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Milí čtenáři,
možná někomu přijde trochu nepatřičné, že se úvodního slova
k souhrnu „výroční“ činnosti neziskové organizace, která se
zabývá pomocí lidem
s různými druhy postižení, ujímá člověk ze zcela jiného oboru
a sektoru – vydavatel knih.
Spojitost však nemusí být tak vzdálená, jak se na první pohled
zdá: není výroční zpráva vlastně také svého druhu knihou?
Je to, dá se říci, takový román na pokračování. Tento román
nese název Dílny tvořivosti a když ho otevřeme zjistíme, že autor (lépe snad autoři) pro nás čtenáře nachystal bohatou směsici
žánrů. Nalezneme tu vnímavé sociální drama, zamotanou spleť
životních příběhů lidí, kteří se ocitli ve zlomovém bodě, před
důležitým životním rozhodnutím. Zároveň otevíráme i detektivní román, v němž se řeší náročné a nejednoznačné případy.
Zdejší pracovníci také musejí vyslechnout řadu svědků, aby
našli to správné řešení a takříkajíc i „pachatele“. A při vědomí
každoročního boje o finanční zajištění chodu neziskové organizace je tu přítomný i napínavý prvek thrilleru. Prostě výroční
zpráva Dílen tvořivosti mi připadá jako kniha, která obsahuje to,
co má v sobě správná kniha mít. A já přeji tomuto románu, aby
měl co nejvíce pokračování, aby jeho stránky dokázaly vytrhnout
čtenáře z každodenních starostí a vrhnout jeho zájem také jiným
směrem a aby jeho příběhy končily, pokud ne šťastně, tak alespoň
smysluplně.
srdečně
Václav Žák, nakladatel

O organizaci
Dílny tvořivosti již od roku 2003 pomáhají lidem se zdravotním
postižením pracovat a žít kvalitní život.
Naše podpora je určena zejména lidem s mentálním, tělesným
i kombinovaným postižením a lidem po poranění mozku.
Prostřednictvím širokého spektra sociálních služeb nabízíme
soustavnou skupinovou i individuální podporu.
Aktivity naší organizace přispívají k uplatňování principu rovných
příležitostí lidí s různým znevýhodněním.
Kontaktní údaje organizace
Dílny tvořivosti
V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2
Tel 241 083 273, mobil 774 372 796
e-mail: dilny_tvorivosti@seznam.cz
www.dilnytvorivosti.cz
Číslo účtu: 35-716 06 00 277/0100 (vedený u Komerční banky)
Správní rada sdružení
Jitka Dubnová – předsedkyně správní rady, vedoucí organizace
Marcela Chovanová
Alexandr Ornst
Ivana Slámová
Klára Grigárková – revizor sdružení
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Jitka Dubnová
Lucie Kožnarová
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Karolína Berousková
Miloš Bouška
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Jana Králová
Alexandr Ornst
Zdeněk Štálník
Za odbornou podporu a konzultace děkujeme
Mgr. Markétě Elichové
Mgr. Janu Hesounovi
Mgr. Patricii Krušinové
Doc. MUDr. Janě Süssové, CSc.
Prof. PhDr. RNDr. Marii Vágnerové, CSc.
týmu Fóra dárců a organizaci NESsT
Registrace sociálních služeb Dílen tvořivosti
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 zavedl novou povinnost
pro poskytovatele sociálních služeb, kterou je registrace. Naše
občanské sdružení zaregistrovalo v roce 2007 tři druhy sociálních
služeb a získalo oprávnění k jejich poskytování. Jedná se o tyto
služby:
– sociálně terapeutická dílna
– sociálně aktivizační služby, které zahrnují podpůrnou skupinu
pro osoby po poranění mozku a terénní službu;
– sociální rehabilitace, která nabízí pracovní poradenství.

Probíhající programy
Program pro absolventy (speciálních škol)
Program pro absolventy je součástí nabídky služeb o. s.
Dílny tvořivosti již od jejich vzniku, můžeme tedy říci, že patří
k tradičním pilířům námi poskytovaných sociálních služeb.
Program využívají lidé se zdravotním postižením (tělesným, mentálním nebo kombinovaným), kteří ukončili školní vzdělávání
a ještě neví, jaká práce by je zajímala, nejsou si jistí, v jakém
oboru by se mohli uplatnit, nedokážou zatím plně posoudit
své schopnosti a dovednosti, nemají konkrétnější představu
o své budoucnosti. Mohou to být také lidé, kteří chtějí pracovat
a o své práci mají jasnou představu, ale je pro ně náročné nalézt vhodné zaměstnání. Všichni uživatelé našich služeb ale mají
jedno společné: mají chuť a vůli rozvíjet své dovednosti, chtějí být
samostatnější a aktivně se zapojit do běžného života.
Rok 2007 v Programu pro absolventy nepřinesl sice žádnou
výraznou nebo zásadní změnu, ale došlo k dílčímu zdokonalení
a rozšíření poskytovaných služeb. Můžeme jmenovat například
čtrnáctidenní intenzivní počítačový kurz pro uživatele služeb nebo
tzv. kurz kreativního vaření. Během programu si naši klienti mohli
vyzkoušet práci v prostředí podobném reálnému zaměstnání a rozvíjet tak svou samostatnost, pracovní
i sociální dovednosti. Dopolední pracovně-sociální terapie kladla
vyšší nároky na výkonnost a kvalitu práce díky firemním zakázkám. Program obohatily i nové výrobky (například dárkové sady),
ke stálicím patřila práce s papírem a textilem. Častěji jsme se
věnovali pomocným zahradnickým a úklidovým pracím.
Stejně jako předešlých letech, tak i v loňském roce jsme spolupracovali se speciálními školami, agenturami podporovaného
zaměstnávání a dalšími poskytovateli sociálních služeb. K hlavním
důvodům této spolupráce patří zejména dosažení co nejvyšší
efektivity služeb poskytovaných jednotlivým klientům, ale
i snaha o získání obecnějších poznatků: zejména o tom, jaké

dovednosti absolventům speciálních škol scházejí, v čem jsou
naopak jejich silné stránky a jaké jsou nejvhodnější způsoby jejich
podpory.
Nadále jsme se soustředili na co nejkvalitnější poskytování
služeb. K tomu nám mimo jiné pomáhaly kazuisticky zaměřené
odborné konzultace, Bálintovská supervizní skupina i setkávání
multidisciplinárního týmu věnovaná pokrokům všech uživatelů
programu. Rozšířenější a ucelenější podoby doznala také metodika tohoto programu.
Služeb Programu pro absolventy v roce 2007 soustavně využívalo
7 klientů.
Program pro studenty speciálních škol
Již od roku 2004 poskytují Dílny tvořivosti předpracovní přípravu
studentům praktické školy Jedličkova ústavu. V roce 2006 vznikl
Program pro studenty speciálních škol, který umožňuje absolvovat studentům ze všech speciálních škol v Praze praxi v Dílnách
tvořivosti.
Během programu v sociálně terapeutické dílně mohou studenti
speciálních škol rozvíjet své pracovní i sociální dovednosti při
konkrétních pracovních činnostech mimo školní prostředí a tím
se lépe připravit na přechod ze školy do zaměstnání a na budoucí
samostatný život.
Praxe jsou určeny studentům speciálních škol (hlavně praktických
škol a odborných učilišť) s mentálním, tělesným a kombinovaným
postižením, kteří jsou starší 17 let. Praxi nabízíme jednotlivcům
i třídám do 8 studentů. Využívají ji zejména ti studenti, pro které
je obtížné dojednat si praxi na běžném pracovišti.
V průběhu roku 2007 absolvovalo roční praxi v Dílnách tvořivosti
celkem 26 studentů ze čtyř speciálních škol. Tento rok byl velmi
důležitý pro ověření cílů a metodiky poskytování této služby.
A právě velmi pozitivní zpětná vazba od spolupracujících škol,

rodičů a viditelné pokroky studentů v různých sociálních a pracovních dovednostech, schopnostech a samostatnosti nás utvrdili
v tom, abychom program pro studenty zařadili mezi stabilní
nabídku služeb Dílen tvořivosti.
Návraty
Program úspěšně probíhá od roku 2005 a nabízí sociální a pracovní rehabilitaci lidem, kteří přestáli úraz nebo onemocnění
mozku a chtějí se po dlouhodobém pobytu ve zdravotnických
a rehabilitačních zařízení navrátit k aktivnímu a smysluplnému
způsobu života.
Během léčebné rehabilitace dochází většinou k rychlejší úpravě
motorických funkcí; kognitivní funkce potřebují až třikrát více
času. Lidé s tímto postižením mívají např. dlouhodobě problémy
s pamětí, prostorovou orientací, hůře se soustředí a vyjadřují. To
vše s sebou přináší další důsledky pro fungování v každodenním
životě. Dříve běžné činnosti vyžadují zvýšené úsilí nejen pro
člověka, který prodělal poranění mozku, ale také pro jeho rodinné
zázemí a nejbližší.
Cílem programu je podpořit uživatele v aktivním přístupu
k životu. Být, alespoň v rámci vlastních možností, lépe orientovaný ve svých potřebách, zájmech, možnostech dalšího
uplatnění, ale také v nabídce sociálních služeb, dalšího
vzdělávání, rekvalifikací a zájmových činností.
Program nabízí podporu v oblasti znovuzískání pracovních a sociálních dovedností, pomáhá svým uživatelům dosáhnout co
nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti a zapojit se tak
aktivně do života své rodiny i společnosti.
V průběhu roku 2007 se nabídka podpory v rámci programu
Návraty ustálila a zahrnuje:
– možnost nácviku pracovních a sociálních dovednosti v rámci
sociálně terapeutické dílny. Klient zde pracuje za podpory asistentky/konzultantky, případně osobního asistenta (u uživatelů
s těžším zdravotním postižením). Každý má možnost zvolit si

takovou činnost, která souvisí s jeho představou budoucího pracovního uplatnění
– službu pracovního poradenství, jejíž hlavním cílem je podpora
a pomoc při orientaci v možnostech pracovního uplatnění. Klient
si ujasní, zda chce začít hledat práci a pracovat. Pracovní konzultantka poskytuje potřebné informace, vyhledává spolu s klientem
vhodné zdroje pomoci, zprostředkovává příležitosti k získání nové
pracovní zkušenosti na otevřeném trhu práce, podporuje uživatele
při jednání se zástupci zaměstnavatelů, příp. při osvojování
nových pracovních dovedností přímo na pracovišti
– službu terénního pracovníka, která nabízí dlouhodobou podporu
v přirozeném prostředí klienta. Na základě konkrétního zadání
pomáhá klientovi řešit aktuální problémy, nastalou nepříznivou
situaci či jiné záležitosti, k jejichž vyřízení potřebuje podporu
dalšího člověka. Může sem patřit např. zjišťování a zajišťování
dalších možností vzdělávání, bydlení, doprovod na jednání
s úřady a dalšími organizacemi, pomoc při zajištění vhodných
sociálních služeb, ale také řešení osobních překážek v úspěšném
uplatnění v mezilidských vztazích
– účast v podpůrné skupině, která umožňuje pravidelné setkávání
s lidmi, kteří jsou v podobné životní situaci, za účelem výměny
svých zkušeností a poskytnutí vzájemné podpory. Službu zajišťuje
odborně školený terapeut
Služeb programu Návraty za rok 2007 využívalo celkem 10 klientů.
Podpora rodin lidí se zdravotním postižením
Stále si uvědomujeme význam spolupráce s rodinami a blízkými
všech lidí se zdravotním postižením a má své místo mezi poskytovanými službami již od počátku existence naší organizace a stále
se vyvíjí. Také v roce 2007 jsme pokračovali ve formování podoby
této podpory tak, aby v maximální míře odpovídala na aktuální
potřeby blízkých nejen našich klientů.
Aktivní zapojení nejbližšího okolí člověka se zdravotním postižením

do procesu podpory má obvykle obrovský vliv na řešení jeho
nepříznivé situace.
Jsou to právě lidé z nejbližšího okolí, rodiny, kteří mohou tohoto
člověka nejvíce podpořit ve snaze aktivně se zapojit do života
ve společnosti, překonat překážky, které mu jeho znevýhodnění
přináší. Rodina sama, aby této úloze mohla dostát, potřebuje
často také podporu.
Rodinným příslušníkům a blízkým proto nabízíme podporu při
získávání důležitých informací a kontaktů na sociální i nesociální
služby, zprostředkujeme další odbornou pomoc. Náročné situace
pomáháme řešit jak prostřednictvím konzultací v našich prostorách, tak přímo v terénu (v rodinném prostředí, na úřadech…).
V roce 2007 jsme poskytly podporu v oblasti:
– základního sociálního poradenství – zprostředkování informací
o sociálních službách využilo během roku 2007 celkem 9 rodin
– přímé a průběžné spolupráce na realizaci cílů a zájmů našich
klientů – konzultací v Dílnách a podpory v terénu – využilo v roce
2007 8 rodin
– pravidelných setkání svépomocné skupiny pro rodiny a blízké
lidí se zdravotním postižením – skupina měla v roce 2007 celkem
5 stálých členů, na základě požadavků jejích členů jsme do programu zařadili také 1 setkání s odborným hostem a 1 odborný
seminář ve spolupráci s o. s. Pohoda
Právě podoba této skupiny v roce 2007 doznala výrazných změn.
Skupina se setkávala 1x měsíčně od roku 2005 a její členové si
vzájemně předávali své znalosti a osobní zkušenosti ze života.
Na základě návrhu stávajících členů skupiny a následného dotazníkového šetření vznikla ve druhé polovině roku nová koncepce
setkávání. Rodiče a blízcí se počínaje rokem 2008 budou scházet
čtvrtletně a to obvykle na setkáních s odbornými hosty a vždy nad
konkrétním, již předem a společně domluveným, tématem ve vztahu k životu osob se zdravotním postižením.
Na našich webových stránkách též vznikl odkaz pro rodinu
a blízké, kde se o jednotlivých službách můžete dozvědět více.

Realizované projekty
Projekt „Mám co nabídnout“
V roce 2007 pokračoval projekt „Mám co nabídnout“ s cílem rozvíjet stávající programy Dílen tvořivosti, nové programy, konkrétně
službu terénní práce a pracovního poradenství, a zároveň přinášet
další nové aktivity. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu
a rozpočtu hl. města Prahy.
Od 15. do 25. ledna 2007 probíhal osmidenní počítačový kurz pro
klienty služeb Dílen tvořivosti, jehož cílem bylo rozšířit počítačové
znalosti a dovednosti účastníků a motivovat je k dalšímu
využívání počítače v osobním a pracovním životě.
Kurz celkem absolvovalo sedm klientů, přičemž každý získal
certifikát o absolvování a CD obsahující individuální hodnocení, návrhy na další možnou práci na PC, fotografie z kurzu
a užitečné kontakty. Kurz byl postaven na individuálním přístupu
k účastníkům, jehož prostřednictvím mohli lektoři spolu s pracovnicemi Dílen tvořivosti zohledňovat potřeby a možnosti
každého z účastníků. Během kurzu se také ověřovala metodika
na podporu počítačové gramotnosti, která je dalším projektovým
výstupem. Uvedené aktivity se uskutečnily ve spolupráci s partnerem projektu Teologickou fakultou v Českých Budějovicích,
jmenovitě Mgr. Zdeňkem Touškem, Karolínou Švambergovou
a Ivanou Svojtkovou. V dubnu navázalo na kurz hodnotící setkání
lektora s absolventy kurzu.
Zpětná vazba od některých účastníků počítačového kurzu:
Antonín: Pomohlo mi to hodně. Měl jsem v tom roky nepořádek.
Budu to používat, moc to pomohlo, je to moje komunikace, protože
mi lidi špatně rozumí. Snad to doma půjde, uvidím. Tady jsem se
mohl zeptat, když něco nešlo.
Petr: Naučil jsem se hodně. Jsem spokojený. Učil jsem se hledat na
internetu. Co jsem se naučil bych využil v práci.
Ladislav: Naučil jsem se psát na notebooku. Rychleji a lépe psát.
Bylo to dobrý. Založil jsem si webovou stránku, budu mít svoje

stránky a budu tam psát svoje příběhy. Byl jsem se vším spokojený.
V návaznosti na spolupráci s VOŠ sociálně pedagogickou a teologickou Jabok, dalším partnerem projektu, jsme zrealizovali
první kurz kreativního vaření pro klienty Dílen tvořivosti ve
spolupráci s VOŠ sociálně pedagogickou a teologickou Jabok
(dalším projektovým partnerem). Dílny tvořivosti pokračovaly
v zajišťování osobní asistence klientům s těžším zdravotním
postižením prostřednictvím externího poskytovatele této služby,
občanského sdružení Pohoda. Uskutečnily se také další praxe
a exkurze studentů ze sociálních oborů, kteří se zapojili do
činnosti naší organizace.
Pokračovala aktivita zaměřená na zavádění nových kreativních
činností do programů Dílen tvořivosti. Teologická fakulta,
jmenovitě Mgr. Irena Kovářova a Mgr. Karel Řepa, zorganizovala
tři semináře, na kterých si naše kolegyně mohly vyzkoušet nové
kreativní techniky. Vybrané z nich budou součástí metodické
příručky kreativních technik.
Po celý rok probíhala práce na zavádění standardů kvality sociálních služeb do naší praxe a s tím také související průběžné
vzdělávání celého našeho týmu. Jednou ze vzdělávacích aktivit byl také podzimní seminář na téma „Podpora kognitivních
funkcí v každodenním životě u lidí po poranění mozku“, který byl
součástí sociálně
kulturního festivalu Struhadlo a který byl částečně spolufinancován z tohoto projektu.
Projekt Vzdělávání v Dílnách tvořivosti
V roce 2007 jsme v rámci tohoto projektu zrealizovali:
– seminář „Nový zákon o sociálních službách, příspěvky pro osoby
se zdravotním postižením“, na kterém se svými příspěvky vystoupili JUDr. Jan Hutař a Bc. Lucie Pešková
– seminář „Komunikační dovednosti a předcházení konfliktů“, lektorovaný Mgr. Jiřím Šmejkalem
– pracovní setkání poskytovatelů sociálních služeb, zástupců
speciálních škol a úřadů práce na téma „Aktuální potřeby mladých

lidí se ZP a současná podoba služeb zaměřených na podporu jejich zaměstnanosti“
– seminář „Předcházení a řešení konfliktů“, lektorovaný rovněž
Mgr. Jiřím Šmejkalem
– odbornou konferenci na téma „Podpora kognitivních funkcí
v každodenním životě u osob po poranění mozku“
Stabilně od roku 2004 nabízíme kolegům a kolegyním i z jiných
organizací, poskytujících služby lidem se zdravotním postižením,
účast na skupinové supervizi bálintovského typu. Účastníci
těchto setkání mají příležitost se vzájemně podpořit, sdílet své
zkušenosti a přispívat si praktickými náměty k řešení problémů
a náročných situací, které jejich práci provázejí.
Jedenkrát za čtyři až šest týdnů se tak mají možnost setkat v jedné skupině např.
osobní asistentky, pracovní konzultantky, které přímo pracují
s uživateli nejen sociálních služeb. Druhá skupina je otevřena
vedoucím pracovníkům, kteří v průběhu supervize obvykle nachází podporu v oblasti vedení týmu, spolupráce s dalšími kolegy
a organizacemi, v oblasti metodického vedení apod..
V roce 2007 využívalo této podpory celkem sedmnáct
profesionálů ze 7 organizací.
V květnu 2007 jsme iniciovali pracovní setkání několika
poskytovatelů sociálních služeb (o. s. Pohoda, o. s. Asistence,
Společnost Duha, Jedličkův ústav ZŠ a SŠ) a zástupců speciálních škol (OU Belgická). V rámci workshopu jsme společně
mapovali potřeby absolventů speciálních škol i možnosti jejich
uplatnění, vzájemně si předávali zkušenosti, v čem jsou absolventi dobří a jaké dovednosti jim chybí – tedy co jim brání
v uplatnění na trhu práce. Z toho se jako nejpodstatnější ukázala
malá orientace ve vlastních možnostech, neznalost podmínek
v práci a vzdělání neodpovídající trhu práce. Ze závěrů setkání
vyplynuly nové náměty k podpoře uživatelů našich služeb.
Dílny tvořivosti se v roce 2007 zapojily do vzdělávacího programu Sociální marketing, který zrealizovalo Fórum dárců pro

vybrané neziskové organizace. V rámci programu jsme absolvovali několik seminářů, pracovních workshopů a individuálních
konzultací s cílem více se seznámit se sociálním marketingem
a především se způsoby, jak tuto metodu zapracovat do praxe
organizace.

Aktivity pro veřejnost
Festival Struhadlo
Stejně jako v letech předcházejících jsme i v letošním roce
připravili pro širokou veřejnost pestrý program v rámci sociálně
kulturního festivalu Struhadlo.
Tento ročník se nesl v duchu hesla „Za odvahu…“ a byl věnován
všem ženám, které překonaly či překonávají těžkou životní situaci.
První den festivalu proběhla v prostorách našeho pavilonu
slavnostní vernisáž s názvem „Za odvahu…“ , která pomocí příběhů doprovázených fotografiemi Martiny
Novozámské prezentovala životní sílu žen, jejich odvahu poprat se s nepříznivým osudem. Výstavní panely byly současně
rozmístěny na několika veřejně přístupných místech v centru
Prahy. Tak se s příběhy mohli seznámit také návštěvníci kaváren, divadel, knihoven či sportovních zařízení. Vernisáž zahájilo
i zakončilo poutavé vystoupení dívčí vokální „a cappellové“ skupiny Maleedivy.
Druhý den festivalu byl z velké části věnován hlavně klientům
naší organizace, kteří se sami podíleli na přípravě a realizaci
Starákovských trhů. Jejich zručnost a upřímný zájem při prodeji
ocenil nejeden zákazník a kolemjdoucí.
Večerní program byl zakončen promítáním filmu „Válka v paměti
žen“, jež popisoval nelehké osudy žen za Druhé světové války
a zprostředkovával tak odlišný pohled na dění ve 30. a 40. letech.
Následná diskuse s režisérkou Dášou Smržovou byla důstojnou
tečkou za tímto festivalovým dnem.
Závěr festivalu byl věnován odborné veřejnosti. Interdisciplinární
seminář „Podpora kognitivních funkcí v každodenním životě
u osob po poranění mozku“ se setkal s velkým ohlasem. Během
programu vystoupilo několik odborníků z oblasti neurologie,
neuropsychologie, ergoterapie…. Jejich příspěvky byly velmi
kladně hodnoceny, zejména pak příklady z praxe a konkrétní nápady, postupy a pomůcky, využitelné při podpoře klientů. A to
i z důvodu, že jsou tato témata v nabídce podobných akcí stále
velmi ojedinělá.

Děkujeme všem statečným ženám, které se nebály své příběhy
sdílet s ostatními.
Dobrovolní spolupracovníci (dobrovolníci, stážisté, praktikanti)
Těžiště práce dobrovolného spolupracovníka spočívá v individuální práci s uživateli služeb. Dobrovolní spolupracovníci se
převážně věnují asistenci a podpoře jednotlivých uživatelů služeb
během programu STD (tj. během pracovně sociální terapie, skupinových rozhovorů a doprovodných terapeutických aktivit, např.
arteterapie) nebo se podílejí na přípravě programu (např. arteterapeutických aktivit nebo skupinových rozhovorů). Dobrovolný
spolupracovník se do činnosti Dílen tvořivosti může zapojit
i jinak – pomáhat s prodejem výrobků uživatelů služeb, podílet se
na přípravě sociálně kulturního festivalu Struhadlo, podpořit nás
v oblasti PR a prezentace organizace…
Jako každý rok se do naší činnosti zapojilo několik dobrovolníků
a praktikantů – studentů pražských i mimopražských vysokých
a vyšších odborných škol. Do sociálně terapeutické dílny docházela jako dobrovolnice studentka FF UK, praxi zde absolvovala
studentka VOŠ sociální v Jihlavě a dvě studentky VOŠ Jabok.
Uskutečnila se také exkurze studentek ergoterapie, které v rámci
své návštěvy seznámily uživatele služeb s novou výtvarnou
technikou – batikováním textilu. Dobrovolnou pomoc (překlady do
a z angličtiny) nám také nabídl jeden z uživatelů našich služeb.
Pro spolupráci na projektu zaměřeného na podporu samofinancování organizace jsme získali dva dobrovolné spolupracovníky.
Vítanou novinku představuje spolupráce s firemními dobrovolníky z řad zaměstnanců České spořitelny a T-Mobile. Spolupráce
probíhala díky Fóru dárců. Podpořit nás postupně přišly dvě dobrovolnice z T-Mobile a pět dobrovolnic z České spořitelny. Náplní
jejich dobrovolnického dne byla hlavně příprava polotovarů pro
výrobky uživatelů našich služeb. Zaznamenali jsme pozitivní ohlas, jak od dobrovolníků, tak od uživatelů služeb. Pokračovala
naše spolupráce s D-Centrem o. s. Máme otevřeno? a Národním
dobrovolnickým centrem Hestia.

Výrobky z naší dílny
V roce 2007 jsme se účastnili řady akcí, kde vám byly nabízeny
výrobky našich klientů. Na jaře to byl Veletrh sociálních služeb,
na podzim tradiční Starákovské trhy konané v prostorách
Jedličkova ústavu a Veletrh pro celou rodinu či Karneval rozmanitosti. V duchu Vánoc se nesly trhy Telefóniky O2 i Jedličkova
ústavu. Během celého roku jste mohli naše výrobky zakoupit
v obchodech Borůvka na Vyšehradě a ŠkodaFoto ve Vodičkově
ulici, nově také v obchodu Eliáš na dejvickém Vítězném náměstí.
Klub DoTvoř
V závěru roku jsme pro všechny příznivce našich aktivit připravili
další možnost, jak naši činnost podpořit. Vznikl nový klub
DoTvoř, který svým členům nabízí spoustu zajímavých výhod,
dárků, informací a dalších příležitostí, jak se do naší činnosti zapojit, jak nám a zejména našim klientům pomoci.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se rozhodli podpořit
naši činnost v roce 2007
ESF, státní rozpočet ČR a rozpočet hl. města Prahy
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Městská část Praha 2
Magistrát hlavního města Prahy
Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola
Velvyslanectví Nizozemského království
Diplomatic Ladies Association
Nadace Naše dítě
Nadace Jedličkova ústavu Praha
Nadace Precioza
GE Money Bank, a.s.
Rohde & Schwarz – Praha, s. r. o.
Citibank a. s.
Milan Škoda – Foto
BRAMAC střešní systémy spol. s r. o.
PEAL a. s.
Cummins Czech Republic s. r. o.
Smetanová cukrárna
Tiskárna F&F
Hudební skupina Maleedivy
Opětovně a rádi děkujeme Petrovi Babákovi, Honzovi Matouškovi
a Terezce Šeré z grafického studia Laboratoř.
Organizace sídlí v objektu, který byl vybudován díky Nadaci
Jedličkova ústavu Praha a který je ve vlastnictví organizace
Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola. Tento prostor
můžeme využívat za nekomerční nájem.

Kde jste se o nás mohli dozvědět více
únor
– Program Návraty a podpůrná skupina pro lidi po poškození
mozku www.helpnet.cz
březen
– Dílny tvořivosti nabízí podporu lidem po poškození mozku
Listy Prahy 14
– Dílny tvořivosti – prezentace činnosti organizace www.praha8.cz
duben
– Podpora směřovaná k lidem po poškození mozku
Zdravotnické noviny
– Služby pro lidi s kombinovaným postižením a po poškození
mozku
– Prezentace poskytovaných služeb a aktivit Dílen
tvořivosti Internetporadna
– Veletrh neziskových organizací (NGO market)
květen
– Prezentace služeb Dílen tvořivosti
– Představení služeb sociálně terapeutické dílny Veletrh sociálních
služeb www.dobromysl.cz
červen
– Festival Struhadlo www.dobromysl.cz
červenec
– Festival Struhadlo Noviny Prahy 2
– Občan pacient: Když se to vymkne z ruky…
– prezentace programu Návraty Aktualne.centrum.cz
– Festival Struhadlo Naše rodina
– Festival Struhadlo www.ta-gita.cz
– Festival Struhadlo Instinkt/č.30

září
– katalog Veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit 2007
říjen
– Festival
– Festival
– Festival
– Festival
– Festival
– Festival
– Festival
– Festival

Struhadlo
Struhadlo
Struhadlo
Struhadlo
Struhadlo
Struhadlo
Struhadlo
Struhadlo

Reflex/č.40
www.help24.cz
www.neziskovky.cz
www.helpnet.cz
www.pecujici.cz
www.ecn.cz
www.ergoterapie.org
www.iporadna.cz

listopad
– Prezentace služeb Dílen Veletrh pro celou rodinu
prosinec
– Festival Struhadlo www.muzes.cz
– Představujeme Dílny tvořivosti o.s. Občasník Cerebrum
– Festival Struhadlo Deník Právo
– Představujeme Dílny tvořivosti Zpravodaj Českomoravské
psychologické společnosti

Přehled hospodaření o.s. Dílny tvořivosti za rok 2007
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba ost. neskladovaných dodávek
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní daně a poplatky
Poskytované příspěvky
Náklady celkem

46 477,25
26 679,38
7 132,50
21 158,00
4 119,55
218 036,45
944 603,00
312 951,62
9 077,00
700,00
1 590 934,75

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Třeba za prodané zboží
Úroky
Přijaté příspěvky
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

12 394,50
34 057,00
216,25
231 891,00
1 500,00
1 383 060,22
1 663 118,97
72 184,22

