dílny tvořivosti
občanské sdružení
v pevnosti 4 128 41 praha 2
tel 241083273
dilny_tvorivosti@seznam.cz
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U nás je třeba zatlačit

výroční zpráva 2006

Vážení přátelé,

1. úvodní slovo
2. o organizaci

otevíráte úvodní stranu výroční zprávy o.s. Dílny tvořivosti.

3. probíhající programy

Jak z názvu vyplývá je základní jednotkou výroční zprávy rok,

4. realizované projekty

smyslem pak zhodnotit cenu toho, co se za tento rok událo.

5. kdo nás podpořil a komu děkujeme

V tzv. předmoderních kulturách se čas roku vyvíjel v kruhu,

6. v roce 2006 o nás informovali

v koloběhu ročních dob od zrození jara až po zimní zánik.

7. přehled hospodaření

Pravidelně se opakovaly sváteční události, které udávaly roku
jeho rytmus a význam. Cyklické opakování těmto činnostem
dodávalo smysl, nutnost, podtrhovalo jejich nezastupitelnost
v běhu roku, protože se tím udržovalo to prověřené, to dobré.
S nástupem moderního myšlení se objevilo lineární pojetí
času. Lidé začali pozměňovat běh dosud zažitých událostí
a zvyklostí, porušili koloběh roku ve jménu změny, ve jménu
nového, jedinečného. To dalo vzniknout novým, netradičním
věcem, které obohacovaly život společenství, poskytovaly
nové směry a podněty. Každý z těchto způsobů vnímaní roku
má své opodstatnění a svou sílu. Je dobré udržet si tradici
svých činností, které nám dávají tvář a je také dobré přicházet
s něčím novým, co tuto tvář obohacuje o další výrazy.
Také pro společenství Dílen tvořivosti, pro jejich zaměstnance,
klienty a příznivce je důležité, že se tu každý rok opakuje
cyklus činností již prověřených, užitečných, a tedy dobrých.
Stejně tak je významné, že se tu každý rok objeví nový
směr, který oslovuje nové lidi a přináší jim pomoc a podporu.

Doufám, že i z této výroční zprávy, která zpravidla přináší
suchý výčet činností a dat, bude patrný smysl toho, co se
zde odehrává v cyklu celého roku. A protože slovo „výroční“,
odvozené od slova „výrok“, je pradávnou nití spojeno se
slovesem „říkat“, doufám a přeji vám, aby vám to, o co se
v Dílnách tvořivosti snaží něco „říkalo“, promlouvalo k vám
a oslovovalo vás.
Mgr. Václav Žák
historik, vydavatel,
milý a stálý spolupracovník DT
a velmi talentovaný amatérský herec
O organizaci
Občanské sdružení Dílny tvořivosti svou činností podporují
zapojení lidí se zdravotním postižením do společnosti,
zejména prostřednictvím pracovního uplatnění. Aktivity naší
organizace přispívají k uplatňování principu rovných příležitostí
lidí s různým znevýhodněním.
Spolupráce s uživateli našich služeb je založena na
partnerském a respektujícím přístupu, který klade důraz
na individuální potřeby.
Občanské sdružení Dílny tvořivosti vzniklo v květnu roku 2003.

Správní rada sdružení

Jan Hesoun

Jitka Dubnová – předsedkyně správní rady

a Markéta Elichová

Marcela Chovanová
Alexandr Ornst

Kontaktní údaje organizace

Ivana Slámová

Dílny tvořivosti

Klára Grigárková – revizor sdružení

V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2
tel 241 083 273 mobil 608 246 112

Zaměstnanci

e-mail dilny_tvorivosti@seznam.cz

Zuzka Blechová

www.dilnytvorivosti.cz

Jitka Dubnová

Číslo účtu: 35-716 0600277/0100 (u Komerční banky)

Lucie Kožnarová
Jana Králová

Probíhající programy

Michaela Lukášková
Lada Marešová

Program pro absolventy speciálních škol a Program
předpracovní přípravy pro studenty speciálních škol

Externí posily týmu

Tyto programy jsou pilířem aktivit Dílen tvořivosti. Jsou

Miloš Bouška

využívány zejména studenty a absolventy speciálních škol,

Lívia Didičová

především z Prahy a okolí. Programy nabízejí přípravu na

Petra Handlová

přechod ze školy do zaměstnání a samostatný život, podporu

Alexandr Ornst

v získání představy o svých schopnostech a možnostech

Matěj Seifert

dalšího uplatnění, rozvoj pracovních i sociálních dovedností

a Václav Žák

i podporu v samostatnosti a v aktivním přístupu k životu.

Odborně a erudovaně nám poradili

Uživatelé se v rámci tohoto programu účastní pracovně

Patricie Krušinová

sociální terapie (jedná se o výrobu dárkových a dekorativních

Jana Severová

předmětů, pomocné kancelářské, úklidové nebo zahradnické

práce), skupinových rozhovorů (které se věnují tématice

podporovaného zaměstnávání. Jejich zaměstnancům jsme

zaměstnání, sociálních služeb a samostatného života)

mj. nabídli náhled do programu Dílen.

a individuálních konzultací (které uživatele podporují

Možnost zapojit se jsme poskytli i stážistům a dobrovolníkům

v dosahování jeho cílů). Nedílnou součástí programu je

– převážně z řad studentů pražských vysokých a vyšších

Rada klientů, díky které mohou naši uživatelé ovlivňovat,

odborných škol (např. studenti VOŠ Jabok nebo oboru

prezentováním svých nápadů a připomínek, podobu

ergoterapie 1. LF UK). Programu se zúčastnili i stážistky

poskytovaných služeb. Svůj den v Dílnách mohou také doplnit

z Velké Británie a stážistka z USA, která v Dílnách zrealizovala

o účast na doprovodných terapeutických aktivitách (výtvarné

svůj projekt divadelního představení (nazkoušela a sehrála

činnosti s prvky arteterapie, do června 2006 i muzikoterapie).

s herci z řad uživatelů služeb divadelní představení na motivy

Ve svém přirozeném prostředí – v terénu – některým z nich

Čapkovy Války s mloky).

pomáhala také terénní pracovnice.
Sortiment výrobků jsme kromě jiného rozšířili o předměty
V roce 2006 se významně rozšířila spolupráce se speciálními

z textilu (potištěné polštáře a tašky, vlněné panenky, tkané

školami: reagovali jsme na poptávku po obdobné službě pro

koberečky apod.). Novou inspiraci pro naši kreativní tvorbu

studenty speciálních škol. Od září 2006 jsme vytvořili pro

nám přinesla soutěž Vlajková loď.

studenty speciálních škol možnost absolvovat praxi v rámci
programu dílen. Do programu jsou nyní zapojeny 4 speciální

Program pro absolventy speciálních škol navštěvovalo v roce

školy (Základní škola speciální a Základní škola praktická

2006 deset osob. Program předpracovní přípravy dvacet sedm

Starostrašnická, Základní škola a střední škola V Olšinách,

studentů speciálních škol.

Praktická škola Vinohradská, Praktická škola JÚ ZŠ a SŠ).
Programu dílny se ve větší míře začali účastnit lidé po

Program Návraty

poranění mozku z programu Návraty.

Od roku 2005 jsme začali nabízet podporu v rámci programu
Návraty lidem po poranění mozku a jejich blízkým.

Jako každý rok se i v roce minulém uskutečnil výzkum

Poranění mozku, např. v důsledku úrazů, cévních mozkových

spokojenosti uživatelů služeb – s pozitivními výsledky.

příhod nebo různých onemocnění, může velmi komplikovat

Nadále se prohlubovala spolupráce s agenturami

další zapojení člověka do společnosti. Narušeny totiž bývají

i základní schopnosti a dovednosti, které člověku dříve
umožňovaly úspěšné uplatnění v mezilidských vztazích
i pracovním životě. Náhlá změna celé životní situace
je nejen pro něho samotného, ale také pro jeho blízké
velmi náročná.
Poskytovaná podpora pak spočívá v hledání kroků k osvojení
nových nebo znovunabytí předešlých dovedností a to zejména
pracovních a sociálních, které jim umožní být v životě
aktivnější a spokojenější.
Program zahrnuje podpůrnou skupinu, která účastníkům
umožňuje pravidelné setkávání s lidmi, kteří jsou v podobné
životní situaci, aby si zde vyměnili své zkušenosti a poskytli si
vzájemně podporu.
K nácviku pracovních a sociálních dovedností mohou využívat
služeb sociálně terapeutické dílny. Tato aktivita přispívá také
k posílení sebedůvěry, pozitivního náhledu na vlastní možnosti
a schopnosti, podpoře soběstačnosti.
Pro překonávání závažnějších osobních problémů, které
klienti nechtějí řešit např. v rámci podpůrné skupiny je možné
využít podpory sociální terapeutky, která nabízí individuální
konzultace.
V roce 2006 jsme programy doplnili o službu terénního
pracovníka, která nabízí dlouhodobou podporu v přirozeném

prostředí (např. při získávání informací o sociálních

Individuální podporu zajišťovaly podle povahy zakázky

službách; podporu v místě bydliště, pracoviště, při jednání

rodinných příslušníků asistentky/konzultantky sociálně

na úřadech, atd.). Zprostředkovat pracovní zkušenost

terapeutické dílny, terapeuti a terénní pracovnice.

prostřednictvím vhodné dobrovolné spolupráce na otevřeném

Za dané období využilo podpory ve formě individuálních

trhu práce pomáhá pracovní konzultantka v rámci pracovního

konzultací osm rodin.

poradenství.
Rodinným příslušníkům je určena také svépomocná skupina,
Služeb programu Návraty pravidelně využívalo pět lidí.

která se schází pravidelně jedenkrát měsíčně již od května
roku 2005. Zájemcům nabízí možnost setkání s lidmi

V průběhu roku 2006 jsme tedy v našich hlavních programech

v podobné životní situaci, se kterými se mohou podělit o své

poskytli soustavnou podporu celkem 42 lidem z řad naší

zkušenosti a užitečné informace. Pro účastníky skupiny

primární cílové skupiny, tj.:

příležitostně pořádáme (ve spolupráci s dalšími organizacemi)

— studentům speciálních škol

odborné semináře.

— absolventům speciálních škol
— a lidem po poranění mozku

Během roku 2006 jsme se s některými členy skupiny
rozloučili a přivítali ve svých řadách nové zájemce.

Podpora rodinných příslušníků

Složení skupiny se začalo formovat do nové podoby,

Rodinám uživatelů všech našich služeb je v rámci spolupráce

která předznamenala změny do roku 2007. Nabídka této služby

průběžně nabízena podpora prostřednictvím individuálních

není vázána jen na rodiny uživatelů služeb Dílen tvořivosti,

konzultací v prostorách organizace či přímo v terénu.

ale je nabízena širší veřejnosti z řad rodin cílové skupiny,

Cílem této služby je podpořit rodiče či nejbližší přátele lidí se

tedy rodin lidí s tělesným, mentálním, kombinovaným

zdravotním postižením při řešení různých životních situací,

a vzhledem k rozšíření služeb o program Návraty také lidí

které postižení jejich blízkého přináší, rozšířit spektrum

po poškození mozku.

potřebných informací nejen o sociálních službách a pomoci

Setkání skupiny proběhlo v roce 2006 devětkrát.

případně dojednat další spolupráci.

V daném období bylo ve skupině třináct aktivních členů.

Realizované projekty

Projekt Vzdělávání v Dílnách tvořivosti
je určen zejména pro pracovníky v pomáhajících profesích, ale

Projekt „Mám co nabídnout“

také pro zájemce z řad studentů a rodinných příslušníků lidí se

V roce 2006 se rozběhl dvouletý projekt „Mám co nabídnout“,

zdravotním postižením.

který je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu
hl. města Prahy. Cílem tohoto projektu je rozvíjet stávající

V roce 2006 jsme v tomto projektu zrealizovali:

služby o. s. Dílny tvořivosti (zaměřit se na jejich individualizaci

— workshop „Současné trendy v sociálních službách“,

a stabilizaci). Zároveň projekt přináší zcela nové aktivity. Patří
mezi ně podpora počítačové gramotnosti klientů a zavádění
nových prvků kreativních činností do programů Dílen
tvořivosti. V rámci projektu je také prohlubována spolupráce

lektorovaný panem Petrem Eisnerem
— výcvik „Rozvoj personálního managementu“ pod vedením
Bc. Aleše Gabrysze,
— pracovní setkání poskytovatelů sociálních služeb se

se studenty českých i zahraničních odborných škol, kterým

sociálními pracovníky nemocnic a městských úřadů na

organizace nabízí praxe/stáže, jsou realizovány semináře na

téma „Sociální a zdravotní péče o osoby s onemocněním

témata související s integrací osob se zdravotním postižením.

nebo poraněním mozku“

Díky projektu byla také zavedena nová služba vázaná na
podporu v přirozeném prostředí (služba případové manažerky/
případového manažera), které během prvního roku využili jak
klienti v programu Návraty, tak v programu pro absolventy

— seminář „Způsobilost k právním úkonům u osob se
zdravotním postižením“
— seminář na téma „Jak motivovat osoby s dysfunkcemi
mozku k rehabilitaci?“

speciálních škol.
Partnery projektu jsou Teologická fakulta Jihočeské univerzity

Již od roku 2004 zajišťujeme také pravidelné skupinové

v Českých Budějovicích, VOŠ sociálně pedagogická

supervize balintovského typu jako podporu pro pracovníky

a teologická Jabok.

v pomáhajících profesích. Nabízíme možnost výběru ze
dvou skupin. Jedna je zaměřena kasuisticky a je určena

Spolufinancováno ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem

profesionálům, kteří pracují přímo s cílovou skupinou. Druhá

hlavního města Prahy

je určena především vedoucím týmů a je zaměřena více na
řešení koncepčních a metodických otázek.

V roce 2006 využívalo této podpory celkem patnáct
profesionálů z pěti organizací.
Soutěž Vlajková loď
O.s. Dílny tvořivosti vyhlásilo v listopadu 2005 za podpory
Nadace Divoké husy a Nadace Naše dítě soutěž pro studenty
středních, vyšších a vysokých uměleckých škol na návrh
nového výrobku. Cílem soutěže bylo obohatit produkci Dílen
tvořivosti o nový druh výrobku, který by se stal jakýmsi jejím
emblémem, její „vlajkovou lodí“. Zároveň si soutěž kladla
za cíl aktivizovat klienty Dílen tvořivosti, kteří byli zapojeni jak
do části, kdy soutěžící konzultovali své návrhy, tak do vlastního
výběru vítěze. Vítězným návrhem se stal „potisk textilu“
od studentů 1. ročníku SUŠ textilních řemesel na Praze 1.
Zájemcům a příznivcům z řad široké veřejnosti jsou tradičně
otevřeny aktivity společenského a vzdělávacího charakteru:
Festival Struhadlo
Již 3. ročník sociálně kulturního festivalu Struhadlo, který nesl
podtitul „Na východ od nás, na západ od nich“ přibližoval téma
uprchlictví a migrace ze zemí bývalého Sovětského svazu.
Program festivalu zahájila vernisáž fotografií portrétů
a svědectví obyvatel uprchlických táborů ze zemí bývalého
Sovětského svazu, která nesla název „Uprchlíci mezi námi“,
a kterou laskavě a dlouhodobě zapůjčil UNHCR. Poté všechny

návštěvníky příjemně společensky naladilo krátké vystoupení

Prodej výrobků našich klientů se v prosinci již podruhé

studentů DAMU „Křišťan a Jitřenka“ a hudební vystoupení

uskutečnil v prostorách společnosti Telefónica O2, kde si

skupiny Eqvator, složené z hudebníků ze Zakavkazí a středního

zaměstnanci firmy mohli zakoupit originální dárky

Východu.

pro své blízké a dozvědět více informací o činnosti Dílen.

Další dny následovala přednáška etnologa
Mgr. Jana Černíka „Jižní Kavkaz – lidé pod horami“

V roce 2006 nás podpořili

doplněna projekcí obrazového materiálu a ochutnávkou

ESF, státní rozpočet ČR a rozpočet hl. města Prahy

tradičních jídel.

Magistrát hlavního města Prahy

Čtvrteční večer byl zasvěcen dvojjazyčné četbě z díla

Městská část Prahy 2

dvou současných autorů Petra Miďanky a Oksany Zabužko

Diplomatic Ladies Association

„Za horami červánky jsou zlaté“. Úvodní slovo si připravila

Velvyslanectví Nizozemského království

překladatelka Rita Kindlerová, která se společně s Alexandrem

Dobročinný fond Philip Morris

Ornstem poté ujala četby ukázek reflektujících zkušenosti

Nadace Naše dítě

emigrantů v cizí zemi nebo život v multikulturní krajině

Nadace Divoké husy

západní Ukrajiny.

Nadační fond Zlatá Praha
Nadace Jedličkova ústavu Praha

Do programu festivalu byl také zařazen odborný seminář

Marie Malá

vztahující se k problematice cílové skupiny naší organizace.

ENVEN a. s.

Tentokrát s tématem „Jak motivovat osoby s dysfunkcemi

Ferring-Léčiva, a.s.

mozku k rehabilitaci?“.

Raiffeisenbank a.s.
Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola

Starákovské trhy

ČRHO

V květnu jsme opět zrealizovali tradiční Jarní starákovské trhy,

Za vytrvalou a inspirativní spolupráci děkujeme Petru Babákovi

které stejně jako trhy vánoční připravujeme ve spolupráci

a Terezce z grafického studia Laboratoř. Zaměstnancům

s Jedličkovým ústavem a Nadací JÚ a které se těší stále

FotoŠkoda za to, že nás mají rádi a Martinu Peterkovi

většímu zájmu a ohlasu.

za výborné překlady i v šibeničním termínu.

Kde jsme byli slyšet či vidět

— Konference Osobní asistence lidem s mentálním

— Třetí ročník sociálně kulturního festivalu Struhadlo

a kombinovaným postižením pořádaná o.s. Pohoda

byl prezentován na Radiu Hit a Radiu Regina,
v pořadu ČT Dobré ráno, v novinách MČ Prahy 2

(Praha říjen 2006)
— Zpravodaj Českomoravské psychologické společnosti

(Ohlédnutí za Struhadlem). Pozvánka byla umístěna
na www.neziskovky.cz, www.econnect.cz, www.mkc.cz.

(červen 2006)
— Portál veřejné správy www.portal.gov.cz

— V časopisu Reflex (číslo 43) bylo zveřejněno poděkování
všem, kteří podpořili letošní ročník a začlenění lidí s různým

Celkový přehled hospodaření o.s. Dílny tvořivosti

postižením do společnosti.

za rok 2006 (v tis. Kč)

— Noviny Prahy 2 – prezentace na adventním zastavení
na Novoměstské radnici (prostřednictvím letáků, plakátů,

Výkaz zisku a ztráty

brožury se stručnou charakteristikou činnosti organizace

A.

náklady

a webových stránek MČ Praha 2)

Spotřebované nákupy

151

Služby

170

Osobní náklady

1494

Daně a poplatky

10

Poskytnuté příspěvky

1

— Non-handicap (Praha duben 2006)

náklady celkem

1826

— Zdravotnické noviny (červen 2006)

B.

výnosy

— Psychologie dnes (září 2006)

Tržby za vlastní výkony a zboží

113

— V rámci pořádání semináře v areálu Starého purkrabství

Ostatní výnosy

2

na Vyšehradě – téma „Jak motivovat osoby s dysfunkcí

Přijaté příspěvky

895

mozku k rehabilitaci“ (říjen 2006)

Provozní dotace

879

výnosy celkem

1889

Hospodářský výsledek

63

— Nejsi sám – článek o činnosti organizace, zejména
programu Návraty (leden 2006)
— Veletrh neziskových organizací – NGO Market
(Praha duben 2006)

— Medical tribune (říjen 2006)

Rozvaha

Spolufinancováno ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy

A.

aktiva

Pohledávky

135

Krátkodobý finanční majetek

1317

Jiná aktiva

-679

aktiva celkem

773

B.

pasiva

Vlastní zdroje

561

Cizí zdroje

212

pasiva celkem

773

Účetní závěrka za rok 2006 byla ověřena auditorem.
Jednalo se o nepovinný audit.

