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Výroční zpráva občanského sdružení
Dílny tvořivosti za rok 2009
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Úvodní slovo

Milí přátelé,
velice mě těší, že mohu úvodní slovo zahájit
pozitivní zprávou. I přes nepříznivou ekonomickou
situaci se nám daří pokračovat v realizaci všech
našich hlavních aktivit, které napomáhají lidem
se zdravotním postižením připravit se na pracovní
uplatnění a tím se zapojit do aktivního života.
Jsem velmi ráda, že se nám stále daří udržet
vysoký standard poskytovaných služeb a rozvíjet
specializované služby věnované lidem po poškození
či poranění mozku.
V průběhu roku 2009 jsme poskytli podporu 51
klientům se zdravotním postižením a nespočet
odborných konzultací rodinným příslušníkům
a blízkým těchto lidí.
Ráda bych při této příležitosti poděkovala všem
našim externistům za jejich stabilní podporu,
odbornou práci a zájem o veškeré dění v naší
organizaci. Mají velkou zásluhu na tom, že se naše
služby těší stále většímu zájmu nejen ze strany
našich uživatelů, ale také ze strany dalších
odborníků z oblasti zdravotní i sociální péče.
Těší nás, že přibývá organizací, které za námi
přicházejí s žádostí o odborné rady a sdílení
našich zkušeností.
Děkujeme všem našim dárcům a příznivcům. Velmi si
vážíme toho, že na nás nezapomínají ani v dobách
méně příznivých.
Jitka Dubnová – předsedkyně správní rady

lišejník
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V Dílnách tvořivosti jsem druhým rokem a i v roce
2009 mě zaujala různorodost činností. V tomto
roce jsme vytvářeli několik druhů výrobků například obrázky, notýsky, magnety a samozřejmě
sezónní zboží. Výrobky jsou kvalitní, snažíme se,
aby byly prodejné.
Do Dílen tvořivosti docházím ráda, protože se tam
dozvím nové věci. Každý týden mám konzultace,
které mě baví a kde se dozvím spousty zajímavých
a důležitých informací, které mohu využít při
hledání zaměstnání. V dílnách se mi též líbí,
že se tam mění kolektiv, a tudíž poznám spousty
nových lidí.
V dílnách musím mít i svého osobního asistenta
a i mezi asistenty jsem poznala spoustu skvělých
lidí a kamarádů.
Příští rok v dílnách končím a budu doufat, že se
sem budu moci ještě někdy vrátit.
Gabriela Moravcová – klientka sociálně
terapeutické dílny

ananas

Dílny tvořivosti již od roku 2003 pomáhají lidem
se zdravotním postižením pracovat a žít kvalitní
život. Širokým spektrem odborných služeb pomáháme
lidem po poškození či poranění mozku navrátit se
do aktivního života.
Summary
"Dílny tvořivosti" have been helping already since
2003 to people with health handicap to work and
lead a quality life. We run socially-therapeutic
workshop and offer to our clients namely: field
work under control of so-called case manager,
support group for people with brain injury; we
regularly prepare meetings for family relatives of
handicaped people and also balint supervision for
people who work with clients in related areas. By
wide range of specialized services we help people
who have suffered from brain injury to return to
the active life.
Kontakt:
Dílny tvořivosti
V Pevnosti 4, 128 41, Praha 2 – Vyšehrad
telefon: 241 083 273, 774 372 796
www.dilnytvorivosti.cz
e-mail: dilny_tvorivosti@seznam.cz
www.navraty.info
info@navraty.info

ananas
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Program Návraty
Program ucelené podpory, pomáhající již od roku
2005 lidem po poškození a poranění mozku hledat
cestu zpět do aktivního života.
Cílová skupina:
Lidé po poranění a poškození mozku

Programy

Cíl programu:
V rámci programu Návraty pomáháme od roku 2005
lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní
situaci, navrátit se zpět do aktivního života.
Touto nepříznivou situací jsou myšleny následky
poškození či poranění mozku, ať už na základě
prodělané cévní mozkové příhody, zánětlivého
poškození mozku, nebo úrazu či autonehody.
Pomáháme zvládat potíže vyplývající ze zhoršeného
zdravotního stavu a nabízíme možnost obnovovat
a dále rozvíjet dovednosti potřebné pro aktivnější
zapojení do života, které je důležité při hledání
následného uplatnění.
Další významnou podporou je možnost setkávat
se s lidmi, kteří prošli podobnou zkušeností.
Zprostředkováváme také komunikaci s dalšími
organizacemi s důrazem na úzkou propojenost
a bezprostřední návaznost jednotlivých služeb
tak, aby byla výsledná podpora pro uživatele co
nejefektivnější.
Poskytované služby:
Sociálně terapeutická dílna, terénní práce,
podpůrná skupina, pracovní poradenství
Počet klientů: 21
Příběh:
Klient Jan prostřednictvím tohoto programu získal
dobrovolníka, který mu pomáhá při cestování,
doprovází do Dílen tvořivosti. Společně také
plánují různé volnočasové aktivity. Dobrovolník
mu také zprostředkoval kontakt na další

earphones

earphones
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organizaci, díky které může rozvíjet svůj velký
koníče k - fotografování.
Program Absolvent
Cílová skupina:
Lidé s mentálním, tělesným a kombinovaným
postižením
Cíl programu:
Klienti mají v rámci tohoto programu možnost:
*rozvíjet pracovní, sociální a komunikační
dovednosti
*rozvíjet soběstačnost a samostatnost
*získat náhled na vlastní schopnosti a dovednosti
*získat představu o možnostech pracovního
uplatnění
*hledat způsoby aktivního trávení volného času
získávat informace o dalších službách
Poskytované služby:
Sociálně terapeutická dílna, terénní práce
Počet klientů: 6
Příběh:
Ondra v rámci programu Absolvent dva dny
v týdnu navštěvuje sociálně terapeutickou dílnu.
Asistentky mu mohou nabídnout možnost kontroly
jeho práce. Poskytují mu zpětnou vazbu týkající
se kvality odvedené práce a další podporu, kterou
potřebuje. Díky tomu se naučil být při práci
pečlivější a soustředěnější. S podporou asistentky
se postupně naučil pracovat samostatně a vyrábět
tak kvalitní výrobky bez toho, aby někdo musel
jeho práci kontrolovat.
Získal také náhled týkající se toho, jaké to je
pravidelně a včas někam docházet, což je zkušenost
významná pro hledání budoucího zaměstnání.
Společně s asistentkou také pracuje na své
toleranci ve vztahu ke kolektivu.
Ondra se v současné době na základě doporučení,
zubní kartáček
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které mu poskytla asistentka při individuální
konzultaci, rozhoduje, jestli bude chtít využívat
i další službu (terénní práci). Díky té by si
mohl najít náplň volného času a mohl ho trávit
smysluplněji.
Program pro studenty speciálních škol a studenty
praktických škol Jedličkova ústavu
Cílová skupina:
Mladí lidé s mentálním, tělesným a kombinovaným
postižením (studenti speciálních, praktických
škol a odborných učilišť a studenti praktických
škol Jedličkova ústavu
Cíl programu:
Program studentům nabízí:
*podporu v praktické přípravě na budoucí
zaměstnání
*přípravu na přechod ze školy do zaměstnání
a následný samostatný život
rozvoj pracovních a sociálních dovedností
a *podporu při řešení osobních překážek v této
oblasti
*informace o dalších službách, které mohou
v budoucnu využívat
*podporu při vyhledávání vhodných způsobů
aktivního trávení volného času
možnost získat náhled na vlastní možnosti
a dovednosti, na možnosti uplatnění na trhu práce
Poskytované služby
Sociálně terapeutická dílna
Počet klientů: 18
Etiologie klientů po poškození mozku v Dílnách
tvořivosti za rok 2009:
onemocnění - 29%
organické poškození - 14%
ůraz - 57%
zubní kartáček
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Sociálně terapeutická dílna
(§ 67 - sociálně terapeutické dílny)
Cílová skupina:
Lidé po poranění a poškození mozku, lidé
s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením

Poskytované Služby

Obsah služby:
*zdokonalení se v soběstačnosti a v dovednostech
běžného života (např. telefonování, zvládání
nových situací)
*rozvoj schopností důležitých pro uplatnění
v zaměstnání a mezi lidmi (např. vytrvalost
v práci, trpělivost, samostatnost)
*získávání nových pracovních dovedností
příprava na program podporovaného zaměstnání
*získávání informací a kontaktů (např. osobní
asistence, chráněné bydlení, podporované
zaměstnání)
Služba má tyto části:
*pracovní – nácvik pracovních dovedností
a schopností (vytváření výrobků)
*hodnocení dne – zhodnocení vlastní práce, která
ten den proběhla (pokroky, způsoby práce)
*skupinový rozhovor – diskuse na témata týkající
se samostatného života, zaměstnání, finančních
otázek atd.
*konzultace – tvorba individuálního plánu, diskuse
na různá témata
Počet uživatelů: 32
Terénní práce (case management)
(§ 66 - sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením)
Cílová skupina:
Lidé po poranění a poškození mozku, lidé
s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením
Obsah služby:

chair one

chair one
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Formou individuálních konzultací je uživateli
poskytována podpora v jeho přirozeném prostředí.
Oblastmi podpory mohou být např. doprovody
a pomoc při jednání s úřady, vyhledávání dalších
sociálních služeb, řešení otázky volného času,
nácvik cestování a práce s diářem, hledání
možností dalšího vzdělávání, otázka samostatného
bydlení apod.
Terénní pracovník je také case manažerem
daného klienta. Napomáhá lepší koordinaci při
poskytování služeb ve fragmentovaném systému
péče. Case management je specifickou metodou
komunitní práce, která spočívá v koordinaci péče
a podpory klienta klíčovým pracovníkem. Provází
klienta po celý čas využívání služby nebo služeb
a to nejen v rámci naší organizace, ale napříč
celého systému sociální, příp. též zdravotní péče.
Počet uživatelů: 8
Podpůrná skupina
(§ 66 – sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením)
Cílová skupina:
Lidé po poranění a poškození mozku
Obsah služby:
Skupina nabízí možnost sdílet svůj názor,
přetvářet dosavadní pohled a hlavně je
inspirativním prostředím ke vzájemnému obohacení.
Skupina byla v roce 2009 dobře fungujícím
organismem.
Klienti docházejí dlouhodobě a dobře se daří
pracovat i na náročnějších tématech. V kontextu
lidského života je úraz či vážné onemocnění
s následky poranění či poškození mozku mezníkem,
o kterém je třeba hovořit. Jednotlivé pohledy
a způsoby vyrovnávání se s událostí, která
změnila běh života, jsou zajímavé svou
odlišností.
10 euro
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Frekvence setkávání je jednou za čtrnáct dnů
(vždy ve středu).
Počet uživatelů: 8
Pracovní poradenství
(§ 70 sociální rehabilitace)
Cílová skupina:
Lidé po poranění a poškození mozku
Obsah služby:
Služba nabízí podporu při získání práce dle
reálných schopností a dovedností uživatele. Dále
podporuje při jednání s dalšími subjekty v oblasti
zaměstnanosti, jako jsou agentury podporovaného
zaměstnávání, úřady práce či jednotliví
zaměstnavatelé. Pomoc se týká
i praktických stránek získávání zaměstnání,
jako je sepsání životopisu, nácvik pracovního
pohovoru, samostatné vyhledávání pracovních pozic
z různých zdrojů apod. V rámci služby pomáháme
při dojednávání dalších doprovodných či návazných
forem podpory (např. osobní asistence, plánování
a organizování dne, cestování do zaměstnání) a při
celkovém zvyšování kompetencí uživatelů v oblasti
práce. Od 01.01.2010 je tato služba začleněna do
služby terénní práce.
Počet uživatelů: 3
Skupina pro rodinné příslušníky a blízké
Cílová skupina:
Rodiče, příbuzní a přátelé lidí se zdravotním
postižením
Obsah služby:
Skupinové setkání primárně slouží především pro
sdílení zkušeností, výměnu informací a hlavně
jako prostor, kde rodiče mohou čerpat podporu.

10 euro
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Skupina je vedena zkušenou terapeutkou
Mgr. Ing. Věrou Roubalovou–Kostlánovou.
Frekvence setkávání je jednou za sedm týdnů.
Počet účastníků: 7
Bálintovská supervize pro pracovníky
v pomáhajících profesích
Cílová skupina:
Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních
službách, vychovatelé a zdravotnický personál
Obsah služby:
Cílem kazuisticky zaměřených setkání je podpora
profesního růstu, mapování pracovní kompetence
a spolupráce při řešení náročných pracovních
situací.
Frekvence supervizí je jednou za šest týdnů.
Počet účastníků: 6
Bálintovská supervize pro vedoucí pracovníky
v pomáhajících profesích
Cílová skupina:
Vedoucí, manažerští pracovníci v pomáhajících
profesích
Obsah služby:
Pravidelné setkávání nabízí vedoucím pracovníkům
možnost předávat si a sdílet své zkušenosti
v oblastech managementu organizace, vedení týmů,
spolupráce s dalšími subjekty v oblasti zdravotní,
sociální péče, legislativních podmínek atd.
Frekvence supervizí je jednou za měsíc.
Počet účastníků: 8

ara arakanga

ara arakanga
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Odborná konference
Již 4. ročník odborné multidisciplinární
konference věnované problematice lidí po poškození
a poranění mozku se uskutečnil 4. 11. 2009
v prostorách Novoměstské radnice městské části
Praha 2. Konference nesla název „Výzvy života po
poranění mozku“.
Konference byla výzvou pro všechny profesionály,
kterým není lhostejný osud jejich pacientů či
klientů, výzvou k řešení situace stále chybějícího
zákona o ucelené rehabilitaci, ke sdílení
mezioborových zkušeností a výzvou
k aktivní spolupráci mezi oblastí zdravotní
a sociální péče.
Přednášejícími byli PhDr. Martina Hasalíková;
MUDr. Radkin Honzák, CSc.; doc. MUDr. PhDr. Jan
Payne, Ph.D.; Mgr. Zuzana Tětková, Ph.D.; prof.
PhDr. et RNDr. Marie Vágnerová, CSc.

Další aktivity

Počet účastníků: 44
Klub DoTvoř
V rámci Klubu DoTvoř se nabízí možnost finanční
podpory služeb Dílen tvořivosti. Jak individuální,
tak firemní členství je hrazeno formou ročního
nebo půlročního příspěvku. Na základě zaplacení
příspěvku členové Klubu DoTvoř dostávají
pravidelné informace o aktivitách DT, pozvánky
na akce DT, výroční zprávu a jednou ročně také
drobný dárek vyrobený našimi klienty. Každý má
možnosti si společně s našimi klienty vyzkoušet
práci v sociálně terapeutické dílně.
Všem firemním i individuálním členům děkujeme
za podporu!

boeing f/a-18e/f super hornet
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Prodej výrobků
Hodnota drobných dárkových a dekorativních
předmětů, které vznikají v průběhu programu
sociálně terapeutické dílny spočívá v jejich
originalitě a úsilí, kterou do jejich tvorby
boeing f/a-18e/f super hornet
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všichni klienti vkládají. Nabízíme i možnost
výroby na zakázku, třeba vánoční PF pro firmy.
Vyrábíme například přáníčka s různými motivy,
originální rámečky, ozdobné magnetky, zápichy do
květináčů, vánoční ozdoby, notýsky, tužky, dózičky,
tácky pod hrnky, ozdobné květináče, drobné šperky,
zábavné koule z vlny a další.
Výrobky sociálně terapeutické dílny si zájemci
mohli zakoupit na těchto místech:
*obchod Borůvka – Vyšehrad
*Eliášův obchůdek – Vítězné náměstí
*obchod FotoŠkoda – Vodičkova ulice
*Crowne Plaza Hotel Praha
*vánoční trhy Jedličkova ústavu a škol
*vánoční výstava v Citi Bank
*koncerty kapely Fajnbeat

Zaměstnanci v roce 2009:
Mgr. Filip Budák
Bc. Jitka Dubnová
PhDr. Martina Hasalíková
Petra Hejhalová, DiS.
Bc. Hana Jamrichová
Mgr. Jana Janečková
Mgr. Alžběta Kaplanová
Mgr. Tereza Konrádová
Bc. Michaela Mandíková

Externí posily našeho týmu a odborná spolupráce,
za kterou velmi děkujeme:
Miloš Bouška
Mgr. Jan Hesoun
MUDr. Radkin Honzák, Csc.
Mgr. Michaela Kahudová
Mgr. Lada Marešová
Alexandr Ornst
Bc. Petra Stojčenková
PhDr. Jaroslav Šturma
Mgr. Zuzana Tětková, Ph.D.
Prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, Csc.

Všem, kteří si výrobek zakoupili nebo umožnili či
podpořili prodej dalších výrobků děkujeme!

váleček lakovací

váleček lakovací
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Bilance hospodaření k 31. 12. 2009 o. s. Dílny
tvořivosti:

Finanční zpráva

mikroten

Aktiva v tisících Kč:
Finance v hotovosti						
Finance na bankovním účtu				
Poskytnuté provozní zálohy				
Pohledávky za zaměstnanci				
Náklady příštích období					

0002
2081
0008
0030
0006

Aktiva celkem							

2127

Pasiva v tisících Kč:
Závazky k dodavatelům					
Závazky k zaměstnancům					
Závazky k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
Ostatní přímé daně						
Závazky ke státnímu rozpočtu				
Závazky k územně samosprávným celkům		
Jiné závazky							
Výdaje příštích období					
Výnosy příštích období					
Dohadné účty pasivní					
Výsledek hospodaření roku 2009			
Nerozdělený zisk minulých let				

0125
0229
0080
0040
0109
0043
0084
0061
0393
0015
0065
0883

Pasiva celkem

2127

					

mikroten
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Výsledek hospodaření roku 2009 o. s. Dílny
tvořivosti:

jídelní hůlky

Náklady v tisících Kč:
Spotřeba materiálu						
Spotřeba energie						
Opravy a udržování						
Náklady na reprezentaci					
Ostatní služby							
Mzdové náklady							
Zákonné sociální pojištění				
Ostatní sociální náklady				
Jiné ostatní náklady					
Poskytnuté členské příspěvky				

0175
0036
0026
0002
0340
0970
0247
0003
0011
0001

Náklady celkem							

1811

Výnosy v tisících Kč:
Tržby za vlastní výrobky					
Tržby z prodeje služeb					
Jiné ostatní výnosy						
Úroky z účtu							
Přijaté příspěvky dary					
Provozní dotace						

0040
0012
0012
0001
0064
1747

Výnosy celkem							

1876

Hospodářský výsledek v tisících Kč			

0065

jídelní hůlky
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Naši dárci, sponzoři a nezištní podporovatelé:
Finanční podpora:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Hlavní město Praha
Městská část Praha 1
Městská část Praha 2
Městská část Praha 4
Městská část Praha 5
Městská část Praha 6
Městská část Praha 8
Městská část Praha 9
Městská část Praha 14
Městská část Praha 18
Nadace
Nadace
Nadace
Nadace

OKD:
České spořitelny
Naše dítě
Jedličkova ústavu

GE Money Bank, a. s.
Citi Bank a.s
Siemens - Fond pomoci
Ratiopharm CZ s. r. o.
Prostor 008
Crowne Plaza Hotel Praha
FotoŠkoda
Ing. Arch. Martin Rössler
Mgr. Martin Peterka
Materiální dar:
Crocodille ČR
Smetanová cukrárna a. s.
Poskytnutí služeb:
Grafické studio Laboratoř
Tiskárna F & F
Prodej výrobků:
Crowne Plaza Hotel Praha
Kapela Fajnbeat

Five.Ten Mini Mocc

Five.Ten Mini Mocc
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Všem děkujeme velmi
a pěkně.

všem děkujeme velmi a pěkně.
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všem děkujeme velmi a pěkně.
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