Výroční zpráva 2015

Dílny tvořivosti

již od roku 2003 pomáhají lidem se znevýhodněním pracovat a žít kvalitní
život. Naše sociální služby jsou určené lidem s mentálním, tělesným nebo
kombinovaným postižením a lidem po poranění či poškození mozku.
Pomoc nabízíme také jejich rodinným příslušníkům a blízkým.
Since 2003 Workshop of creativity helps to desadvantaged people to work
and live quality life. Our services focus on people with mental, psysical or
combined handicap and to people after injury or damage of brain. We also
offer our help to their families and friends.
Milí přátelé a příznivci,
snad symbolicky, deset let po založení organizace v roce 2013, započala
naše cesta za transformací Dílen tvořivosti, občanského sdružení, na
obecně prospěšnou společnost. Cesta to byla časově i odborně náročná,
táhla se přes celý rok 2014 i 2015 a ačkoliv tato výroční zpráva dává
nahlédnout do našich úspěchů a výsledků práce za rok 2015, v čase, kdy ji
připravujeme k vydání (červen 2016), můžeme už s úlevou a radostí
prohlásit, že jsme dospěli k cíli. Obrovský dík patří JUDr. Romanu Bláhovi a
advokátní kanceláři Kinstellar, s.r.o.. A to především za jejich trpělivost,
protože nikdo z nás v roce 2013 netušil, že změnit právní formu malé
neziskové organizace potrvá 2.5 roku.
Máme za sebou jednu velkou etapu existence organizace, což s sebou
obvykle nese nutkání nostalgicky zavzpomínat. Podělím se s vámi o tyto
tři osobní vzpomínky. První je vzpomínka na úplný začátek, kdy jsme
značně rozechvělí (nejspíše mládím a nedostatkem zkušeností) snovali
představy o tom, jak by mohlo nebo mělo vypadat sídlo Dílen tvořivosti.
Snilo se nám krásně a ještě na konci roku 2003 jsme se zabydleli
v pavilonu Dílen tvořivosti na Vyšehradě. Krásnou budovu pro nás tehdy
navrhli architekti David Vávra, Martin Rössler a Jan Linhart. Její výstavba
byla financována Nadací Jedličkova ústavu. Pan Arch. Rössler nám
zachoval přízeň i v letech následujících. Vánoce se tak pro nás staly
časem, kdy chodí Ježíšek a Martin Rössler, s pozdravy a nabídkou
finančního daru. Nežádán, bez dalších očekávání obdarovával. Stejně tak
tomu bylo v případě dětí ze Studia Motýlek, kteří si nás v roce 2011 samy
„našly“ (dokonce už na nové adrese v Podskalské, na Novém Městě) a
uspořádaly v náš prospěch benefiční prodej svých obrázků. Zázraky se
dějí, jen na ně nesmíme spěchat.
Další vzpomínky si ponechám zase na příští rok, ať je o čem vyprávět :).
Hezké léto,
Bc. Jitka Častulíková, ředitelka Dílen tvořivosti, o.p.s.
t.č. na mateřské dovolené
Praha, červen 2016
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Základní údaje o organizaci
Dílny tvořivosti, o.p.s.
Podskalská 1252/24
128 00 Praha 2 – Nové Město
Ič: 266 29 712
Mob: 774 372 796
E-mail: dilny_tvorivosti@seznam.cz
Webové stránky:
dilnytvorivosti.cz
navraty.info
manual.navraty.info
Naší hlavní činností zůstává poskytování registrovaných sociálních služeb.

Sociálně terapeutická dílna
Registrovaná sociální služba § 67 – sociálně terapeutické dílny dle zákona
108/2006 Sb. o sociálních službách.
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením – lidé po poranění či poškození mozku,
lidé s mentálním či tělesným postižením, lidé s různou kombinací diagnóz
a postižení.
Náplň služby
Služba se zaměřuje na rozvoj nebo obnovení pracovních, sociálních a
komunikačních kompetencí uživatelů. Konkrétně pak uživatele podporuje
v následujících cílech:
•

zdokonalit se v soběstačnosti a dovednostech běžného života (např.
telefonování, zvládání nových situací)

•

rozvíjet schopnosti důležité pro uplatnění v zaměstnání a mezi lidmi
(např. vytrvalost v práci, samostatnost, soustředění)

•

získat nové pracovní dovednosti

•

připravit se na program podporovaného zaměstnávání nebo na zaměstnání na otevřeném trhu práce

•

získat informace a kontakty (např. osobní asistence, chráněné bydlení, podporované zaměstnávání)

Denní program probíhá v čase od 8:30 do 13:30 hodin a skládá se z
následujících částí:
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•

skupinový rozhovor – diskuse na témata týkající se samostatného
života, zaměstnání, finančních otázek apod. nebo trénink
kognitivních funkcí (např. paměti)

•

pracovní část – nácvik pracovních dovedností a schopností
(vytváření výrobků)

•

hodnocení dne – zhodnocení vlastní práce, která ten den proběhla
(pokroky, způsoby práce)

•

individuální konzultace – tvorba individuálního plánu, diskuse na
různá témata, práce na vlastních cílech (nad rámec skupinového –
hlavního – programu dílny)

Počet klientů: 20 (z toho 14 klientů v programu Návraty, který se věnuje
výhradně lidem po poškození a poranění mozku)
Popis realizace služby v roce 2015
„Jako v každém roce, tak i v tomto, jsme se snažili zkvalitnit naše služby.
Našli jsme mimo jiné inspiraci z doporučení od magistrátu. Upravili jsme
individuální plány podle trendu dnešní doby, abychom lépe mohli pracovat
s klienty na jejich rozvoji.
Při ranním slůvku jsme se zaměřili především na rozvoj čtení, psaní,
pozornost a soustředění. V nejdelší části dne, tedy v té pracovní, si klienti
rozvíjí především pracovní činnosti a domácí práce. Uživatelé této služby
nejvíce pracují na dovednostech v malování a šití – šijeme polštářky, tašky
a různá plyšová nebo filcová zvířátka. O vánocích jsme vyráběli především
výrobky tématicky vázané právě na toto období. Výrobky si získaly oblibu
u návštěvníků obchůdku. Poslední části dne, kterou je hodnocení, jsme
dali pevný řád a strukturu, díky čemu klient ví, o čem má hovořit a jak.
Službu jsme také rozšířili o prázdninový provoz. Poskytujeme ji tedy opět
celých 12 měsíců v roce, jak tomu bylo i před lety“.
Markéta Stodolová DiS. a Mgr. Zdena Vitámvásová,
asistentky/konzultantky STD

Terénní práce/case management
Registrovaná sociální služba § 66 – sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních
službách.
Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří osoby se zdravotním postižením ve věku 16 až 64 let
– lidé po poranění či poškození mozku, lidé s mentálním, tělesným
postižením, lidé s různou kombinací diagnóz a postižení.

3

Náplň služby
Cílem služby je podpořit klienty při naplňování jimi stanovených cílů, které
se vztahují nejčastěji k oblasti pracovního uplatnění, vzdělání a dalšího
osobního rozvoje, volného času, bydlení, samostatného života. Důležitou
součástí služby je také poradenství, podpora při vyhledávání vhodných
sociálních či jiných služeb, koordinace aktivit klienta a spolupráce s těmi,
kteří klientovi v jeho situaci pomáhají.
Podpora je realizována prostřednictvím individuálních konzultací, jejichž
četnost vychází z cíle klienta a aktuálních potřeb. Konzultace mohou
probíhat nejenom v prostorách organizace, ale také v terénu. Jde např.
o doprovody, nácviky cest. Služba je tedy poskytována ambulantní a
terénní formou.
Počet klientů: 9 (z toho 8 klientů v programu Návraty)
Popis realizace služby v roce 2015
„I v této službě jsme se zaměřili na zlepšení individuálních plánů. V první
polovině roku zakázky klientů směřovaly spíše k hledání uplatnění na trhu
práce, díky čemu jsme navázali hezké a především důležité vztahy
s organizacemi, které dávají práci lidem s postižením. Klienti, kteří
nedostali práci, našli útěchu ve zpětné vazbě, na čem mohou zapracovat,
aby příště danou práci získali.
Ve druhé polovině se zakázky vydaly převážně směrem na zlepšení
počítačových dovedností, partnerských vztahů a hledání bydlení“.
Patrik Bursa, terénní pracovník

Podpůrná skupina Návraty
Registrovaná sociální služba § 66 – sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních
službách.
Cílová skupina
Lidé po poranění či poškození mozku.
Náplň služby
Podpůrná skupina Návraty je určena lidem, kteří prodělali poranění či
poškození mozku. Jejím cílem je vytvořit bezpečný prostor pro sdílení
témat souvisejících s životem po prodělaném poškození mozku. Jde
o specifické a zásadní změny, které často dokážou plně pochopit jen lidé
s podobnou zkušeností, a právě oni sobě navzájem mohou dát podporu a
pohled, který jim ani nejlepší odborník nedá. Úlohou terapeutů je vytvářet
bezpečné prostředí, moderovat setkání, případně přinášet témata.
Počet klientů: 10
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Popis realizace služby v roce 2015
„Podpůrnou skupinu jsem převzala po Barboře Lahodové a Jindře Pitákové.
Forma služby zůstala zachovaná v původní podobě. Uživatelé a uživatelky
se scházeli pravidelně 1/14dnů na 1,5hodiny. V atmosféře bezpečí a
důvěry v rámci skupinového dialogu přinášeli především vlastní aktuální
témata, otázky, zkušenosti, nápady, plány a vzájemně se podporovali,
inspirovali a trénovali hlavně v těchto oblastech: komunikace a vztahy
v rodině i v širším okolí, vyhledávání návazných sociálních služeb,
osamostatňování se, trávení volného času, poznávání osobních hranic,
sebevědomí, sebedůvěry, zdrojů sebe/podpory v nepříznivé sociální
situaci. Setkání byla plná obdivuhodné otevřenosti, optimismu a smyslu
pro humor.“
Mgr. Lívia Didičová, terapeutka podpůrné skupiny

Program podpory rodin a blízkých lidí se
zdravotním postižením
Cílová skupina
Rodiče, příbuzní, blízcí a pečující o osoby se zdravotním postižením
Popis a cíle programu
Projekt je zaměřen na poskytování ucelené podpory blízkým a pečujícím
o lidi se ZP. Nabízí široké spektrum individuální i skupinové podpory, která
vychází z nabytých zkušeností s cílovou skupinou z předešlých let a
výsledků mapování jejích aktuálních potřeb.
Nabízená podpora zahrnuje
1. individuální konzultace a poradenství
2. telefonické i online poradenství,
3. interaktivní semináře a workshopy
4. pravidelná skupinová setkávání v podobě podpůrné skupiny,
5. poskytnutí příspěvku na rehabilitační/vzdělávací akci dle výběru
klienta.
Společným cílem námi nabízené komplexní podpory je poskytnout
pečujícím bezpečné prostředí pro sdílení a výměnu zkušeností, vzájemné
posilování kompetencí potřebných pro zvládání náročných situací, prostor
pro péči o sebe. Účastníci získávají informace týkající se možností zapojení
člověka se ZP do přirozeného způsobu života, o aktuální nabídce sociálních
služeb včetně rozpoznání jejich kvality, zprostředkování kontaktu na
odbornou péči a informace z celého spektra ucelené rehabilitace - ze
sociální, zdravotní, právní i psychologické oblasti.
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Popis realizace služby, hlavních změn v roce 2015
Možnost individuálních konzultací využívali jak rodiče a blízcí zapojení do
podpůrné skupiny, tak rodiče klientů docházejících do dalších programů
organizace. Dotazy se nejčastěji týkaly nabídky sociálních služeb a
vyhledávání konkrétní odborné péče.
Manual.navraty.info je živá databáze pravidelně aktualizovaných kontaktů
na odborníky a specializovanou péči věnovanou primárně lidem po
poškození mozku, užitečné kontakty zde nachází i další cílové skupiny.
Nejčastější dotazy byly na vyhledávání konkrétního odborníka na základě
popisu zdravotní a sociální situace dotazovaného.
Interaktivní semináře, workshopy jsou vedené odborníky na témata, které
si pečující sami určují dle svých aktuálních potřeb. V roce 2015 proběhla
odborná konference na téma „Agresivita, její příčiny a zvládání“. Všichni
účastníci se aktivně zapojovali do diskuzí, pokládali konkrétní dotazy
z vlastní zkušenosti a konferenci hodnotili, dle evaluačních dotazníků, jako
velice přínosnou.
Skupinová setkání byla realizována 1x měsíčně ve středu od 17:00 do
18:40. Všechna sezení probíhala pod vedením terapeutky a koordinátorky,
které vytvářely bezpečný prostor pro sdílení zkušeností, zážitků a
vzájemných otázek. Skupina poskytla rodinám a blízkým možnost setkání
s lidmi, kteří řeší podobné životní situace. Mezi nejčastější témata
například patřily např. obavy, co se stane s postiženým členem rodiny,
když už nebudou moci o něj dále pečovat, jak si najít čas pro sebe a jak ho
využít. Uživatelé si mezi sebou pravidelně předávali užitečné informace a
kontakty. Účastníkům skupiny jsou také pravidelně zasílány aktuální
nabídky a informace od organizací poskytující služby pečujícím rodinám
(nabídky asistence, pracovního uplatnění apod.). Tuto službu hodnotí
účastníci velmi pozitivně, často uvádějí, že nemají jinou možnost, jak se
k podobným informacím dostat. V rámci služeb nabízených na území hl. m.
Prahy se jedná o unikátní aktivitu.
V roce 2015 jsme začali nabízet i další službu v rámci tohoto Programu, a
to poskytnutí příspěvku na vzdělávací/rehabilitační akci dle výběru
účastníka Programu. Příspěvek je poskytován ve výši 50% účastnického
poplatku. Ceny vybraných kurzů se mohou pohybovat až do 1000,(u jednodenních akcí), do 2000,- (u dvoudenních akcí) a u vícedenních akcí
až do 3000,-. Cílem příspěvku je podpořit pečující v tom, aby mysleli také
na sebe, našli si chvíli pro relaxaci, seminář, který jim pomůže získat
důležité kompetence a síly do dalších dní, aniž by jim v tom bránila
finanční nedostupnost akce.
Dle dotazníků zpětné vazby účastníci programu velmi oceňují
zprostředkování kontaktu na odbornou péči a informace z celého spektra
ucelené rehabilitace - ze sociální, zdravotní, právní i psychologické oblasti.
Je to pro nás důležitý impuls, abychom se v rámci programu i nadále
intenzivně věnovali práci na zvyšování informovanosti obyvatel hlavního
města Prahy o možnostech pomoci a poskytovaných sociálních a
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návazných službách. Potvrzuje se tak, že přínosy tohoto projektu přesahují
hranice organizace a kladně přispívají i celému systému sociální péče
v Praze.
Počet klientů zapojených do programu
Celkový počet klientů zapojených do Programu je 25. Podpůrné skupiny se
zúčastnilo celkem 14 osob. Na jednotlivá sezení se scházejí uživatelé
v průměru 4 osob. Odborné konference se zúčastnilo celkem přibližně 50
posluchačů, z toho 2 posluchači z řad klientů. Individuální konzultace a
poradenství byly poskytnuty v celkovém rozsahu 50 hodin za tento rok.
Prostřednictvím databázové aplikace manual.navraty.info byly zodpovězeny
2 adresné dotazy a bylo provedeno 13 změn a aktualizací.

Projekty
Odborná multidisciplinární konference
Ve středu 9.12.2015 jsme pořádali v Americkém centru na Praze 1 již
desátou odbornou konferenci věnující se problematice lidí po poranění
mozku. Letošní ročník konference byl věnován často opomíjenému tématu
situace nejbližšího okolí lidí se zdravotním postižením a nesl název
„Agresivita, její příčiny a zvládání“.
Právě rodiče našich klientů nás k tomuto tématu inspirovali. S agresivním
chováním v mezilidských vztazích se bohužel setkáváme velmi často,
avšak medializovat tuto problematiku je obtížné. Klasické psychologické
teorie nám pomáhají tento typ chování docela jednoduše odvodit, ale jak
se s ním vypořádat v běžném životě už tak jednoduché být nemusí.
Přednášející a jejich příspěvky byli zvoleni tak, aby bylo toto široké téma co
nevíce poodkryto a pro každého účastníka byl čas strávený na konferenci
co nejužitečnějším.
Se svými příspěvky na konferenci vystoupili: Mgr. Ivana Janišová, klinická
psycholožka („Lidské potřeby ve stáří“), doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.,
klinický psycholog („Psychologické zdroje agresivity“), doc. MUDr. Jan
Vevera, Ph.D., psychiatr („Násilí a viktimizace u psychiatrických pacientů“)
a Mgr. Roman Pešek, KBT terapeut („Agresivita u dětí a jak ji zvládat“).
Za Dílny tvořivosti vystoupila s příspěvkem Anna Plachá, která byla
zároveň organizátorkou konference, a představila jednu z poskytovaných
služeb organizace - Program podpory rodin a blízkých lidí se zdravotním
postižením, v rámci kterého byla konference pořádána. Mgr. Lívie Didičová
a Veronika Štípková pak také stručně představily celkovou činnost
organizace.
Ačkoli se původně zdálo, že je téma „agrese“ především tématem
psychologickým, příspěvky našich přednášejících přesahovaly i do dalších
oborů jako je politika, sociální práce, neurologie…. Na konferenci se sešli
zájemci z oboru psychiatrie, psychologie, fyzioterapie, ergoterapie,
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logopedie, neurologie a další, kterým je tato problematika blízká. Průběh a
podoba konference byla koncipována tak, aby se vytvořil prostor jak pro
předávání odborných informací mezi účastníky, tak pro neformální i
formální – řízenou diskusi. Cílem bylo zviditelnění problematiky agresivity
u různých cílových skupin, sdílení mezioborových znalostí a zkušeností
v oblasti práce s lidmi s postižením a prohlubování spolupráce mezi
jednotlivými obory. Odborným garantem akce se stala prof. PhDr. RNDr.
Marie Vágnerová, Csc.
Partneři konference: Ovocný Světozor (Hájek a Boušová, spol. s.r.o.) a
Trojanka catering, s.r.o.. Akce byla realizována v rámci Programu podpory
rodinných příslušníků a blízkých lidí se zdravotním postižením, který v roce
2015 podpořily: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Magistrát hl.
města Prahy, Nadace ČEZ, Rohde &Schwarz – Praha, s.r.o. a Kinstellar,
s.r.o., advokátní kancelář.

Dobrý obchod, který pomáhá
Projekt Dílen tvořivosti nabízí široké veřejnosti další příležitost pro podporu
naší činnosti a to formou nákupu, obdarováním i pomocí s jeho realizací.
Cílem projektu je získat finanční prostředky na realizaci aktivit věnovaných
problematice lidí po poškození mozku, vzdělávání, šíření dobré spolupráce
mezi zdravotní a sociální péčí, zvyšování povědomí o problematice této
cílové skupiny, tedy osvětové aktivity. Dobrý obchod nabízí nové originální
kousky z rukou designérů, kreativců, umělců i šikovných řemeslníků. Ale
také kousky léty a kvalitou osvědčené či vylepšené (produktová řada
„im/proved“, vintage či retro).
Kontakty pro nákup, dobré nápady i obdarování
mob: 608 372 796, dobryobchod@navraty.info
Více informací najdete také na www.dilnytvorivosti.cz a navraty.info (pod
značkou statného paroháče).

Prodej výrobků
Každoročně se spolu s našimi klienty podílíme na tvorbě nové výrobní
koncepce, snažíme se přicházet s novými postupy a zajímavými výrobky,
které osloví veřejnost. Za hlavní designéry považujeme právě naše klienty,
kteří skrze přirozenou podporu ze strany asistentek/konzultantek sociálně
terapeutické dílny rozvíjí nebo také obnovují své schopnosti a dovednosti.
Letos tak například vznikaly nové šperky (brože, dárkové sety), všemožné
výrobky z papíru (dárkové krabičky, pletení z papíru, deskové hry) a různé
velikosti i druhy mýdel.
Velice nás těší, že nám naši firemní partneři zachovali přízeň také v tomto
roce a podpořili činnost organizace formou zakázky nebo nákupu hotových
výrobků.
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Naše výrobky si zájemci mohli zakoupit např. na těchto
místech
Eliášův obchod, Praha 6
Květiny nonstop Francouzská, Praha 2
Tréninkový obchod Centrum Martin, Praha 3
Veletrh sociálních služeb, Praha 12 a Praha 8
Vánoční trhy v Citibank Europe, Praha 5
Jarmark neziskových organizací na Náměstí Míru, Praha 2
Trhy „Vánoční hvězda“ Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a
teologická Jabok, Praha 2
Tichá kavárna – projekt neziskových organizací 365, o.p.s. a APPN, o.s.
(Agentura pro neslyšící)

Dobrovolníci a stážisté
V roce 2015 nás navštívilo několik týdenních praktikantů především z VOŠ
Jabok a také 2 na dlouhodobou – měsíční praxi.
U praktikantů dbáme na jejich individuální plán. Při nástupu na praxi jim
představíme pracoviště a poté se domlouváme, co by je zajímalo nejvíce,
co by si chtěli vyzkoušet. Může to být např. vedení či facilitování ranního
povídání, odpoledního programu a nebo závěrečné hodnocení dne s
klienty.
Většina z našich klientů má těžší či kombinované postižení, většina z nich
tedy potřebuje individuální přístup a podporu. Zejména praktikanti, kteří u
nás stráví delší čas, jsou výraznou pomocí.
Celkový počet dobrovolníků: 14

Zaměstnanci
Patrik Bursa
Kateřina Dašková
Lívia Didičová Mgr.
Dagmar Dubnová
Ivana Janišová
Michaela Kahudová Mgr.
Jana Kožnarová DiS.
Antonín Křeček
Barbora Lahodová Bc.
Zuzana Mülerová
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Lucie Pechmanová Bc.
Jindra Pitáková Mgr.
Anna Plachá
Markéta Stodolová DiS.
Veronika Štípková Ing.
Veronika Tejkalová Mgr.
Jan Toepfer Bc.
Dagmar Valuchová Ing.
Zdeňka Vitámvásová Mgr.

Statutární orgán
Bc. Jitka Častulíková – ředitelka
RNDr. Petr Častulík, Ph.D. - člen správní rady
MUDr. Růžena Potočková – členka správní rady

Velké poděkování patří všem našim sympatizantům, dárcům
a firemním partnerům a to především
advokátní kanceláři Kinstellar, s.r.o. a všem jejich zaměstnancům, kteří se
podílejí na spolupráci a podpoře (je jich nemálo a my všem děkujeme)
paní Fejtkové ze společnosti Rohde & Schwarz – Praha, s.r.o.
JUDr. Romanu Bláhovi
Mgr. Jiřímu Kučerovi
Mgr. Kateřině Jechové
Petru Šibravovi

10

Bilance hospodaření k 31.12.2015 organizace Dílny tvořivosti
Aktiva v tisících Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku
Finance v hotovostní pokladně
Finance na bankovním účtu
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky za institucemi sociál. a zdrav. Poj.
Ostatní přímé daně
Jiné pohledávky
Náklady příštích období
Aktiva celkem

176
-176
3
2 050
78
3
10
1
1
2 146

Pasiva v tisících Kč
Závazky k zaměstnancům z mezd
Závazky k účastníkům sdružení
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Výsledek hospodaření roku 2014
Nerozdělený zisk minulých let
Pasiva celkem

3
26
538
51
63
1 465
2 146

Výsledek hospodaření roku 2015 organizace Dílny tvořivosti
Náklady v tisících Kč v hlavní činnosti
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Ostatní daně a poplatky
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

88
62
10
98
920
264
3
2
7
1 454

Výnosy v tisících Kč v hlavní činnosti
Přijaté příspěvky dary
V tom:
Nadační příspěvek od Nadace ČEZ
Nadační příspěvek od Nadace České pojišťovny
Provozní dotace
V tom:
MPSV
11

65
25
40
1 389
24

Státní dotace prostřednictvím MHMP
Grant od Hlavního města Prahy
MČ Praha 8
MČ Praha 12
Výnosy celkem

Hospodářský výsledek hlavní činnosti v tisících Kč

1 123
188
34
20
1 454

0

Náklady v tisících Kč v hospodářské činnosti
Spotřeba materiálu
Náklady celkem

3
3

Výnosy v tisících Kč v hospodářské činnosti
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Výnosy celkem

53
13
66

Hospodářský výsledek hospodářské činnosti v tisících Kč

63

Hospodářský výsledek celkem

63
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