Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s.
Výroční zpráva za rok 2012
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I. Informační část

1. Informace o činnosti a vývoji výkonnosti
Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s. je nestátní neziskovou organizací, která provozuje
chráněné pracoviště pro lidi s mentálním, fyzickým či psychickým postižením. Výrobním programem
jsou papírenské výrobky. Chráněné pracoviště vzniklo pod záštitou městské části Praha 2 a je na
pražských Vinohradech v provozu od dubna roku 2011.
Základní myšlenkou chráněného pracoviště a cílem programu je umožnění a zachování
pracovních příležitostí lidem s handicapem v chráněném, ale přitom v tvůrčím prostoru. Usilujeme o
to, aby zde naši zaměstnanci i nadále nacházeli nejen ujištění a své sebepotvrzení v práci, získávali
nové manuální a sociální dovednosti, ale zároveň cítili, že jsou součástí společenství lidí, které bude
mít na zřeteli individuální potřeby každého jednotlivce a přitom bude tvořit jeden spolupracující živý
organismus.
Cílovou skupinou osob jsou převážně lidé s mentálním a fyzickým postižením. Považujeme
však za důležité, aby byl u nás pracovní prostor otevřen i pro lidi s jinými typy postižení, pokud jim
jejich typ postižení dovolí zapojit se do společné pracovní činnosti.
V současné době provozujeme chráněné pracoviště - výrobní papírenskou dílnu. V rámci této
dílny se nám v roce 2012 podařilo položit základy ruční tiskařská dílny. Ve fázi rozjezdu je také nový
program exkurzí pro školy „Boříme bariéry“
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I. Výrobní papírenská dílna
V roce 2012 výrobní dílna zaměstnávala 9 zaměstnanců se
zdravotním postižením, kteří s pomocí asistentů vyráběli především
specifické školní sešity pro waldorfské školy, dále např. notýsky,
papírové tašky, přání a další dle zakázek.
V rámci provozu výrobní papírenské dílny se nám podařilo
vytvořit ucelený výrobní program, rozšířit stávající výrobní program o
zcela nové výrobky, udržet stávající odběratele a navázat nové
spolupráce, osvojit si nové technické postupy a v neposlední řadě
vytvořit pro naše zaměstnance sociálně příznivé a přátelské pracovní
prostředí. Terapeutický přístup nám velice pomohl při zpevňování
kolektivu a při nastavení zásad v mezivztahové komunikaci. Lidé na
dílně se vzájemně respektují, pomáhají si a naučili se mezi sebou
komunikovat způsobem, který předchází nedorozumění.

II. Rozjezdová fáze ruční tiskařské dílny (RTD)
Ve fázi rozjezdu je od podzimu 2012 ruční tiskařská dílna,a v současném okamžiku je
součástí dílny výrobní. V rámci této nové aktivity jsme zavedli ruční potisk sešitů, notesů, tašek
a přání a rozšířili sortiment výrobků a oživili tak pracovní náplň řady z našich zaměstnanců.
Do budoucna plánujeme osamostatnění ruční tiskařské dílny v samostatném prostoru pod
vedením asistenta a zavedení nových technik, jako je výroba ručního papíru, tisk linorytem, výroba
produktů pomocí specifických výtvarných papírenských technik (např. batikování papíru, malování
mokrou metodou). Ruční tiskařská dílna bude specificky
zaměřena na OZP, kteří nejsou prozatím schopni zapojit se do
dílny výrobní, nemají zatím pracovní návyky, jako jsou například
absolventi či dlouhodobě nepracující. V ruční tiskařské dílně
dostanou možnost práce v malém kolektivu při intenzivním
asistenčním vedení.
V rámci ruční tiskařské dílny vzniknou nová chráněná
pracovní místa a umožní tak 2-3 OZP získat pod vedením
asistenta první nebo nové pracovní zkušenosti. OZP se naučí
pracovat v kolektivu, spolupodílet se na pracovních procesech,
rozvíjet své schopnosti, uvědomit si své možnosti a zvýšit svou
šanci na uplatnění. Projekt zároveň povede k rozšíření výrobního
sortimentu a posílení finanční stability celé organizace.
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Naším cílem je, aby se obě samostatně fungující
pracoviště ve svých aktivitách prolínala a pracovní činnosti na
sebe vzájemně navazovaly. V těchto dílnách budou naši
zaměstnanci vzájemně získávat pracovní a prožitkové zkušenosti
v komunitě ostatních klientů a zkušených asistentů.

III. Rozjezdová fáze programu „Boříme bariéry“
V průběhu roku 2012 jsme započali rozjezdovou fázi programu a získali první zkušenosti
s exkurzemi školáků. Prostřednictvím programu jsme umožnili školákům setkat se s lidmi
s postižením při návštěvě našeho chráněného pracoviště. Naší snahou je přiblížit takovéto zařízení
dětem i pedagogům a za asistence OZP jim umožnit vyzkoušet si základní knihvazačskou techniku při
vlastnoruční výrobě sešitu. Výrobky si pak děti mohou odnést domů.

Po více než pozitivní zpětné vazbě na tuto aktivitu navážeme v následujícím roce uceleným
programem „Boříme bariéry“. Hlavním cílem programu je propojení chráněného pracoviště
s veřejností a zprostředkování takovéhoto setkání ve spojení s výrobou sešitů za asistence OZP.
V rámci exkurze do naší dílny děti vidí, že osoby s postižením dokáží tvořit krásné věci, samostatně
pracovat a něco nás naučit. Hlavní myšlenkou programu je prožitek, osobní zkušenost zúčastněných
školáků i zaměstnanců, a s ním související posun ve vnímání naší společnosti jako celku a sebe sama,
jako její součásti.
Během roku 2012 nás v rámci tohoto programu navštívily přibližně 4 školní třídy a oslovili
jsme tak bezmála 60 dětí. Našim zaměstnancům pak tento zážitek přinesl další krok k socializaci díky
setkání s novými lidmi, ale také příležitost podělit se o vlastní praxí získané zkušenosti a znalosti,
možnost předat je druhým a posílit tak své sebevědomí v práci a v kontaktu s druhými lidmi.
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IV. Ostatní aktivity v roce 2012
V uplynulém roce má za sebou organizace Lemniskáta, o.p.s.
v projektu chráněné dílny velkou řadu dalších aktivit.

Mezi naše úspěchy uplynulého roku neodmyslitelně patří také
prezentace dílny veřejnosti a prohloubení dlouhodobé spolupráce
s dalšími organizacemi, jednotlivci a hl. městem Praha:

1. Své „sousedy“ na Praze 2 jsme v dubnu 2012 oslovili
prostřednictvím benefiční výstavy děl Lenky Kurovské v prostorách
úřadu Městské části Praha 2 na náměstí Míru, která podpořila naši
organizaci tím, že darovala finanční výtěžek z prodeje obrázků
a fotografií naší chráněné dílně. Výstava probíhala od 2. 4. do 22. 4. 2012 a při zahájení proběhlo
krátké hudební představení členů naší dílny a představení výtvarných děl autorky. Zahájení
moderátorsky provedl Jaroslav Dušek a Tomáš Řemínek. Finanční výtěžek byl použit na provoz
chráněné dílny.

2. Od května 2012 proběhly v naší dílně úspěšné exkurze školáků, kdy si žáci mohli sami
vyrobit sešity pod vedením našich zaměstnanců a seznámit se tak se sociálním prostředím
chráněných dílen. Tuto aktivitu plánujeme dále rozvíjet v rámci projektu Boříme bariéry.

3. V září 2012 jsme navázali spolupráci s ornitologickou organizací ORNITA, jejíž zástupci
zavítali do naší dílny. Přednášky se účastnil nejen celý náš pracovní tým a zaměstnanci, ale i malí
i velcí přátelé naší dílny a o měsíc později jsme společně vyrobili a umístili nové ptačí budky v areálu
sídla naší organizace a na pražském náměstí Míru.
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4. V listopadu 2012 jsme s celým kolektivem chráněné
dílny navštívili projekt alternativního bydlení Zeměnka poblíž
Sázavy . Zeměnka patří o. s. Zeměloď a bude sloužit
veřejnosti jako informační a vzdělávací centrum radikálně
soběstačného bydlení. Zeměnka byla postavena jako
modelová stavba, která je jako první stavba tohoto typu ve
střední Evropě určena k testování v našich podmínkách.

5. V prosinci loňského roku o naše pracoviště projevila
zájem a zavítala k nám pražská TV Metropol. Výsledkem jejich
návštěvy v našich prostorách pak byl krátký spot uveřejněný
13.12.2012, v rámci něhož proběhl rozhovor se místostarostkou
města Prahy 2 Mgr. Kateřinou Jechovou a ředitelkou dílny
Lemniskáta. TV Metropol tímto podpořila prodej našich výrobků
na
vánočních
trzích
na
náměstí
Míru.
(http://www.metropol.cz/zpravy/z-prahy/video-kupte-vanocniprani-z-chranene-dilny/).
6.
Kromě těchto výše zmíněných se naše chráněné pracoviště se svými výrobky
zúčastnilo také podzimních farmářských trhů na Tylově náměstí, jarmarku ve waldorfské škole
v Jinonicích či „dne dobrého nákupu“ ve firmě L´Oreal. Úspěšně jsme tak otestovali přímý prodej
našich výrobků a naši zaměstnanci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet nabídnout a prodat na trhu to,
co vlastnoručně vyrobili. Přímí spotřebitelé pak měli možnost setkat se s těmi, kteří produkty
vyrobili a dostali tak původně „obyčejný“ papír až do jejich rukou v podobě zápisníku či vánočního
přání. Součástí jarmarků byly obvykle také tvořivé dílničky pro děti.
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2. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí
Činnost v oblasti ochrany životního prostředí patří mezi priority nejen naší společnosti, ale
i ostatních spřátelených neziskových subjektů. Problematiku ochrany životního prostředí
považujeme za jednu z nejpalčivějších pro soudobou společnost. Naše společnost se snaží
v maximální možné míře při své práci využít hlavního výrobního materiálu, kterým je papír, a to
i zbytkový. Časem bychom rádi zahájili i výrobu ručního papíru, čímž bude papír využívaný v CHPD
při výrobě beze zbytku využit. Společnost využívá rovněž recyklovaného papíru a ekologicky třídí
odpad, k čemuž vede i své zaměstnance.
V rámci exkurzí školáků do naší dílny a součástí programu „Boříme bariéry“, který proběhne
v následujícím roce, je teoretická část. Její obsah se bude samozřejmě odvíjet podle obsazení
skupiny, věku žáků a jejich možnostech, vždy však bude zaměřen na ekologii, udržitelné lesní
hospodářství, recyklaci a podobně.

3. Informace o pracovně právních vztazích
Společnost v roce 2012 zaměstnávala 12 zaměstnanců, z toho 9 osob se zdravotním
postižením.
Kapacita chráněného pracoviště - výrobní papírenské dílny - byla v roce 2012 plně obsazena.
Potřeba a zájem osob s postižením o zaměstnání v naší dílně je vyšší než jsme schopni pojmout,
a tak se další zájemci stali čekateli.

4. Informace o existenci organizační složky v zahraničí
Společnost neměla k 31.12.2012 žádnou zahraniční složku ani žádnou pobočku v tuzemsku.
Veškerá činnost společnosti byla soustředěna v její provozovně.

5. Informace o změnách zakládací listiny a změnách ve složení řídících orgánů
Ve složení správní rady Společnosti nedošlo k žádným změnám. Členy správní rady jsou
Jindra Valentová (předsedkyně), Jana Papežová a Tomáš Řemínek.
Správní rada na svém zasedání shledala znění zakládající listiny za dostačující a vyvážené
a není důvod ji jakkoli měnit.
Členy dozorčí rady jsou Jana Gondášová, Michal Mařák, Aneta Bauerová.

-8 -

II. Finanční část
1. Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů
Zdroj

Kč
269 069,50
11 687,93
346,97
221 225,20
392 397,00
49 992,00
490 000,00
1 434 718,60

Tržby za vlastní výrobky
Změna stavu zásob výrobků
Úroky z běžného účtu
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy (Úřady práce na mzdové náklady)
Přijatý dar od Nadačního fondu J&T
Dotace od MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
Celkem

2. Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti
Číslo
účtu
911900
911902
911980

Název účtu

Počáteční
stav
Fondy - přijaté dary
200 000,00
Fondy - daňová úspora
0,00
Fondy - přijaté věcné dary 14 800,00

Obraty za
období MD
180 050,00
35 646,00
5 529,20

Obraty za
období D
206 044,00
35 646,00
0,00

Obraty
rozdíl
25 994,00
0,00
-5 529,20

Koncový
stav
225 994,00
0,00
9 270,80

91x

Fondy

221 225,20

241 690,00

20 464,80

235 264,80

214 800,00

3. Stav majetku a závazků obecně prospěšné společnosti

Aktiva
Zásoby
Pokladna
Bankovní účty
Odběratelé
Poskytnuté zálohy
Náklady příštích období
Dohadné účty aktivní

Počáteční
stav
40 518,28
13 114,00
217 105,82
549,00
40 614,00
4 525,00
112 685,00

Koncový
stav
42 982,33
5 750,00
393 840,98
9 047,50
57 004,00
3 409,00
178 732,00

Aktiva celkem

429 111,10

690 765,81

Pasiva
Dodavatelé
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění

5 374,40
0,00
0,00
-3,00

9 252,00
52 935,00
16 038,00
3 502,00
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Záloha na daň z příjmů - závislá čin.
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
Fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Pasiva celkem

0,00
0,00
36 012,00
214 800,00
172 927,70

1 455,00
1 402,00
52 440,00
235 264,80
318 477,01

429 111,10

690 765,81

4. Úplný objem nákladů členěný dle účelu
Náklady
Spotřeba materiálu
Kancelářské potřeby
Ostatní spotřebovávaný materiál
Ostatní evidovatelný majetek
Ostatní spotřebovávaný materiál - hosp. činnost
Spotřeba elektřina
Spotřeba elektřina - společné prostory
Spotřeba plyn
Spotřeba vodné a stočné
Spotřebované nákupy

Koncový stav
5 529,20
2 432,00
113 295,30
41 464,00
31 647,66
29 831,54
1 002,00
31 663,98
9 341,00
266 206,68

Opravy a udržování
Náklady na reprezentaci
Poštovné
Telefon - hovorné
Pronájem nebytových prostor
Ostatní pronájem
Právníci a notáři
Účetní služby
Pojištění
Ostatní služby
Služby

300,00
1 130,00
1 246,00
17 249,13
25 056,00
362,00
174,00
43 515,00
5 390,00
7 414,00
101 836,13

Mzdové náklady
Mzdové náklady - náhrady nemoc
Zákonné sociální pojištění
Osobní náklady

694 459,00
7 878,00
176 077,00
878 414,00

Ostatní daně a poplatky
Daně a poplatky

480,00
480,00

Jiné ostatní náklady
Jiné ostatní náklady-Zákonné pojištění odpovědnosti při prac. úrazu
Ostatní náklady

3 964,48
2 622,00
6 586,48

Náklady celkem

1 253 523,29
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Náklady dle účelu
Projekt Chráněná pracovní dílna
Doplňková činnost
Celkem

1 221 875,63
31 647,66
1 253 523,29

Výše nákladů členěných dle účelu jsou uvedeny včetně nákladů na mzdu ředitele (super
hrubá mzda) za rok 2012. Členové správní a dozorčí rady nebyly v roce 2012 odměňováni za
svou činnost.

III. Účetní závěrka a audit
1. Účetní závěrka
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2. Zhodnocení základních údajů z roční závěrky
Společnost vykázala za rok 2012 ztrátu z hlavní činnosti ve výši 68 000,- Kč
a zisk z hospodářské činnosti ve výši 249 000,- Kč.
3. Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky
Ve společnosti nedošlo k významným skutečnostem po dni uzávěrky.
4. Výrok auditora k roční účetní závěrce
Společnost nemá ze zákona povinnost auditu.

IV. Informace o předpokládaném vývoji
Projekt chráněné dílny chceme do budoucna vést tak, aby dosáhl rozšíření výrobního
programu, posílení samostatnosti prostřednictvím systému vícezdrojového financování, rozšíření
sítě odběratelů a údržba stávajících a propojení chráněného pracoviště s veřejností.
Naším cílem zůstává snaha finančně zajistit a následně udržet provoz a pokračování
v úspěšně započatém běhu chráněné dílny. Do budoucna naší snahou bude zvýšit počet klientů
v dílně výrobní, osamostatnit uměleckou činnost v rámci samostatné ruční tiskařské dílny a udržet
takové prostředí, v němž naši zaměstnanci nachází své sebepotvrzení v práci, získávají nové
manuální a sociální dovednosti a jsou součástí komunity, která je přijímá a sdílí jejich každodenní
život.
V rámci nového programu „Boříme bariéry“ pak plánujeme oslovit žáky základních škol
a jejich pedagogy a umožnit jim seznámit se s prostředím chráněného pracoviště.
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V. Information about us in English
Lemniskáta – life without barriers is a nongovernmental, nonprofit organisation, which operates a protected workplace for people
with mentally, physically, and psychically disabilities. The manufacture
programme is focusing on producing paper products. Our protected
workplace was established with the patronage of the city district
Prague 2, in the same district in the Balbínova Street.
At the present time one part of the workshop is open,
a production unit, which employs 9 people with health disabilities.
With assistance our co-workers produces special notebooks for
Waldorf schools, notepads, paper bags, postcards etc.
The work, together with the daily routine and an individual approach means for these
people an important psychical backup, which helps them to feel safe. For the future we plan to
open another unit within the confines of protected workshop. This would help us to improve our
production abilities and broaden the scale of our products, all these in the frame of alternative
employment. Our goal is to create socially sensitive people, who can respect the individual need of
their fellows, so that they can function together as a living organism.

VI. Informationen über uns in Deutsch
Lemniskáta – Leben ohne Barriere ist eine nichtstaatliche, nonprofit Organisation, die eine
geschützte Werkstatt für Menschen mit physischen und psychischen Behinderungen betreibt. Die
Arbeit der Werkstatt besteht von Herstellung von Papierprodukten. Die geschützte Werkstatt
wurde mit dem Patronat des Stadtteiles Prag 2 gegründet, in denselben Stadtteil in der Balbínova
Strasse.
Derzeit, von den geschützten Werkstätten, ist der Produktionsteil geöffnet, welche
9 Mitarbeitern mit gesundheitlichen Behinderungen beschäftigt. Mit Assistenz stellen sie vor allem
spezifischen Schulheften für Waldorfschulen, Notizbücher, Papiertüten, Postkarten her.
Die Arbeit zusammen mit dem Tagesablauf. und individueller
Zustellung bedeutet für unsere Mitarbeiter psychische Unterstützung,
womit sie ein Sicherheitsgefühl bekommen können. In der Zukunft
planen wir in den Rahmen der geschützten Werkstätten einen neuen
Teil zu eröffnen, der uns die Möglichkeit geben würde unsere
Produktionskräfte zu erweitern und damit auch unsere Produktpalette
zu verbreitern in den Rahmen der alternativen Beschäftigung. Unser
Ziel ist gesellschaftlichen Menschen zu bilden, die Rücksicht nehmen
können auf individuelle Bedürfnisse ihrer Mitmenschen, und dadurch,
als Mitarbeitern ein perfektes Team bilden können.
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Městské divadlo Jablonec nad Nisou o.p.s.
Základní škola waldorfská a Spolek pro založení waldorfské školy – Praha 5, Jinonice

Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili naši činnost. Velice si vážíme vaší pomoci a podpory.

Vypracovala - Ing. Andrea Koutná, zástupkyně ředitelky
Za obecně prospěšnou společnost Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s. schválila
Radka Michálková, ředitelka

24.6.2013 v Praze
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Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s.
Balbínova 323/6
120 99 Praha 2

www.lemniskata.cz
info@lemniskata.cz
Tel. 224 283 670
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