
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
CO JE ZA NÁMI A CO SE CHYSTÁ

prosinec 2020 pololetník

Máme tu prosinec a s ním čas opět shrnout, co se událo v uplynulém půl roce života
naší organizace. společenská situace byla, je a obávám se, že ještě dlouho bude jako na

horské dráze. je to divoká jízda neprobádaným terénem. držme so čepice, děláme vše pro
to, aby to s námi nešlo z kopce.

 ... Michaela Kaplanová...
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OTEVŘENO/ZAVŘENO/OKÉNKO/
OTEVŘENO/ZAVŘENO...?
Co k téhle době napsat víc... Všichni ji prožíváme společně,
ale určitě bude dobré sepsat pár řádek. Čas plyne rychle a
doufám, že brzy přijde doba, kdy si budeme matně
vzpomínat, jak to "tehdy" s tím covidem vlastně bylo.
Letní sezónu jsme prožili s kapacitními omezeními a
rouškou přes ústa. Venkovní posezení na dvorku se vydařilo.
Naši hosté si pochvalují chráněný nekuřácký prostor mimo
rušné silnice. Často nás vyhledávají maminky s dětmi.
Střechu nemáme, dřevěné stoly jsme zakrývali plachtami.
Podzimní měsíce přinesli opětovná omezení a uzavření
provozoven pro zákazníky. Jedinou alternativou byl prodej
TO GO přes výdejové okénko. V tomto stavu jsme jeli do
prosince, kdy vyl povolen alespoň vstup zákazníků do
provozovny za účelem nákupu, ale bez možnosti hosta
obsloužit v kavárně. Přibližně v půlce prosince jsme se
dočkali otevření kavárny s kapacitními omezeními. Hosté
chodili, bylo to skvělé a těším se, že až příště dostaneme
svolení otevřít, bude to už napořád.... 



...CO NOVÉHO...
n o v é  k o u s k y  v  s o r t i m e n t u  i  s p o l u p r á c e  s  n a š i m i  z a d a v a t e l i

Čím víc byly naše služby omezovány vnějšími okolnostmi, tím víc jsem se snažili udržet činnost uvnitř
Chráněnek. Důležité bylo nejen ekonomické fungování organizace, ale také kontakt mezi námi,
kolegyněmi. Sociální izolace prohlubuje bezvýchodné pocity. Proto nám pomohlo napřímení sil směrem k
Vánocům. Společně jsme ladili Vánoční sortiment. Spolupráce na výrobě probíhala napříč všemi
pracovními pozicemi a potkávání se v dílně nad kavárnou bylo osvěžující. Myslím, že přes veškerá negativa
té a této doby nám okolnosti přinesly možnost se lépe poznat a stmelit kolektiv.
Při vývoji nových produktů jsem měla možnost zjisti, kdo je v čem zručný, šikovný, pečlivý a trpělivý. Tahle
zjištění se nám jistě budou hodit. Pestrost prací, schopnost vzájemné výpomoci a setkávání se je pro mě
důležitou součástí činnosti Chráněnek.
Do sortimentu nám přibylo hned několik výrobků. Konkrétně například: KONĚ NA TYČI, BIŽUTERNÍ SANA
NÁUŠNICE+NÁRAMEK, ZLATÁ PRASÁTKA, ANDĚLÍČCI NEBO CHÁČKOVANÉ KOŠÍKY S DŘEVĚNÝM DNEM.
Vánoční zboží se prodávalo velmi dobře a už teď vím, že v příštím roce si budeme moci dovolit vyrábět s
větším předstihem a na sklad abychom byli schopni lépe uspokojit poptávku zákazníků.
Do budoucna vidím příležitost ve vytvoření funkčního e-shopu, kde budeme schopni kvalitně prezentovat
naši práci navýšit tržby z prodeje vlastního zboží.

Samostatnou kapitolou je Vánoční cukroví, které jsme letos poprvé zařadili do nabídky k objednání. Celou
akci jsme zvládli se ctí, ale už teď vidím rezervy v našem výkonu a příští rok zvolíme trochu jiný přístup.



ČEKÁ NÁS:
"Profesionální šicí dílna"
Tak jako jsme v minulém roce s úspěchem žádali Pardubický kraj o
podporu projektu "Profesionální baristé", jsem i v nadcházejícím
období rozhodnutá žádat kraj z programu Podpora sociálního
podnikání pro rok 2021. Tentokrát se, jak víte, bude jednat o podporu
projektu "Profesionální šicí dílna"
Záměr podat žádost s tímto projektem jsme diskutovali na poradách i
při práci na šicí dílně. Praktické zkušenosti a požadavky byly pro
obsahovou stránku žádosti naprosto klíčové. 
Vzhledem ke složité situaci i na poli veřejných financí, čekáme na
schválení rozpočtu Pardubického kraje. Tehdy bude rozhodnuto, zda
v rozpočtu jsou volné prostředky pro dotace v rámci sociálního
podnikán. Pokud ano, jak vysoké a jak se případně budou měnit
hodnotící kritéria oproti roku minulému.

STALO SE:
"Profesionální baristé"

Ano, školitel baristického kurzu, Honza, který přijel podle plánu přímo
k nám na provozovnu byl skutečně fešák. Projevil se jako klidný,
přátelský profesionál a celým školením nás krásně provedl. Myslím,
že si náš babinec bude dlouho pamatovat. 
Pracovaly jsme už na novém baristickém vybavení. Kávovar, mlýnek i
další drobné vybavení a inventář nám do kavárny skvěle pasují a je
radost s nimi pracovat. Děkujeme Pardubickému kraji za finanční
podporu. Bez ní bychom si tento luxus mohli jen s těží dovolit.

Co se bohužel nepodařilo uskutečnit je "Školení obsluhy a přístupu k
zákazníkovi" S panem Františkem Korálem jsme se snažili najít
společný vhodný termín a zároveň se vejít mimo letní dovolenkovou
sezónu i do vládních nařízení a opatření. Bohužel marně. Usnesli
jsme se na tom, že webinářová forma tohoto školení by se minula
účinkem. Obsluha hosta vyžaduje praktickou zkušenost. Určitě se k
tomuto školení vrátíme v příštím vhodném projektu.



profesionální šicí dílna

o co bychom rádi požádali:
V rámci projektu "Profesionální Šicí dílna bychom 
rádi kompletně dovybavili a reorganizovali šicí
dílnu. Dosud jsme šily pouze na hobby domácích 
šicích strojích. Vzhledem ke zvyšujícímu se 
odbytu, náročnosti výrobních operací a potřebě
být zpracovatelsky konkurenceschopnější pro 
stávající i potenciální nové zadavatele zakázek
na naší dílně. Důležitou roli hraje i zaměstnanecký
komfort, který se uskutečněním projektu významě 
zvedne.
Po pečlivých úvahách jsem se rozhodli pro koupi
profesionálních průmyslových šicích strojů značky
GARUDAN, která sídlí v Boskovicích a je tak pro nás
velmi dobře dostupná. Konkrétně 2x rovnosteh, 
1x overlock, 1x coverlock. Dále Speciální polohovatelné
pracovní židle k šicím strojům, příruční vozíky na drobné
šicí pomůcky a odkládání, výškově nastavitelné stoly se
sjednocenými deskami, úložné prostory pro materiál a 
kvalitnější cílené osvětlení.



Protože je prosinec a prazvláštní rok 2020 se s námi pomalu loučí, nezbývá mi než nám
všem popřát aby rok nadcházející byl opět krásně normální. Abychom mohli volně
dýchat, potkávat a objímat své blízké a rozdávat úsměvy, které nestojí nic a mají tak
velkou moc.... 

V Chráněnkách stále nabízíme volné pracovní místo na pozici barista/servírka. Pracovní 
pozice je cíleně pro osobu s invaliditou. Bohužel vzhledem k opět se zpřísňujícím
opatřením nevíme, jaký je možný reálný termín nástupu do zaměstnání. 

závěrem...


