Milí čtenáři,
říká se, že každá práce má někde začínat a někde končit. Jenže kde

Jak lépe psaným slovem vysvětlit proč podporovat, než jasnými

má mít svůj začátek úvod k této výroční práci? Snad na cestě, která

argumenty? Tak tedy, kromě empatie, dobrého pocitu z pomoci

empatické duše vedla k založení Dílen tvořivosti. Nebo v době, kdy

druhému mě napadají ještě minimálně další dva důvody. Nikdo se

práh Dílen tvořivosti překročil první člověk hledající pomoc. Možná by

jistě nerozpakuje nabídnout pomoc příslušníku vlastní rodiny. Kdybych

se však počátek všeho měl hledat někde úplně jinde. Jenže nevím kde.

však celé lidské pokolení přirovnala kvůli jeho společnému původu

Cesty lidí, kteří se podílejí na fungování Dílen i těch, kteří jejich pomoc

k jedné velké rodině, nebylo by pak logické pomáhat i lidem, které

vyhledali nejsou a nikdy ani nebyly snadné. Obě jsou plné překážek,

bychom jinak do okruhu své rodiny nezahrnuli? Pokud na někoho

a proto si všichni, kteří se někdy na podobnou cestu vydali, zaslouží

přirovnání k rodině moc nezabralo, co naplat, musím přijít s jiným,

obdiv. Obdiv bez ohledu na přetržení cílové pásky na konci.

mnohem pragmatičtějším argumentem. Již dříve jsem zmínila, v čem

V některých chvílích bývá nejdůležitější první krok, protože pokud

tkví krása a úskalí života zároveň. Nedodala jsem však, že člověk má

se už jednou vykročí, vše jde samo. Během let se však v Dílnách

tendenci myslet do budoucna. Pokud se alespoň někdy zamyslíme

přesvědčili, že ačkoliv byl první krok komplikovaný, co do komplikova-

nad svojí budoucností, nutně se musíme dostat do bodu, ve kterém

nosti se dlouhodobé činnosti rozhodně nevyrovná. Dnes a denně se

budeme nuceni vyhledat pomoc druhých. Přitom je jedno, koho si

totiž musí potýkat se spoustou problémů. Mezi nejvýznamnější patří

pod pojmem „ti druzí” představujeme. Jenže kde bychom pomoc

ekonomické potíže, mezikomunikační nedorozumění a častý nezájem

hledali, kdybychom už teď “ty druhé“ nepodporovali? Naivně si mys-

širší veřejnosti. Mnoho lidí se totiž mylně domnívá, že se jim nevyplatí

let, že nyní nemusíme nic řešit a až později najdeme vhodné řešení

podporovat a zajímat se o projekty, které se jich osobně příliš netý-

je krátkozraká hloupost. Všichni totiž mají čas, kdy budou pomoc

kají. Přitom si neuvědomují, jak vratké jsou lidské osudy. Kouzlo, ale

druhých potřebovat, někde úplně jinde. Přiznejme si, kdo by chtěl

zároveň i velké úskalí lidského života tkví v jeho nevypočítatelnosti.

být krátkozrakým hlupákem?

A tak se donedávna naprosto zdravý člověk může najednou objevit ve
dveřích Dílen tvořivosti a hledat pomoc, kterou ještě před pár měsíci
považoval za zbytečnou. V takové chvíli není na místě vysvětlovat
nebo dokonce někomu vyčítat, že dříve se na podobné projekty díval
skrz prsty. Místo jakéhokoli zpětného argumentování je vždy lepší
dívat se do budoucnosti a snažit se soustavnou prací rozšiřovat lidskou povědomost o projektech tohoto typu, které navrací lidi zpět do
běžného života.

Jitka Povalová — spisovatelka, ekologická antropoložka
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Výroční rok 2008
V květnu letošního roku jsme oslavili 5. výročí založení organizace.
Uspořádali jsme řadu rozličných akcí, na které jsme zvali jak odbornou veřejnost, spolupracující organizace, tak všechny, kteří se o naši
činnost zajímají. V průběhu celého roku jsme prostřednictvím různých
médií a v průběhu nemála akcí, seminářů a setkání informovali laickou
i odbornou veřejnost o námi poskytovaných službách a problematice
lidí se zdravotním postižením. Ráda bych tímto poděkovala všem,
kteří naše pozvání přijali, o naši činnost se zajímají a hledají s námi
možnosti spolupráce a podpory.
Jitka Dubnová — předsedkyně správní rady o. s. Dílny tvořivosti

O organizaci

Zaměstnanci roku 2008
Zuzana Blechová, Dis.

Dílny tvořivosti již od roku 2003 pomáhají lidem se zdravotním

Mgr. Lívia Didičová

postižením pracovat a žít kvalitní život.

Bc. Jitka Dubnová
PhDr. Martina Hasalíková

Naše podpora v podobě poskytování širokého spektra sociálních

Petra Hejhalová, Dis.

služeb je určena zejména lidem s mentálním, tělesným i kom-

Bc. Hana Jamrichová

binovaným postižením a lidem po poranění či poškození mozku.

Bc. Magda Kvítková

Pomoc nabízíme také rodinným příslušníkům a blízkým těchto cí-

Mgr. Michaela Kahudová

Dvě z našich kolegyň se v druhé

lových skupin.

Mgr. Tereza Konrádová

polovině roku ujaly krásných

Mgr. Lada Marešová

mateřských povinností. Gratulujeme

Aktivity naší organizace přispívají k uplatňování principu rovných

Bc. Petra Stojčenková

a děkujeme za milou a výbornou

příležitostí lidí s různým znevýhodněním.

Petra Štěrbová, Dis.

spolupráci.

Kontaktní údaje organizace

Externí posily našeho týmu

Dílny tvořivosti

Miloš Bouška

V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2

Alexandr Ornst

Telefon 241 083 273, mobil 774 372 796

Mgr. Martin Peterka

e-mail dilny_tvorivosti@seznam.cz

Zdeněk Štálník

www.dilnytvorivosti.cz

Lenka Granátová

Číslo účtu: 35 - 716 06 00 277/ 0100 (vedený u Komerční banky)

Za odbornou podporu a konzultace děkujeme
Správní rada sdružení

Mgr. Markétě Elichové

Bc. Jitka Dubnová - předsedkyně správní rady, vedoucí organizace

Mgr. Janu Hesounovi

Marcela Chovanová

Mgr. Patricii Krušinové

Alexandr Ornst

Doc. MUDr. Janě Süssové, CSc.

Mgr. Ivana Slámová

Mgr. Petru Uherkovi

Klára Grigárková – revizor sdružení

PhDr. Haně Urbanové
Prof. PhDr. RNDr. Marii Vágnerové, CSc.

Poskytované služby

dovedností, při orientaci v sociálních službách i při hledání pracovního

Dílny tvořivosti již od svého založení poskytují služby, které jsou

uplatnění. Během skupinových diskusí se klienti mohou seznámit

zaměřeny na zapojení lidí se zdravotním postižením do běžného

s tematikou samostatného života, sociálních služeb a zaměstnání.

života, zejména toho pracovního.

V plánování vlastní budoucnosti pomáhají našim klientům individuální

Svou činnost zahájila organizace poskytováním podpory nácviku so-

konzultace s konzultantem. Nabízíme také doplňkové terapeutické

ciálních a pracovních dovedností v rámci centra denních služeb. Tato

aktivity, např. arteterapii. V průběhu programu klademe důraz na part-

služba se v roce 2007 v návaznosti na Zákon o sociálních službách

nerství a individuální přístup. Smyslem programu je pomoci uživateli

č. 108/2006 transformovala do podoby sociálně terapeutické dílny.

k co největší samostatnosti, nezávislosti a zapojení se do společnosti

V roce 2005 jsme rozšířili naši činnost o program Návraty, který se

a k získání pozitivního náhledu na vlastní možnosti a schopnosti.

úzce specializuje na podporu lidí po poškození či poranění mozku.
V průběhu let 2006 až 2008 jsme díky získané finanční podpoře z Jed-

Rok 2008 přinesl několik inovací a nových jednorázových aktivit.

notného programového dokumentu pro Cíl 3 mohli služby tohoto pro-

Velkou oblibu mezi uživateli našich služeb si rychle získala jedna

gramu nadále rozšiřovat a jejich metodiku ověřovat v praxi.

z nich – občasné jednodenní kurzy společného vaření, které nabízí
možnost vyzkoušet si plánování a nakupování potravin potřebných pro

V současné době naše podpora zahrnuje tyto služby
— sociálně terapeutickou dílnu
— sociální rehabilitaci poskytovanou v podobě pracovního poradenství
— sociálně aktivizační služby zahrnující podpůrnou skupinu pro osoby

přípravu vybraného pokrmu, ale také spolupracovat s ostatními a lépe

po poranění či poškození mozku a terénní službu

zúčastněné velkou inspirací. Vznikla originální díla, která byla nabíd-

se poznat. Spolu s malířem Tomášem Císařovským jsme uspořádali
pro současné i bývalé klienty výtvarný workshop Den s umělcem.
Den věnovaný portrétování pod vedením výtvarníka byl pro všechny
nuta v dražbě zaměstnancům České spořitelny. V rámci sociálně

Všechny výše uvedené služby organizace dle podmínek uvedených

terapeutické dílny jsme také vyčlenili specifický den pro uživatele pro-

v zákoně o sociálních službách zaregistrovala u krajského úřadu

gramu Návraty, který začal fungovat od září. V tomto dni nabízíme li-

hlavního města Prahy a k jejich poskytování získala oprávnění.

dem po poranění mozku, kteří jsou často limitováni větší unavitelností
či problémy s pamětí, odlišnou strukturu a náplň dne (více prostoru

Sociálně terapeutická dílna

pro relaxaci, aktivity s prvky tréninku paměti apod.).

Program v sociálně terapeutické dílně využívají nejčastěji lidé
s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a lidé po

Opět jsme umožňovali studentům speciálních škol získat praxi.

poranění mozku. Uživatele služeb podporujeme v aktivitě a samo-

V roce 2008 byli do programu zapojeni studenti 1. ročníku Praktické

statnosti v běžném životě, v rozvoji či obnově pracovních i sociálních

školy Jedličkova ústavu a studenti Speciální školy Starostrašnická.

Znovu jsme průběžně spolupracovali s agenturami podporovaného

pracovník nabízí poradenství např. při jednání na úřadech, při orientaci

zaměstnávání (zejména s o. s. Rytmus) a jinými sociálními službami,

v institucích sociální sítě nebo při vyhledávání a udržení přirozené pod-

které naši klienti využívali (např. o. s. Apla nebo o. s. Pohoda).

pory okolí. Náplní terénní práce je konkrétní klientova zakázka, která

Neopominutelná byla spolupráce s rodinami a nejbližšími našich

je formulována v tzv. individuálním plánu. Plnění úkolů stanovených

klientů i s TaKavárnou, kde měli dva z našich klientů možnost absolvo-

v tomto plánu a jeho průběžné vyhodnocování má vést k dosažení co

vat praxi.

možná nejvyšší míry samostatnosti uživatele. V roce 2008 se zakázky
klientů týkaly zejména podpory při nácviku paměti, podpory při zvlá-

Protože jsou poskytované služby časově omezené, proběhl rok 2008

dání studijních povinností nebo pomoci při vyhledávání chráněného

také ve znamení odchodů stávajících a příchodů nových klientů.

bydlení. Službu využilo 8 uživatelů programu Návraty.

Povzbuzením pro naši práci bylo, že většina odcházejících uživatelů
služeb pro sebe našla vhodné uplatnění v placeném zaměstnání

Pracovní poradenství

– ať už na otevřeném trhu práce nebo v chráněném prostředí,

nabízí podporu při získávání nové pracovní zkušenosti, při zjišťování

někteří začali využívat službu chráněného bydlení, nebo se rozhodli

preferencí a zájmů uživatele v oblasti uplatnění na pracovním

pokračovat ve zdokonalování pracovních dovedností v jiné sociálně

trhu (ujasnění si vlastních představ a možností v oblasti pra-

terapeutické dílně.

covního zařazení), při zprostředkování praxe/dobrovolné práce či

Ti nejodvážnější z řad našich klientů se zúčastnili natáčení pořadu

placeného zaměstnání na otevřeném trhu. Zahrnuje podporu při

České televize Nemám práci. Bylo pro ně velkým zážitkem mluvit na

vyhledávání a oslovování vhodných pracovišť, podporu při jednání se

kameru a následně se vidět v televizním vysílání. Další poskytli své

zaměstnavatelem, při jednání na úřadech práce a s dalšími subjekty

životní příběhy při propagaci 5. výročí Dílen tvořivosti. Neopomínali

působícími v oblasti zaměstnanosti. Pomáhá také při dojednávání

jsme ani práci na metodickém zkvalitňování poskytovaných služeb.

dalších, doprovodných či návazných forem podpory (např. osobní asis-

Jako každoročně jsme i letos ověřovali spokojenost klientů s posky-

tence, podporované zaměstnávání), nácviku využívání kompenzačních

tovanými službami. Potěšilo nás, že klienti vnímali poskytované služby

pomůcek, plánování a organizování dne, cestování do zaměstnání

jako kvalitní a přínosné. Služby STD využilo v roce 2008 34 klientů.

a celkové zvyšování kompetencí uživatelů v oblasti práce. V roce 2008
se jednalo např. o podporu při dojednávání pracovní rehabilitace

Lada Marešová — asistentka / konzultantka STD

na úřadech práce nebo při dojednávání pracovních podmínek při
změněné pracovní schopnosti. Službu pracovního poradenství využili

Terénní práce

4 uživatelé programu Návraty.

má zpravidla formu individuálních konzultací, v jejichž rámci je uživateli
poskytována potřebná podpora v jeho přirozeném prostředí. Terénní

Tereza Konrádová — pracovní konzultantka, terénní pracovnice

Podpůrná skupina

a neví, jak plánovat svoji budoucnost, nebo se chtějí před nalezením

probíhá v pravidelných intervalech po celý rok. Nabízí bezpečný pros-

zaměstnání na práci ještě více připravit. Program mohou využívat i li-

tor, ve kterém si klienti mohou popovídat o svých starostech a ra-

dé, kteří již zaměstnáni byli a nyní mají s nalezením vhodné práce pro-

dostech, sdílet své zkušenosti a pocity. V odborné praxi se opakovaně

blém. Pro uživatele programu, ať už se jedná o studenta či absolventa,

setkáváme s tím, že se lidé po poškození mozku cítí být společensky

je určující mít chuť a vůli být samostatnější, rozvíjet své dovednosti

vyčleněni, nepochopeni a osamoceni. A právě pro ně je možnost set-

a nalézt pro sebe uplatnění.

kat se s těmi, kdo mají podobnou zkušenost, velice důležitá. Sami kli-

Program probíhá v sociálně terapeutické dílně v čase od 8.30 do13.30

enti tato setkávání hodnotí velice pozitivně. Mnohdy je příběhy ostat-

(popř. do 14.30). Zahrnuje dopolední pracovní část (výroba dekora-

ních posílí v jejich rozhodnutí jít dál, nevzdávat to. Během roku 2008

tivních a dárkových předmětů, případně pomocné kancelářské, úkli-

skupina získala stabilní sestavu výjimečných individualit a pokračuje

dové a zahradnické činnosti), přestávku na oběd a odpolední skupi-

v dobré práci. Tuto službu za rok 2008 využilo 10 klientů.

nové diskuse (předávání informací o samostatném životě, zaměstnání
a sociálních i jiných službách), individuální konzultace (klient spolu

Martina Hasalíková — terapeutka podpůrné skupiny

s konzultantem pracuje na plánování své budoucnosti), případně arteterapii (malba, kresba, vytváření koláží, terapeutická práce s hlínou).

Probíhající programy
Lada Marešová — asistentka / konzultantka STD

Program pro studenty a absolventy (speciálních škol)
Absolventy a studenty speciálních škol během programu podporujeme v aktivitě a samostatnosti v běžném životě, v rozvoji pracovních

Návraty

i sociálních dovedností a v získání návyků potřebných pro budoucí pra-

Od roku 2005 je v rámci poskytovaných služeb realizován program

covní uplatnění. V programu si naši klienti mohou vyzkoušet prostředí

Návraty. Tento program je určen osobám, které prodělaly poškození

podobné tomu v placeném zaměstnání, rozvíjet svou samostatnost,

mozku. Cílovou skupinou programu jsou lidé, kterým organické

získat představu o svých schopnostech a možnostech budoucího

poškození mozku (úraz, onemocnění, otrava atd.) způsobilo nežádoucí

uplatnění. Ve vztahu ke každému z našich klientů považujeme za

změny v mnoha důležitých oblastech života. Uživatelé se do programu

důležitý individuální přístup, partnerství a spolupráci.

dostávají zpravidla na základě doporučení ze zdravotnických zařízení,

Program je určen pro lidi s tělesným, mentálním nebo kombinovaným

rehabilitačních středisek nebo jiných organizací sociálních služeb.

postižením, kteří studují speciální školu a chtějí získat před jejím
ukončením praxi, nebo kteří již školu absolvovali a přemýšlejí, co

Cílem programu Návraty je poskytovat následnou, soustavnou

dál – ještě nemají představu o svých schopnostech a možnostech

a dlouhodobou péči, jejíž jednotlivé složky umožňují vyrovnávat se

s těžkostmi, které jsou pro danou cílovou skupinu typické, např.

Podpora rodin lidí se zdravotním postižením

s nežádoucími změnami v oblasti poznávacích schopností, ro-

Od roku 2005 probíhala v rámci poskytovaných služeb pravidelná své-

zhodování, paměti a pozornosti, společenského života nebo se

pomocná skupina pro rodinné příslušníky lidí s postižením.

změněnou pracovní schopností.

V roce 2008 jsme zrealizovali dotazníkové šetření mezi stávajícími
členy svépomocné skupiny a dalšími rodinnými příslušníky lidí

Struktura poskytovaných služeb programu Návraty zahrnuje všechny

s postižením. Výsledky tohoto šetření nám ukázaly na změnu v aktuál-

námi poskytované služby: sociálně aktivizační služby, službu sociální

ních požadavcích.

rehabilitace a sociálně terapeutickou dílnu. Konkrétní nabídka pro-

Původně se skupina setkávala jednou měsíčně s cílem předávat si

gramu odpovídá aktuálním potřebám zájemců a jejich specifickým

zkušenosti, sdílet obtížné životní situace a poskytovat si vzájemnou

obtížím. Uživatelé si tak mohou zvolit podporu ve formě terénní práce,

podporu. Nová forma podpory rodinných příslušníků a blízkých nabízí

pracovního poradenství, podpůrné skupiny nebo sociálně terapeu-

čtyřikrát ročně tematické semináře s hosty - odborníky, kteří by se

tické dílny. Jednotlivé služby jsou realizovány takovým způsobem,

vyjadřovali k aktuálním problémům a otázkám našich účastníků.

aby umožňovaly co nejlépe reagovat na potřeby cílové skupiny a to
dlouhodobě a ve všech oblastech života. V průběhu roku 2008 se zvýšil

V období od dubna do června 2008 byly na základě požadavků našich

zájem uživatelů o sociálně terapeutickou dílnu a naopak mírně poklesla

respondentů realizovány workshopy a semináře s těmito tématy: pod-

poptávka po pracovním poradenství. V souvislosti s tímto trendem

porované zaměstnávání, trénování paměti a praktické příklady zvládání

byl v roce 2008 pro uživatele programu Návraty vyčleněn jeden den

poruch paměti v každodenním životě, rekvalifikace z pohledu úřadu

v týdnu, kdy mohou využívat službu sociálně terapeutické dílny. Toto

práce, možnosti rehabilitace lidí po poranění mozku, chráněné bydlení

opatření reaguje na specifické obtíže lidí po poškození mozku (zvýšená

pro osoby se zdravotním postižením a poranění mozku a změny

unavitelnost, kolísavé pracovní tempo, problémy v oblasti pozornosti).

v legislativní úpravě zákona o sociálních službách.

Flexibilně a v souladu s potřebami uživatelů se utváří a mění také
metodika programu. V roce 2008 se jednalo např. o úpravu metodiky
stížností jako významné součásti ochrany práv uživatelů nebo o inovaci dotazníkového šetření spokojenosti uživatelů.
Návraty nabízejí soustavnou, dlouhodobou a účinnou pomoc tam, kde
končí možnosti zdravotní péče. V roce 2008 služeb tohoto programu
využívalo 15 lidí.
Tereza Konrádová — koordinátorka programu Návraty

Tereza Konrádová — koordinátorka programu Návraty

Realizované projekty

Petra Stojčenková (za podpory celého týmu a supervizorky) na vytvoření a aktualizaci metodik služeb terénní práce a pracovního poradenství.

Projekt Mám co nabídnout

Celkově byl projekt hodnocen jako velmi úspěšný a přínosný. Nabídl

Projekt Mám co nabídnout byl zahájen v lednu roku 2006 a pokračoval

řadu aktivit pro naše klienty a přispěl k rozšíření poskytovaných služeb

ještě v prvním čtvrtletí roku 2008. V návaznosti na předešlé aktivity

o. s. Dílny tvořivosti.

probíhal program na podporu integrace mladých lidí po poškození
mozku, který zahrnoval individuální konzultace a podpůrnou skupinu,

Hana Jamrichová — administrativní podpora projektů

dále pracovní poradenství, nácvik pracovních a sociálních dovedností
a podporu v přirozeném prostředí za pomoci terénní pracovnice.

Projekt Vzdělávání v Dílnách tvořivosti

Další klíčovou aktivitou byla podpora při zajištění osobní asistence pro

Skupinové supervize bálintovského typu

uživatele s těžším postižením. V tomto období jsme obdobně jako

Projekt Vzdělávání již od roku 2004 nabízí nejen zaměstnancům Dílen

v předchozích zajišťovali asistenci pro uživatele s těžším zdravotním

tvořivosti, ale také kolegům a kolegyním z jiných organizací, poskytu-

postižením prostřednictvím o.s. Pohoda. Osobní asistenti klientům

jících služby lidem se zdravotním postižením, možnost účasti na pravi-

pomáhali během pracovně-sociální terapie, během doprovodů do

delných skupinových supervizích bálintovského typu. Supervize nabízí

Dílen, sebeobsluhy,komunikace a dalších činností.

příležitost k vzájemné podpoře, sdílení odborných zkušeností a námětů

Úspěšně pokračovala také podpora počítačové gramotnosti ve spolu-

k řešení náročných situací, s kterými se ve své praxi setkávají.

práci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Během tohoto

V oddělených skupinách se tak mají možnost setkávat pracovníci či

období byla vytvořena a ověřena metodika k PC gramotnosti, která je

pracovnice poskytující přímou péči lidem se zdravotním postižením

volně přístupná všem zájemcům z řad lidí se zdravotním postižením či

(osobní asistentky, pracovní konzultantky, ergoterapeutky, asistenti

poskytovatelům jiných služeb na webových stránkách Dílen tvořivosti.

chráněného bydlení) či pracovníci na manažerských pozicích, kteří ob-

Další aktivitu zprostředkování pracovních zkušeností v podobě pra-

vykle řeší problémy spojené s řízením organizací, vedením týmů ne-

covního poradenství využívalo 5 klientů. V rámci této podpory v roce

ziskových organizací poskytující sociální služby.

2008 proběhlo 26 konzultací osobních a 9 telefonických.

V roce 2008 využívalo této možnosti celkem 17 pracovníků ze

V rámci projektu jsme pracovali také na zkvalitnění a zintenzivnění

7 organizací.

prezentace poskytovaných služeb. Výstupem této aktivity byl nový
marketingový plán každé z poskytovaných služeb.

Vzdělávání zaměstnanců

V průběhu realizace celého projektu probíhalo zavádění standardů kva-

V průběhu celého roku také probíhala za podpory individuálních

lity sociálních služeb a podpora rozvoje kompetencí vedoucích ke zkva-

i skupinových supervizí aktualizace standardů kvality a metodik posky-

litnění poskytovaných služeb. V rámci této aktivity např. pracovala Bc.

tovaných služeb.

Organizace pro své zaměstnance a spolupracovníky připravila work-

práce Praha - východ, specialistka na poradenství a zaměstnávání lidí

shop obsahově zaměřený na strategické plánování a marketing posky-

se zdravotním postižením). S příspěvkem za Dílny tvořivosti vystoupila

tovaných služeb.

PhDr. Martina Hasalíková.

V únoru proběhl, jako jedna z posledních aktivit realizovaných v rámci projektu Mám co nabídnout, kreativní workshop pod vedením

Jitka Dubnová — koordinátorka projektu Vzdělávání

Mgr. Karla Řepy a Stanislavy Dubové z Teologické fakulty Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích.

Dobrovolnictví a spolupráce

Náplní workshopu bylo seznámení s novými výtvarnými a arteterapeutickými technikami s cílem získat inspiraci pro práci s uživateli sociálně

Dobrovolní spolupracovníci

terapeutické dílny. Výstupem této spolupráce byla metodická příručka

Vítanou posilou pro naši činnost byli dobrovolní spolupracovníci. Ti

kreativních technik pro práci s lidmi se zdravotním postižením.

během programu v sociálně terapeutické dílně poskytují jednotlivým
klientům podporu při pracovní činnosti a osobní asistenci při sebeob-

Interdisciplinární konference
Kvalita života lidí po poranění mozku

sluze. Mohou se také zapojovat do dalších aktivit o. s. Dílny tvořivosti

Zejména s ohledem na specifika a odbornou náročnost, kterou

k výrobkům nebo se věnovat propagaci aktivit organizace.

vyžaduje práce s lidmi po poškození či poranění mozku, si stále

V dílně se pravidelně jako dobrovolnice zapojovala mladá žena na

více uvědomujeme význam úzké spolupráce a výměny odborných

mateřské dovolené, která se věnovala podpoře jednotlivých klientů

zkušeností mezi specialisty a odborníky z oblasti zdravotnické i so-

během činnosti i sebeobsluhy. Opět jsme spolupracovali s dobrovol-

ciální péče. Kromě průběžného předávání informací o poskytovaných

níky z řad zaměstnanců České spořitelny, spolupráce probíhala přes

službách jsme, již tradičně v měsíci říjnu, zrealizovali odbornou in-

Fórum dárců. Tito dobrovolníci pomáhali organizačně zajišťovat od-

terdisciplinární konferenci s názvem „Kvalita života lidí po poranění

borný workshop o zvládání poruch paměti, jarní a mikulášskou aukci

mozku“. Konference se zúčastnili zejména psychologové, rehabilitační

našich výrobků v prostorách ČS, nebo připravovali šité polotovary pro

pracovníci, ergoterapeuti, logopedi, speciální pedagogové a pracovní

výrobky uživatelů našich služeb. Možnost věnovat se činnosti odlišné

konzultanti.

od své obvyklé pracovní náplně hodnotí zvláště firemní dobrovolníci

Svůj příspěvek přednesli PhDr. Jan Payne (Ústav pro humanitární stu-

velmi pozitivně. Pro klienty našich služeb zase představuje účast

dia v lékařství 1. LF UK Praha), MUDr. Oldřich Vyšata (Centrum neuro-

dobrovolníků při programu oživení, motivaci i inspiraci.

logické péče, Rychnov nad Kněžnou), MUDr. Yvona Angerová (Klinika

Celkem se v roce 2008 v Dílnách tvořivosti zapojilo 13 dobrovolníků.

– pomáhat s prodejem výrobků našich klientů, připravovat polotovary

rehabilitačního lékařství Albertov, 1. LF UK Praha a VFN), PhDr. Marek
Preiss (Psychiatrické centrum Praha), PhDr. Pavla Šafránková (Úřad

Lada Marešová — koordinátorka spolupráce s dobrovolníky

Spolupracující organizace a subjekty

Klub DoTvoř

Apla o. s.

Klub DoTvoř vznikl v roce 2007. Jeho prostřednictvím můžete finan-

Centrum služeb Vyšehrad

čně podpořit činnost o. s. Dílny tvořivosti. Členstvím v Klubu přispě-

Fórum dárců

jete na provoz služeb, které pomáhají lidem se zdravotním postižením

Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola

v aktivním zapojení do společnosti, práce a běžného života.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jako člen Klubu zároveň získáte pravidelný přehled o dění v Dílnách

Klinika rehabilitačního lékařství Albertov 1. lékařské fakulty UK

– víte, jak jsou vaše peníze použity. Členství v Klubu vám přinese poz-

a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

vánky na akce pořádané Dílnami tvořivosti (např. workshopy, trhy, od-

Klinika rehabilitačního lékařství Fakultní nemocnice Královské

borné konference). Každý člen také obdrží bulletin, každoroční výroční

Vinohrady

zprávu a jako výraz poděkování drobný dárek vyrobený našimi klienty

Klubová TaKavárna při Jedličkově ústavu

v programu sociálně terapeutické dílny.

Máme otevřeno?

Více o klubu DoTvoř se dozvíte na webových stránkách Dílen

Pohoda - společnost pro normální život lidí s postižením

tvořivosti v sekci Zapojte se, kde naleznete také přihlášku.

Rytmus - agentura podporovaného zaměstnávání

Jménem naší organizace i našich klientů bychom chtěli poděkovat
všem firmám a individuálním dárcům, kteří se v roce 2008 rozhodli

Za „přeshraniční“ - mimopražskou a velmi vstřícnou spolupráci

Klub DoTvoř podpořit.

děkujeme Městskému úřadu v Novém Městě nad Metují.
Děkujeme!
Dílny tvořivosti byli partnery v podpůrně aktivizačním projektu pro osoby po poranění mozku, který zrealizovalo o. s. Cerebrum 2007. Projekt

Hana Jamrichová — koordinátorka klubu DoTvoř

nabízel lidem po poškození mozku možnost zúčastnit se tříměsíčního
rekondičního programu zahrnující pohybovou - taneční terapii, plavání,

Prodej výrobků z naší dílny

podpůrnou a edukační - tréninkovou skupinu, víkendový rekondiční

V rámci služby sociálně terapeutické dílny vznikají drobné dekora-

pobyt a tematicky zaměřené semináře přístupné také rodinným

tivní a dárkové předměty, jejichž hodnota spočívá především v jejich

příslušníkům. Výstupem tohoto projektu byla studie mapující vnímání

jedinečnosti a originalitě. Všichni klienti se snaží, aby výrobky vypadaly

a úroveň kvality života lidí po poškození mozku před a po absolvování

co nejlépe, a je pro ně obrovskou motivací, když vidí, že se dobře

intenzivního rekondičního programu.

prodávají, že je o jejich práci zájem.
V roce 2008 bylo možné výrobky zakoupit již tradičně v obchodě
Borůvka Nadace Jedličkova ústavu na Vyšehradě, v Eliášově

obchůdku občanského sdružení Dílna Eliáš na dejvickém Vítězném

Consortio Fiducia

náměstí nebo v obchodě FotoŠkoda ve Vodičkově ulici. Kromě této

Hlavní město Praha

pravidelné spolupráce byly v roce 2008 realizovány firemní zakázky.

Městská část Praha 1

Jednalo se například o výrobu vánočních přání pro firmu AP stavby

Městská část Praha 2

nebo zpracování loga pro firmu Triton.

Městská část Praha 9

Dále se výrobky z Dílen tvořivosti objevují na pravidelných sezónních

Městská část Praha 8

akcích, jako jsou vánoční a velikonoční trhy (trhy Jedličkova ústavu

Smetanová cukrárna a. s.

nebo v České spořitelně). V roce 2008 také proběhla úspěšná spolu-

Det Norske Veritas CZ s. r. o.

práce s hotelem Crowne Plaza, kde bylo možné představit výrobky

ratiopharm CZ s. r. o.

z produkce Dílen tvořivosti v rámci komerčních akcí hotelu.

Městská část Praha 7
Universe Agency spol. s. r. o.

Tereza Konrádová — obchodní zástupce DT

Městská část Praha 4
Nadace Naše dítě

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2008 podpořili

Woody Atelier

Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola

Nadační fond J&T

ESF, státní rozpočet ČR a rozpočet hl. města Prahy

VPÚ DECO PRAHA a. s.

NATURAL MEDICAMENTS s. r. o.

TRITON spol. s. r. o.

Noen a. s.

PASSERINVEST GROUP a.s.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Hotel Obecná škola Sv. Jan pod Skalou

Věcné dary nám věnovaly

paní Marcela Krýslová

Kofola a. s.

Cummins Czech Republic s. r. o.

OLYMPUS C&S spol. s. r. o.

Rohde & Schwarz – Praha s. r. o.
Nadace Jedličkova ústavu
Grafické studio Laboratoř

Díky pomoci a podpoře Nadačního fondu J&T, Fondu pomoci

Zdeněk Čižínský

společnosti Siemens, firem Woody atelier s. r. o.,

Tiskárna F & F

STATUS stavební a. s. a Ing. Arch. Martina Rösslera jsme mohli pros-

Ing. arch. Martin Rössler

tory pavilonu Dílen tvořivosti upravit tak, aby lépe vyhovovaly rozvíje-

Mgr. Martin Peterka

jícím se činnostem, našim klientům i týmu organizace.

Za inspirativní spolupráci děkujeme Petru Babákovi a Honzovi

www.zdravotnickenoviny.cz/scripts/detail.php?id=362974

Matouškovi z grafického studia Laboratoř a Tomáši Císařovskému.

— Víkendový festival bez hranic Žiju stejně jako ty - prezentace
činnosti Dílen tvořivosti a prodej výrobků našich klientů doplněná in-

Organizace sídlí v objektu, který byl vybudován díky Nadaci Jedličkova

teraktivním workshopem Jak se pracuje se zdravotním postižením

ústavu Praha a který je ve vlastnictví organizace Jedličkův ústav

(např. navlékání korálků jednou rukou )

a Základní škola a Střední škola. Tento prostor můžeme využívat za
nekomerční nájem.

červen
— Zpravodaj pražské arcidiecézy, č. 6 - informace o činnosti

O naší činnosti jste se mohli dozvědět
více při těchto příležitostech

organizace
— InfoŠ (časopis Jedličkova ústavu) - informace o programu
pro absolventy speciálních škol

leden
— Český rozhlas Leonardo - informace o Dílnách tvořivosti v Maga-

Prostřednictvím tiskové služby press servis společnosti Econnect

zínu nejen o zdraví ŽENŠEN

průběžně rozesíláme tiskové zprávy o aktuálním dění v Dílnách
tvořivosti a problematice lidí po poškození či poranění mozku

únor
— Elektronický zpravodaj Paláce Flóra: Občanské sdružení Dílny

V průběhu roku 2008 jsme tak přibližně 45 různých médií a redakcí os-

tvořivosti pomáhá lidem se zdravotním postižením pracovat a žít

lovili např. těmito zprávami:

kvalitní život, www.palacflora.cz/clanek/69/

04. 05. 2008 — Tomáš Císařovský a portréty v Dílnách tvořivosti
08. 10. 2008 — Odborná interdisciplinární konference Kvalita života

duben

lidí po poranění mozku.

— Česká televize - informace o programu Návraty v pořadu

14. 10. 2008 — Lidem po poškození mozku pomáhají Dílny tvořivosti

Nemám práci

27. 11. 2008 — Následná péče je lidem po poškození mozku posky-

- Veletrh neziskových organizací (NGO market) - prezentace posky-

tována i mimo oblast zdravotnictví

tovaných služeb a aktivit Dílen tvořivosti

květen
— Zdravotnické noviny - odborný příspěvek na téma Kvalita života po
kraniocerebrálním poranění či poškození mozku

Přehled hospodaření o.s. Dílny tvořivosti za rok 2008
náklady
spotřebované nákupy

172 451,07

služby

206 068,91

osobní náklady
daně a poplatky
ostatní náklady
poskytnuté příspěvky
náklady celkem

1 733 566,19
300,00
26 781,69
700,00
2 139 867,86

výnosy
tržby za prodej výrobků a služeb

64 811,00

ostatní výnosy

-1 712,99

přijaté dary a příspěvky

534 820,61

provozní dotace

1 853 332,25

výnosy celkem

2 451 250,87

hospodářský výsledek

311 383,01

