dílny tvořivosti
občanské sdružení
v pevnosti 4 128 41 praha 2
tel 241083273
dilny_tvorivosti@seznam.cz
www.dilnytvorivosti.cz

Tvořivost je vlastnost, jíž byl nadán člověk od
svého stvořitele. Tuto jedinečnou schopnost dostal
do vínku jako možnost, ať už skutečně či fiktivně,
přetvářet svět kolem sebe podle svých představ.
Je to tedy obecná vlastnost člověka a přitom
jedinečná. Tvořivost plodí rozmanitost, boří
stereotypy a rozvíjí svět představ. Kreativita

Jen připomínám.
je možnost, nikoli nutnost. Člověk tvoří, protože
U nás je třeba zatlačit
chce, nikoli proto, že musí. Nutností je postavit
na dveře, aby Vás to
dům, vykopat studnu. Tvořivost nám umožňuje
neodradilo.
postavit dům na stromě, zbudovat střechu
Dílny
z mechu. Nutnost
námtvořivosti.
klade otázku proč. Proč
děláme to, co děláme? Je to nutné? Tvořivost
nepátrá po příčinách, umožňuje nám vidět svět

a jeho obyvatele v možnostech. Každý má možnost
tvořit, je to nejvlastnější způsob jeho vyjádření,
jeho identita. Neptejme se tedy proč, ale jak začít.

výroční zpráva 2005

Spolufinancováno ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy

Celkový přehled hospodaření

Centrum denních služeb (CDS)

o.s. Dílny tvořivosti za rok 2005 (v tis. Kč)

Nadále pokračuje program našeho hlavního projektu Centra
denních služeb (CDS). V rámci tohoto projektu nabízíme

náklady

1293

programy, jejichž záměrem je přispívat k integraci mladých

výnosy

1494

lidí se zdravotním postižením. Programy jsou zaměřeny

hospodářský výsledek

201

především na rozvoj pracovních dovedností a návyků,

Rozdělení výnosů

%

sociálních dovedností, soběstačnosti a samostatnosti.

z vlastní činnosti

203,4

13,6

V loňském roce stabilně využívalo služeb CDS 12 klientů.

ostatní výnosy

3,0

0,2

Kromě pravidelné pracovně-sociální terapie a služeb

firemní a individuální dárci

169,2

11,3

individuální konzultace mohli účastníci programu využít

obecní a státní dotace

576,0

38,6

také programů arteterapie a muzikoterapie. Navázali jsme

nadace

542,4

36,3

hlubší spolupráci s agenturami podporovaného zaměstnávání,

celkem

1494,0

100

informačními centry a speciálními školami ve snaze
nabídnout svým klientům plynulejší návaznost mezi

Rozdělení nákladů

nabízenými službami.

materiál, vč. vybavení

193

15

služby

180

13,9

mzdy, vč. externistů

693

53,6

Program pro studenty speciálních škol využili opět zejména

soc. a zdrav. poj.

219

16,9

studenti Praktických škol Jedličkova ústavu (Vloni to bylo

ostatní náklady

8

0,6

16 studentů ze dvou tříd). Jeho cílem je získání realistického

celkem

1 293

100

náhledu na vlastní schopnosti a možnosti dalšího uplatnění.
Program studenty připravuje na přechod ze školy
do zaměstnání a na budoucí samostatný život.
V roce 2005 se rozběhl nový program Návraty určený lidem,
kteří přestáli poškození mozku a rádi by se zapojili
do aktivního života. Cílem tohoto programu je poskytnout

psycho-sociální oporu, možnost setkávat se s lidmi,

Za odborné konzultace děkujeme

kteří prošli stejnou zkušeností, nabídnout podporu

Mgr. Patrícii Krušinové

při hledání dalšího uplatnění. Účastníci programu mohou

Mgr. Janě Severové

využít služeb CDS, navštěvovat podpůrnou skupinu

Doc. MUDr. Janě Süssové, CSc.

či individuální konzultace, zaměřené na pracovní poradenství

PhDr. Václavu Smitkovi

a psycho-sociální podporu, nebo využít služeb terénního

Dr. Joanně Przesmycké-Kamińské (Polsko)

pracovníka.
V roce 2005 nás podpořili
Během loňského roku začali služeb programu využívat

Česká rada humanitárních organizací

stabilně tři zájemci.

Český Telecom, a.s.
Galícia, nadační fond

Program na podporu rodičů a rodinných příslušníků

Jedličkův ústav a školy

mladých lidí se zdravotním postižením

Magistrát hlavního města Prahy

Cílem tohoto projektu, který je určen zejména rodinám,

Městská část Praha 2

jejichž děti jsou zapojeny nebo se chystají zapojit do

Nadace Duhová energie

integračních programů, je poskytnout potřebné informace

Nadace Naše dítě

a možnost předávání zkušeností.

Nadace Jedličkova ústavu
Nadace Divoké husy

V loňském roce se nabídka služeb rozšířila o Svépomocnou

O. B. Heller, a.s.

skupinu rodičů, která se pravidelně schází (jednou měsíčně)

Provident Financial, s.r.o.

v prostorách DT. Zúčastněným nabízí možnost pravidelných

Tiskárna Vyšehrad Praha

setkání s lidmi v podobné životní situaci, sdílení zážitků

Velvyslanectví Nizozemského království

a zkušeností, předávání a získávání nových informací,

Petr Babák, grafické studio Laboratoř

týkajících se možností zapojení mladého člověka se

Dagmar Dubnová

zdravotním postižením do přirozeného způsobu života.

JUDr. Marie Malá
Ing. Arch. Martin Rössler

a který je ve vlastnictví JÚŠ. Pronajimatel poskytuje

Účastníci této skupiny mohli získat další informace

organizaci tento prostor za nekomerční nájem.

také návštěvou seminářů, které se konají v rámci

Pavilon Dílen tvořivosti je umístěn v areálu staré budovy

projektu Vzdělávání.

Jedličkova ústavu a škol na adrese:
V Pevnosti 4 128 41 Praha 2

Vzdělávání

tel 241 083 273 mobil 608 246 112

V uplynulém roce proběhly dva cykly vzdělávacích seminářů.

email dilny_tvorivosti@seznam.cz
www.dilnytvorivosti.cz

První cyklus se zabýval Využitím systemického přístupu

číslo účtu 35-7160600277/0100 (Komerční banka)

v práci s klientem a zahrnoval 5 seminářů za lektorského
vedení Mgr. Dagmar Černé, Mgr. Jana Hesouna,

Správní rada sdružení

Jany Pěničkové a MUDr. Olgy Kunertové, realizovaných

Jitka Dubnová – předsedkyně správní rady

ve spolupráci s Centrem Gaudia.

Marcela Chovancová
Alexandr Ornst

Druhý Cyklus seminářů a workshopů zaměřený na práci

Mgr. Ivana Slámová

s tělem a neverbální komunikaci, vycházející z Pesso-Boyden
psychomotorické terapie, biosyntézy a teorie a praxe krizové

Zaměstnanci (ke 31. 12. 2005)

intervence zahrnoval sedm setkání lektorovaných Mgr. Ilonou

Stálí zaměstnanci

Peňásovou, PhDr. Lubošem Kobrlem a Yvonnou Luckou.

Jitka Dubnová – vedoucí organizace
Bc. Michaela Lukášková – zástupkyně, foundraising

V loňském roce pokračovala také pravidelná (měsíční)

Mgr. Lada Marešová – asistentka a konzultantka CDS

setkávání skupinové supervize, tzv. Bálintovských skupin,

Zuzana Blechová, DiS. – asistentka a konzultantka CDS

zaměřené na podporu pracovníků z pomáhajících profesí.

Lucie Kožnarová, DiS. – případová manažerka (terénní pracovník)

Supervize probíhaly ve svou skupinách: první byla určená

Externisté

pro profesionály pracující přímo s cílovou skupinou, druhá

Mgr. Matěj Seifert – terapeut (program Návraty)

pro vedoucí týmů.

Mgr. Václav Žák – administrativní podpora

Integrační aktivity
Podobně jako předešlý rok i loni jsme (ve spolupráci

— odborné semináře „Zaměstnávání lidí se zdravotním
postižením“ a „Dlouhodobá zátěž“

s kolegy z Jedličkova ústavu a škol a Nadace JÚŠ)
uspořádali dvě sezónní akce otevřené nejširší veřejnosti.

V roce 2005 jste o nás mohli číst nebo slyšet

Jako uvítání jarního období proběhly tradiční Jarní starákovské

15.–16. března prezentace CDS na 6. mezinárodní konferenci

trhy a v době nadcházejících zimních svátků pak neméně

k problematice osob se specifickými

tradiční Vánoční trhy.

potřebami v Olomouci
25.–27. dubna ČT 2 – pořad Klíč č. 8

Na přípravě těchto akcí se spolupodíleli také uživatelé našich

11. května

účast na 10. ročníku mezinárodní odborné

služeb, kteří tak mohli prezentovat své výrobky a vyzkoušet

konference Handicap 2005 v Liberci.

si roli prodejce. Trhy slouží také k neformální prezentaci

Prezentace na téma „Denní program

programů CDS a činnosti Dílen obecně.

zaměřený na podporu zaměstnanosti
a integrace mladých lidí se zdravotním

V říjnu 2005 proběhl 2. ročník sociálně-kulturního festivalu
Struhadlo, který se věnuje problematice lidských práv

postižením“.
léto

Děti a my č. 3/2005 – Marta Dušková

a menšin. Festival probíhal od pondělí 10. října do soboty

„V Dílnách tvořivosti si postižení ověřují své

15. října a návštěvníci se mohli zúčastnit následujícího programu:

schopnosti“

— literární večer nad texty romských dětí, koncert romské
kapely Trio

10. října

ČRo 2 – Odpolední kolotoč

říjen

Noviny Prahy 2, č. 10/2005 –

— přednáška na téma hudba Romů „Každý ptáček zpívá svou
píseň“ s hudebním doprovodem Jána Slepčíka

„Dílny tvořivosti otevírají brány ústavu“
listopad

— komponovaný večer na téma Gender v romské komunitě

Noviny Prahy 2, č. 11/2005 –
„Ohlédnutí za Struhadlem“

(přednáška, promítání, diskuse)
— taneční duet dívky na vozíku a choreografa ostravského
baletu s názvem „Pokoj všem“
— klauniáda „Cirkus Bizárd“ v podání divadla Půlnebí

O organizaci
O. s. Dílny tvořivosti vzniklo v květnu 2003 a sídlí v objektu,
který byl vybudován díky Nadaci Jedličkova ústavu a škol

