6

5

4

2

70

495

130

100

3

140

TO 15 IN
350

310

Výroční zpráva 2020

1

KONTAKTNÍ ÚDAJE

1. ROK 2020 / ÚVODNÍ SLOVO

Dílny tvořivosti, o.p.s.
Podskalská 1252/24
128 00 Praha 2
telefon: 222 511 488
mobil: 774 372 796
e-mail: dilny_tvorivosti@seznam.cz

Rok 2020 byl v mnohém jiný snad pro každého z nás. Naše
životy ovlivnil ve všech směrech. Vše, co se zdálo být dříve
samozřejmostí, jako by nás chtělo přesvědčit, že samozřejmé
není a být nemusí, ani v letech následujících. Dostáváme životní lekci a doufáme, že u zkoušky uspějeme.
Jsme malá nezisková organizace, jejíž řízení je dlouhodobě postaveno na krizovém managementu. Tu chybí peníze,
tu odborný personál, tu zase prostory… Ačkoliv by bylo
nasnadě si myslet, že za 17 let úspěšného fungování naší
organizace budeme dostatečně připraveni na ledacos, přišly
časy, o kterých se dá s nadsázkou říct, že je to mazec, a to
pořádný.
A proto je zde i spousta věcí, za které je třeba se pochválit, protože se navzdory všemu podařily. V době, kdy nebylo
možné realizovat skupinový program ani ambulantní služby,
se nám podařilo najít alternativní způsob pomoci, nejen pro
naše klienty a jejich blízké, ale také pro další potřebné. Pomáhali jsme online, občas v terénu, sdíleli jsme know-how
i odborné informace a inspirace k práci na svém zdraví, prostřednictvím našich webů i sociálních sítí. Šili jsme roušky
pro další cílové skupiny, které MČ Praha 2 a Živá paměť dále
distribuovaly. Hodně času a energie pohltilo také nastavení
hygienických opatření uvnitř organizace a zajištění ochranných pomůcek. Odolávali jsme nákaze, zdolávali karantény.
Zrealizovali jsme plánovanou rekonstrukci prostor, kterou už
nebylo možné odkládat. A také v administrativní části jsme
konečně okusili výdobytky 20. století. Máme teplou vodu,
pračku a nechybí nám nadšení :).

Webové stránky a sociální sítě
www.dilnytvorivosti.cz, www.navraty.info
http://manual.navraty.info
Facebook: Dílny tvořivosti
Instagram: Dílny Tvořivosti, o.p.s. (@dilnytvorivosti)
číslo účtu: 2900231647/2010 (Fio banka)
IČ: 266 29 712
STATUTÁRNÍ ORGÁN A MANAGEMENT ORGANIZACE
Ředitelka: Bc. Jitka Častulíková
Správní rada: MUDr. Růžena Potočková, Ing. Petra Novotná,
RNDr. Petr Častulík, Ph.D.

Do roku 2021 vstupujeme s touto vizí:
• Poskytujeme kvalitní a odbornou péči specifické cílové
skupině – lidem s různou kombinací diagnóz a lidem po
poškození mozku.
• Jsme zavedená a finančně stabilní organizace s potenciálem pro další rozvoj v oblasti sociálních služeb i navazující
sociálně zdravotní péče. Angažujeme se na poli sociálně-kulturních aktivit, rozvoje komunitního života, budování
i udržování místních tradic.
A přibližně za rok si povíme, jak se nám ji podařilo naplnit.
Přeji hodně štěstí a především pevné zdraví.
Bc. Jitka Častulíková, ředitelka
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2. POSKYTOVANÉ REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociálně terapeutická dílna
Tuto registrovanou sociální službu (dle § 67 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) poskytujeme již
od roku 2004.
Naše sociálně terapeutická dílna poskytuje dlouhodobou
a pravidelnou podporu lidem se zdravotním postižením.
Jedná se o osoby s mentálním, tělesným či kombinovaným
hendikepem, osoby se zdravotním postižením – specificky
osoby po poranění či poškození mozku a osoby s duševním
onemocněním.
Skupinový program probíhá denně (vyjma středy) v čase
od 8.30 do 13.30 hod. Čas po programu je věnován osobním
konzultacím, pohovorům se zájemci, základnímu sociálnímu
poradenství a také nutné administrativě.
Uplynulý rok probíhal kvůli pandemii koronaviru i v dílně nestandardně. Dílna byla pro klienty na jaře zcela uzavřená a od podzimu pak fungovala v omezeném počtu
osob. Zasáhlo to jak klienty, tak nás pracovníky. Snažili
jsme se alespoň o komunikaci prostřednictvím e-mailu,
telefonu a sociálních sítí, abychom měli přehled, jak se
klientům za nastalé situace vede. Také díky tomu jsme jim
mohli zasílat úkoly a tipy, na čem doma pracovat, nebo
čím si alespoň ukrátit dlouhou chvíli. Zároveň se nám podařilo zvelebit prostory dílny i kanceláří v rámci velkého
úklidu a výmalby.
Když situace umožnila návrat klientů do dílny, využili jsme čas k nácviku hygienických návyků a dovedností
a snažili se i v rámci ranních rozhovorů zvětšovat porozumění o prevenci onemocnění a ohleduplnosti vůči ostatním. Měnící se opatření byla stálicí ranních rozhovorů, skrze které jsme se snažili klienty informovat o aktuální situaci
a osvětlovat jim podobu i význam opatření. Snažili jsme
se ale nepropadnout pouhému hloubání nad nepříznivými
poměry a neustávat ve slavení různých svátků a vzdělávání
se o jejich významu.
I když bez tradičního vánočního večírku a ve skromnějším počtu, oslavili jsme i letos Vánoce a předali si dárečky.
S radostnou úlevou jsme také zaznamenali, že navrátivší se
klienti nepřišli o většinu z doposud získaných dovedností,
tak jak by se po delší nepřítomnosti dalo očekávat. Z jejich slov ale bylo zřejmé, že jim chyběl kontakt s ostatními
klienty, režim a smysluplná náplň času, kterou jim dílna
poskytuje.
K naší radosti se i letos podařilo jednomu z klientů posunout od naší služby k placenému zaměstnání. Navštěvování
sociálně terapeutické dílny pro něj bylo důležitým mezníkem na cestě k samostatnosti. Podle jeho slov mu umožnila samostatnost, kterou těžko hledal v domácím prostředí,
v němž se cítil být objektem péče druhých. V dílně měl možnost si uvědomit své silné stránky a setkání s dalšími lidmi
s podobnou zkušeností mu pomohlo znovu získat sebejistotu v komunikaci.
I v současné nestandardní době jsme se setkali s 12 novými zájemci o službu a několika zájemci, z řad stávajících
klientů, o rozšíření služby.
Celkem jsme za rok 2020 poskytli dlouhodobou podporu
24 klientům.

Skupina Návraty
V první polovině roku 2020 probíhalo skupinové setkávání klientů po poranění či poškození mozku s terapeutkou.
Účastníci zde měli možnost sdílet svou specifickou zkušenost se zásadními změnami, které do jejich života přineslo
zranění. Ve většině případů se vlivem nehody, k níž mnohdy
přišli bez vlastního přičinění, jejich život změnil zcela zásadním způsobem. V mnoha případech jsou odkázáni na
své blízké, kteří se o ně starají a podporují je. Potýkají se
s poruchami paměti, pozornosti a dalšími těžkostmi. Na
skupiny přicházejí sdílet svou autentickou zkušenost s lidmi, jejichž životní realita je podobná té jejich. Pocit sounáležitosti a také toho, že ve své situaci nejsou sami, jim
pomáhá zlepšit jejich psychický stav. Zároveň jsou skupiny
bezpečným prostorem, kde je možné, zcela bez obav, projevit své emoce.
3. REALIZOVANÉ PROJEKTY
Společně k návratům
Projekt nabídl široké spektrum odborné psychosociální podpory určené lidem s různou kombinací diagnóz, lidem po poškození a poranění mozku, jejich blízkým a pečujícím.
V rámci něj mohli klienti i pečující využít pravidelných
logopedicko-terapeutických setkání, arteterapeutického ateliéru s nácvikem relaxačních technik a individuálních konzultací s terapeutem/psychologem. Opatřili jsme také několik
nových zajímavých pomůcek a her k nácviku kognitivních
funkcí. Cílem bylo nabídnout klientům i pečujícím pomoc při
zvládání nelehkých životních situací, navzájem se podpořit,
porozumět okolí i sobě samému, potrénovat poznávací funkce, procvičit jemnou motoriku, uvolnit nastřádané napětí
a emoce a osvojit si různé relaxační techniky.
Všem zmiňovaným skupinovým aktivitám byl vyčleněn
středeční čas od 13.30–17.00 hod. Program začínal vždy
tréninkem kognitivních funkcí (se zaměřením na procvičení
paměti, pozornosti a řeči) pod vedením zkušené speciální
pedagožky.
Na tuto část navázal arteterapeutický ateliér, do kterého
se mohl zapojit kdokoliv, ať už s postižením, nebo bez něj.
S ohledem na aktuální pandemickou situaci jsme nabídku
podpory rozšířili o možnost on-line konzultací. Každý týden
jsme na webových stránkách www.navraty.info a na našem
Facebooku sdíleli informace a rady k tréninku kognitivních
funkcí spolu s příklady různých arteterapeutických a relaxačních technik.
Projekt byl podpořen Výborem dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové a Magistrátem hlavního města Prahy.
Rozdrtit se nenecháme
Tento ekologicko-sociální projekt byl kombinací informační
kampaně, sbírky a záchrany sazenic smrků, o které nyní,
s ohledem na přehodnocení skladby výsadby lesů, nebyl zájem, a velká část z nich měla zamířit do drtičky. Osud smrků
nám připomínal naši cílovou skupinu – osudy lidí, kteří se
ani po život ohrožující události nechtějí nechat osudem rozdrtit a statečně čelí těžkým následkům vážné nemoci, úrazu
či autonehody.
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Tři sta kusů sazenic smrku ztepilého poskytly Lesoškolky s.r.o., zkušeně je zasadila organizace Home For Trees z.ú.,
finanční příspěvek na realizaci projektu poskytla Česká
podnikatelská pojišťovna, a.s., organizační pomoc zajistili
v BPS – Byznys pro společnost, z.s. a rodina Markova. Výtěžek z akce byl použit na provoz sociálně terapeutické dílny –
na asistenci klientům s těžkým zdravotním postižením, kteří
se chtějí aktivně zapojit do programu Dílny tvořivosti o.p.s.

s klienty si moc vážíme. Několikrát nám také během programu vypomohl Jan Srovnal.
Za velkou pomoc s propagací výrobků, údržbou sociálních
sítí, se zprostředkováním kontaktů a za vánoční nadílku pro
klienty děkujeme Pavlu Višňovskému. Je tu, kdykoliv potřebujeme pomoci s něčím, na co síly či zdroje nestačí. I když
s námi nesedí v kanceláři, stal se prakticky součástí našeho
týmu. A my mu moc děkujeme.

4. PRODEJ VÝROBKŮ A AKCE PRO VEŘEJNOST

6. SPOLUPRACUJEME A DÁVÁME O SOBĚ VĚDĚT

Prodej výrobků
S klienty jsme se v uplynulém roce rovněž věnovali práci
na našem sortimentu. Proces výroby vyžaduje soustředění, zapamatování si správného postupu, přesnost v ruce
i schopnost požádat o pomoc druhého, když ji klient potřebuje. Práce na výrobcích klientům umožňuje osvojovat si
pracovní dovednosti, procvičovat motoriku, zlepšovat kognitivní funkce i sociální dovednosti a získávat potřebnou
sebejistotu.
Pokračovali jsme ve výrobě oblíbených originálních notýsků i dalších papírenských potřeb (bločků, záložek, přání, jmenovek). Vzniklo také množství textilních výrobků,
ať už se jednalo o textil do domácnosti, nebo dekorativní
předměty. Stálicemi našeho sortimentu jsou i různé šperky
a doplňky do vlasů. Před Vánocemi jsme se opět věnovali
výrobě adventních věnců i věnců k zavěšení na zakázku.
Výrobky jsou k dostání v našem obchůdku na adrese Podskalská 1252/24, Praha 2, v Eliášově obchodě organizace Via
roseta, o.p.s.
Realizujeme rovněž zakázkovou výrobu pro firmy i jednotlivce.

Také v roce 2020 jsme spolupracovali s mnohými organizacemi, ať už v rámci projektů, při práci s našimi klienty, v dalším vzdělávání, v provozních záležitostech, či v dostupnosti
naší sociální služby pro všechny Pražany.
Pravidelně spolupracujeme s Katedrou speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK a Jabokem – Vyšší odbornou
školou sociálně pedagogickou a teologickou, jejichž studenti
si k nám přicházejí prohlubovat praktické znalosti v oboru
a jejichž svěží přístup k práci je obohacením nejen pro klienty, ale i pro nás zaměstnance.
I my se snažíme rozšiřovat naše odborné kompetence,
a proto děkujeme Via Rosetě, o.p.s. za možnost odborné
stáže.
Rádi spolupracujeme s pobytovými službami organizací
Sedmibarevno, z.ú, Pohoda, z.ú a Paprsek, p.o., jejichž klienti nás dlouhodobě navštěvují. Vážíme si rovněž spolupráce
s organizací Rytmus,o.p.s. při hledání dobré cesty pro klienty
obou institucí.
Dlouhodobě spolupracujeme také s národní platformou
firemního dobrovolnictví Byznys pro společnost, z.s., která
nám pomáhá zprostředkovávat cestu k dobrovolníkům.
Letos nás podpořilo také několik podniků nabídnutím
našeho zboží ve svém prostoru. Děkujeme JARO GROUP
INTERNATIONAL a CAFÉ ELEKTRIC i našim sousedům z Podskalské ulice Šťastná Kavárna a Papírnictví Podskalská 18.
Děkujeme i platformě pro sázení stromů Home For
Trees, z.ú., společnosti Lesoškolky s.r.o. a Kateřině Jurkovičové z Byznysu pro společnost, z.s. za spolupráci při
projektu Rozdrtit se nenecháme a České podnikatelské pojišťovně a.s. za finanční podporu projektu.
V neposlední řadě děkujeme za spolupráci Městské části Praha 2, Městské části Praha 7, Městské části Praha 8,
Městské části Praha 10, Městské části Praha 13 a Městské
části Praha 14, jejichž občané také patří mezi naše klienty.
Děkujeme, že pamatují i na organizace, které nesídlí přímo
v jejich lokalitě.

Akce pro veřejnost
I v loňském roce jsme se snažili dávat o sobě vědět různým způsobem.
Veřejnosti jsme otevřeli už zmiňovaný středeční program
tréninku kognitivních funkcí i výtvarný ateliér v rámci projektu Společně k návratům.
Zúčastnili jsme se několika venkovních akcí pro veřejnost,
přestože některé byly z důvodu protiepidemických opatření
zrušeny. Dne 10. září jsme se účastnili Jarmarku u Ludmily pořádaného Diakonií ČCE. Naše výrobky nám v březnu
umožnila svým zaměstnancům nabídnout také společnost
Novartis s.r.o., kde jsme v rámci konference nastínili téma
života s postižením.
5. DOBROVOLNÍCI A PRAKTIKANTI
V průběhu roku 2020 nás navštívily čtyři šikovné praktikantky z Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické
Jabok, které zde absolvovaly několikadenní praxi.
Naši činnost podpořilo i několik dobrovolníků. Děkujeme
rodině Markových za ochotnou logistickou pomoc při projektu Rozdrtit se nenecháme. Dlouhodobě k nám na program
dochází pan Antonín Křeček, jehož obětavé podpory při práci

Aktuální informace o službě i o našich projektech naleznete
na webu www.dilnytvorivosti.cz, Facebooku Dílny tvořivosti
a Instagramu Dílny Tvořivosti, o.p.s. (@dilnytvorivosti).
7. ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ PODPORA TÝMU
Jitka Častulíková, Lada Marešová, Tereza Kociánová, Sofie
Okamurová, Antonín Křeček, Gabriela Nejedlá
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Za spolupráci dále děkujeme
Petru Šibravovi, PhDr. Ludmile Čierné, MUDr. Miře Babiakové
8. V roce 2020 nás finančně podpořili
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nadace Jedličkova ústavu
Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové
Ing. Jiří Domanský
paní Marta Borowiecová
Neradovi
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Magistrát hl. města Prahy
MČ Praha 2
MČ Praha 7
MČ Praha 8
MČ Praha 10
MČ Praha 13
MČ Praha 14
Alza.cz
Austromar Obchodní a dopravní spol. s r.o.

Za hmotné dary a další druhy pomoci děkujeme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bc. Pavlu Višňovskému
JARO GROUP INTERNATIONAL
CAFÉ ELEKTRIC
MUDr. Šárce Hadravské, MIAC
Míše Stabrynové
Lesoškolkám s.r.o.
České podnikatelské pojišťovně, a.s.
Byznysu pro společnost, z.s.
Petru Babákovi
Petře Novotné

• Za poskytnutí věcných darů, které potěšily naše klienty
o Vánocích, vděčíme rodině Višňovských, MUDr. Šárce Hadravské a paní Janě Janovské ze společnosti Tchibo GmbH.
• Lesy hl. m. Prahy nám opět velkoryse poskytly a doručily materiál k výrobě adventních věnců. Poděkovat musíme a rádi
poděkujeme panu Janu Schöblovi a jeho stavební firmě za
ochotu, poctivý přístup a práci, kterou odvedl na zrealizované rekonstrukci.
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2020
Činnosti
Označení

TEXT

Číslo řádku

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

A.

Náklady

1

A.I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

574

6

580

A.I.1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladovaných dodávek

3

161

6

167

A.I.3.

Opravy a udržování

5

27

27

A.I.6.

Ostatní služby

8

386

386

A.III.

Osobní náklady

13

1 555

1 555

A.III.10.

Mzdové náklady

14

1 159

1 159

A.III.11.

Zákonné sociální pojištění

15

379

379

A.III.12.

Ostatní sociální pojištění

16

5

5

A.III.14.

Ostatní sociální náklady

18

12

12

A.IV.

Daně a poplatky

19

1

1

A.IV.15.

Daně a poplatky

20

1

1

A.V.

Ostatní náklady

21

5

5

Jiné ostatní náklady

28

5

5

Náklady celkem

39

2 135

B.

Výnosy

40

B.I.

Provozní dotace

41

2 031

2 031

B.I.1.

Provozní dotace

42

2 031

2 031

B.II.

Přijaté příspěvky

43

105

105

B.II.3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

105

105

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

Výnosy celkem

61

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

A.V.22.

6

2 141

55

55

2 136

55

2 191

62

1

49

50

63

1

49

50
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2020
číslo
řádku

stav k prvnímu dni
účetního období

stav k poslednímu dni
účetního období

Dlouhodobý majetek celkem

1

0

0

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

20

220

256

A.II.7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

16

220

256

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

40

-220

-256

38

-220

-256

Krátkodobý majetek celkem

41

2 461

2 597

Pohledávky celkem

71

69

72

Označení
A.

A.IV.10.
B
B.II.

AKTIVA

Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku

028

088

B.II.4.

Poskytnuté provozní zálohy

314

55

65

72

B.II.2.

Ostatní přímé daně

342

60

3

0

B.II.17.

Jiné pohledávky

378

68

1

0

80

2 388

2 521

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B.III.1.

Peněžní prostředky v pokladně

211

72

13

19

B.III.3.

Peněžní prostředky na účtech

212

74

2 375

2 502

84

4

4

81

4

4

85

2 461

2 597

číslo
řádku

stav k prvnímu dni
účetního období

stav k poslednímu dni
účetního období

Vlastní zdroje celkem

86

1 710

1 760

Výsledek hospodaření celkem

94

1 710

1 760

B.IV.
B.IV.1.

Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období

381

Aktiva celkem
Označení
A
A.II.

PASIVA

A.II.1.

Účet výsledku hospodaření

963

91

X

50

A.II.2.

Výsledek hospodaření ve schval. řízení

931

92

56

X

A.II.3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let

932

93

1 654

1 710

Cizí zdroje celkem

95

751

837

Krátkodobé závazky celkem

129

220

306

B
B.III.
B.III.1.

Dodavatelé

321

106

9

31

B.III.5.

Zaměstnanci

331

110

1

1

B.III.6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

333

111

84

135

B.III.7.

Závazky k institucím soc. zabezpečení
a veřejného zdrav. pojištění

336

112

40

62

B.III.9.

Ostatní přímé daně

342

114

0

9

B.III.17.

Jiné závazky

379

122

35

0

B.III.22.

Dohadné účty pasivní

389

127

51

68

133

531

531

131

531

531

134

2 461

2 597

B.IV.
B.IV.2.

Jiná pasiva celkem
Výnosy příštích období
Pasiva celkem

384
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