnočasové aktivity v Nazaretu v Podzámčí 

Volnočasové aktivity 

     Pořádáme odpolední kroužky a kluby 
(keramika ajiná řemesla), víkendové 
kurzy řemesel (drátování, košíkářství, 
batikování..), přednášky, výstavy, 
koncerty ... 



Volnočasové aktivity v Nazaretu v Podzámčí 



Co se daří – program integrace 

 Lenka  Marek  Hanička 

 Putování s oslem  Putování  s oslem  Jindřiška 



Co se daří – výroba keramiky i textilu dosahuje běžného 
standardu, je nápaditá a daří se nám ji prodávat 
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Vývoj Nazaretu v čase  
 

Obraty od roku 2005 



Výroba zboží v Nazaretu 

Zboží vyrobené a prodané od roku 2005 do roku 2011 



Počet zaměstnanců a uživatelů 

Vývoj v letech 2005 - 2011 



Vize do budoucna 

     Naším cílem do budoucna je získat tzn. třetí pilíř, stále ještě se 
rozhodujeme zda to bude ediční činnost -nakladatelství (kromě 
kalendářů, pohledů, přání, dětských leporel, dětskou literaturou apod.) 
nebo něco jiného (např. výroba svíček …) a to nejlépe tím, že založíme 
tzv. Sociální podnik. 



                  Děkujeme za pozornost. 


