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Jen pﬁipomínám.
U nás je tﬁeba zatlaãit
na dveﬁe, aby Vás to
neodradilo.
Dílny tvoﬁivosti.
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Milí pﬁátelé, kolegové a pﬁíznivci,
rádi bychom se s Vámi touto cestou
podûlili o v˘sledky na‰í práce za loÀsk˘
rok. Rok 2004 byl pro o.s. Dílny
tvoﬁivosti velice v˘znamn˘, neboÈ jsme
úspû‰nû zahájili ãinnost v rámci na‰eho
hlavního projektu – Centra denních
sluÏeb, jehoÏ aktivity jsou zamûﬁeny
na podporu zamûstnanosti a integrace
mlad˘ch lidí s postiÏením. Nevûnovali
jsme se pochopitelnû „pouze“
aktivitám t˘kajících se tohoto projektu,
pﬁibyla ﬁada dal‰ích ãinností,
které jsme mohli realizovat díky
podpoﬁe na‰ich dárcÛ, nadací
a dobrovoln˘ch spolupracovníkÛ.
V‰em, kteﬁí nám drÏí palce, dûkujeme.
Dílny tvoﬁivosti

Za odborné konzultace dûkujeme pﬁedev‰ím
Mgr. Patrícii Kru‰inové
Mgr. Janû Severové
Doc. MUDr. Janû Süsové, CSc.
Prof. PhDr. RNDr. Marii Vágnerové, CSc.
Prof. MUDr. Janu Pfeifferovi, Dr. Sc.
PhDr. Jaroslavu ·turmovi
V roce 2004 Dílny tvoﬁivosti podpoﬁili
MHMP
Holandská ambasáda
Nadace Duhová energie
MPSV
Nadace Jedliãkova ústavu
Petr Babák a jeho grafické studio Laboratoﬁ
Provident Financial
Transgas
âRHO
Mûstská ãást Praha 2
Pen-soft
P-soft
JUDr. Marie Malá
Serono
Ing. arch. Martin Rössler
Catherine Cabaniss
S-MOBIL s.r.o.
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celkov˘ pﬁehled hospodaﬁení o.s. Dílny tvoﬁivosti (v tis. Kã)
náklady

1149,62

v˘nosy

1316,50

hospodáﬁsk˘ v˘sledek

166,88

rozdûlení v˘nosÛ

%

z vlastní ãinnosti

116,38

8,8

firemní a individuální dárci

202,31

15,4

státní dotace

630,30

47,9

obecní dotace

35,00

2,7

zahraniãní zdroje

303,06

23

nadace

29,44

2,2

celkem

1316,50

100

rozdûlení nákladÛ
materiál, vã. vybavení

478,28

sluÏby

281,07

mzdy, vã. externistÛ

290,90

soc. a zdrav. poj.

74,47

ostatní náklady

24,90

celkem

1149,62

Hodnota dobrovolnû odvedené práce

138 900,–

(dle odmûny obvyklé v místû a ãase)

design laboratoﬁ

v˘roãní zpráva 2004
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O organizaci

Realizované projekty

Dílny tvoﬁivosti oslaví v kvûtnu 2005 dva roky své existence.
Sídlí ve velice pﬁíjemném prostﬁedí pavilonu Dílen tvoﬁivosti

Centrum denních sluÏeb

na Vy‰ehradû na adrese:

Jak jsme se jiÏ zmínili v úvodu, na‰ím hlavním projektem je Centrum denních

V Pevnosti 4

sluÏeb (CDS), v rámci nûhoÏ poskytujeme sluÏby zamûﬁené na podporu

128 41 Praha 2

aktivního zapojení se do Ïivota a pﬁípravu na pracovní uplatnûní. V lednu 2004

tel 261211105 linka 2273

jsme zaãínali s dvûma programy, urãen˘mi zejména absolventÛm speciálních

mobil 608 246 112

‰kol s tûÏ‰ím zdravotním postiÏením ãi kombinací rÛzn˘ch specifick˘ch potﬁeb.

email dilny_tvorivosti@seznam.cz
www.dilny_tvorivosti.cz

Programy CDS jsou zamûﬁeny na podporu následujících aktivit:

ãíslo úãtu 185251366/0300

— aktivní zapojení do formování podoby poskytované sluÏby
— aktivní ﬁízení osobní podpory uÏivatelem

Správní rada sdruÏení

— prosazování vlastních názorÛ, potﬁeb a práv

Jitka Dubnová – pﬁedsedkynû správní rady

— aktivní role pﬁi plánování a realizaci volnoãasov˘ch aktivit

Marcela Chovanová

— aktivní role pﬁi plánování budoucnosti a pﬁípravû na pracovní uplatnûní

Alexandr Ornst
Ivana Slámová

V záﬁí k tûmto programÛm pﬁibyl je‰tû Program pro studenty speciálních ‰kol,

Irena Soukupová

kter˘ v souãasné dobû vyuÏívají zejména studenti Praktick˘ch ‰kol Jedliãkova
ústavu. Jeho dlouhodob˘m cílem je pﬁedev‰ím podpora na cestû

revizor

k získání realistického náhledu na vlastní moÏnosti a dovednosti, uplatnûní

Petra Fiedlerová

na otevﬁeném trhu práce, roz‰íﬁení moÏností sociálních kontaktÛ.

zamûstnanci (k 31. 12. 2004)

„Nûkteﬁí studenti zaãali zﬁejmû poprvé váÏnûji pﬁem˘‰let o své budoucnosti,

Jitka Dubnová, vedoucí

o tom, jaké mají schopnosti, moÏnosti, co je baví a zajímá, zda chtûjí je‰tû

Mgr. Lada Kubelková, asistentka CDS

dále studovat atd. Studenti, kteﬁí nûjakou pﬁedstavu o svém budoucím

MUDr. Markéta Pastorková, asistentka CDS

uplatnûní mûli, zaãali podnikat konkrétní kroky k jeho uskuteãnûní, tj. zji‰Èovat,
jak svého cíle dosáhnout. Celkovû se mi se studenty pracuje velmi dobﬁe,

Pavel Frajt, administrativní podpora, IT servis

mám pocit, Ïe je pro nû program pﬁínosem – moÏná poprvé se realisticky
a zodpovûdnû zamyslí nad sv˘m budoucím uplatnûním, vyzkou‰í si prostﬁedí
alespoÀ trochu podobné pracovnímu.“
Mgr. Lada Kubelková, vedoucí programu
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SluÏby v rámci programÛ Centra denních sluÏeb poskytujeme od poãátku

Kde jste o nás mohli ãíst a sly‰et v roce 2004?

roku 2004. Celkem se bûhem tohoto roku do programu zapojilo 29 uÏivatelÛ,

únor

Noviny Mûstské ãásti Praha 2

z nichÏ 25 pokraãuje v roce 2005. V prÛbûhu prvního roku zaãalo pût z na‰ich

bﬁezen

TuãÀák – noviny Mâ Praha 4

uÏivatelÛ aktivnû vyuÏívat sluÏeb Podporovaného zamûstnávání.

kvûten

âRo 6 – Rádio Svobodná Evropa

Pro rok 2005 plánujeme dal‰í roz‰íﬁení CDS o program „Návraty“ –

kvûten

MÛÏe‰ – noviny o ‰anci a dÛstojnosti pro kaÏdého:
„Dílny tvoﬁivosti pro mladého ãlovûka“

jeho aktivity jsou zamûﬁeny na ﬁe‰ení dlouhodobûj‰ích psychosociálních
problémÛ osob, které pﬁestály po‰kození mozku. Trápí je osamocenost,

kvûten

úãast na semináﬁi „Centrum tûlesnû postiÏen˘ch Vy‰ehrad“
v Lékaﬁském domû v Praze; téma: sluÏby ucelené rehabilitace

komplikace v rodinn˘ch i jin˘ch mezilidsk˘ch vztazích, nezamûstnanost apod.
Cílem programu je poskytnout sociální oporu, moÏnost setkávat se s dal‰ími

srpen

Noviny Prahy 2

osobami, které pro‰ly stejnou zku‰eností, pomoci jim pﬁi hledání

ﬁíjen

âRo 7 – redakce zahraniãního vysílání

konstruktivního pﬁístupu ke sv˘m potíÏím, poskytnout podporu pﬁi hledání

ﬁíjen

Veãerník Praha: „Dílny tvoﬁivosti – Centrum denních sluÏeb“

dal‰ího uplatnûní a aktivního se zapojení do Ïivota.

ﬁíjen

konference v Lékaﬁském domû poﬁádaná 1LF UK
na téma „Pﬁedpracovní rehabilitace ZP“;
prezentace pﬁíspûvku: „Dílny tvoﬁivosti –
programy na podporu zamûstnanosti a integrace ZP“

Program na podporu rodin mlad˘ch lidí se specifick˘mi potﬁebami
— tento program je urãen zejména rodinám, jejichÏ dûti jsou zapojeny

ﬁíjen

www.archart.cz – Dílny tvoﬁivosti,
Iveta Pilaﬁová: „MÛj vnitﬁní svût“

do integraãních programÛ nebo se na to pﬁipravují
ﬁíjen

Noviny Prahy 2

V jeho rámci jsme v roce 2004 realizovali nûkolik semináﬁÛ (napﬁ. MoÏnosti

listopad

Metro – „Integrace, kultura pro postiÏené“

bydlení a vzdûlávání pro lidi s postiÏením, realizováno ve spolupráci s o. s.

prosinec

Katolick˘ t˘deník – „Dílna, v níÏ voní vánoãní nálada“

Máme otevﬁeno?)
V roce 2005 bychom v organizaci tûchto semináﬁÛ rádi pokraãovali. Jejich
témata budou opût vycházet z aktuálních potﬁeb rodiãÛ. Rádi bychom vás tedy
neformálnû vybídli ke sdûlení ãi zprostﬁedkování konkrétních poÏadavkÛ –
moÏn˘ch témat.
ZároveÀ program roz‰íﬁíme o Svépomocnou skupinu rodiãÛ, která se bude
scházet pﬁibliÏnû jednou mûsíãnû. Cílem této skupiny bude vzájemné
poradenství, získávání a v˘mûna informací t˘kajících se pﬁeváÏnû moÏností
zapojení mladého ãlovûka se zdravotním postiÏením do pﬁirozeného zpÛsobu
Ïivota, seznámení s problematikou sociálních sluÏeb s dÛrazem na moderní
typy sociálních sluÏeb a rozpoznávání jejich kvality, vzájemné posilování,
sdílení pocitÛ a zku‰eností o vztazích rodiãÛ a jejich dospívajících nebo
dospûl˘ch dûtí s postiÏením a setkávání s odborníky se znalostmi problematiky
Ïivota lidí se zdravotním postiÏením.
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Integraãní aktivity

Vzdûlávání

Jako jiÏ tradiãnû jsme (ve spolupráci s kolegynûmi z Jedliãkova ústavu)

Projekt „Vzdûlávání“ byl v roce 2004 zamûﬁen na poskytování pravideln˘ch

uspoﬁádali Jarní starákovské trhy a oslavili spoleãnou akcí pﬁíchod jara.

skupinov˘ch supervizí, tzv. Bálintovsk˘ch skupin, které poﬁádá na‰e obãanské
sdruÏení jako podporu pracovníkÛm z pomáhajících profesí. V prÛbûhu roku se

Nemohli jsme si rovnûÏ nechat ujít ani úãast na tradiãních Vánoãních trzích,

ve dvou skupinách (jedna je zamûﬁena kazuisticky a urãena profesionálÛm,

které zastﬁe‰uje Nadace Jedliãkova ústavu a pﬁi kter˘ch dvorana staré budovy

kteﬁí pracují pﬁímo s cílovou skupinou, druhá – urãená pﬁedev‰ím vedoucím

ústavu pﬁímo praská ve ‰vech.

t˘mÛ – na ﬁe‰ení koncepãních a metodick˘ch problémÛ) registrovalo celkem
6 neziskov˘ch organizací poskytujících sluÏby v oblasti integrace zdravotnû

Cílem tûchto aktivit je umoÏnit na‰im uÏivatelÛm pﬁímo se podílet na

postiÏen˘ch (ZP) ãi jinak znev˘hodnûn˘ch spoluobãanÛ.

pﬁípravách a realizaci dobroãinn˘ch spoleãensk˘ch akcí (jeÏ jsou urãeny
pﬁeváÏnû studentÛm a absolventÛm Jedliãkova ústavu) a zprostﬁedkovat

Tento projekt se v roce 2005 roz‰íﬁí o cykly semináﬁÛ a workshopÛ urãen˘ch

osobní zku‰enost s úspû‰ností vlastních v˘robkÛ. Trhy slouÏí také k neformální

nejen pro odborníky profesionály, ale téÏ pro zájemce z ﬁad studentÛ

prezentaci programÛ CDS a ãinnosti Dílen tvoﬁivosti.

a rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ lidí se ZP.

V ﬁíjnu 2004 se konal také první roãník sociálnû-kulturního festivalu Struhadlo,
kter˘ je zamûﬁen na problematiku lidsk˘ch práv. Festival probíhal ãtyﬁi dny
a jeho program zahrnoval:
— vernisáÏ a v˘stavu mladé umûlkynû,
která se pot˘ká s roztrou‰enou sklerózou
— promítání dokumentárního filmu Krev mé krve,
reflektujícího problematiku pûstounské péãe
— divadelní pﬁedstavení Doãasné ‰ejkspírovské spoleãnosti
— koncert hudební skupiny Klec: Ïidovská hudba
v podání nejen zdravotnû postiÏen˘ch mlad˘ch lidí
„Zahájení festivalu bylo velkolepé – Iveta Pilaﬁová ve své japonské veãerní
róbû oslnila nejen sv˘m vzhledem, ale hlavnû cel˘m pojetím v˘stavy.
Její dílo odráÏející pohled na svût oãima nemocného ãlovûka: vosková
zvíﬁátka – mutanti, kalhoty usnadÀující Ïenám dÛstojnû „ãÛrat“,
zimní olympij‰tí závodníci s Ivetinou tváﬁí, jejichÏ prostﬁednictvím
si umûlkynû plní sen – sportovat jako zdrav˘ ãlovûk, ãi d˘chající rÛÏov˘
balón, kter˘ tlumen˘m svûtlem prozaﬁoval ﬁíjnov˘ veãer...“
Johana Krejãí, koordinátor projektu „Ohlédnutí za Struhadlem“

