Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s.
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva společnosti Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s. je vypracována v souladu
s § 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví a § 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech.

„Chceš-li poznat svět, pohlédni sám do sebe. Chceš-li člověka znát, pohlédni do světa.“
J. W. Goethe

V Praze dne 30.6.2015
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I. Informační část
Vážení podporovatelé, partneři, přátelé a příznivci o.p.s. Lemniskáta – život bez bariér,
předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření naší o.p.s. za rok 2014.
Naše cesta bývá často náročná a vyžaduje maximální nasazení, odhodlání a velkou trpělivost.
O to větší radost máme z toho, že se nám s Vaší pomocí, drazí partneři a přátelé, daří zajišťovat
a naplňovat naše cíle, bez Vás a Vaší důvěry a podpory bychom daleko nedošli. Plně si uvědomujeme,
že za Vaší pomocí stojí značný kus práce, který musíte odvést. Jsme velice rádi, že máme partnery,
kterým nejsou osudy druhých lidí lhostejné.
Rádi bychom při této příležitosti poděkovali také všem našim zaměstnancům jak samotné
organizace tak obou dílen CHPP, ale i dobrovolníkům za jejich přístup, odvedenou práci, chuť
a nasazení.
Ceníme si rovněž toho, že se zaměstnanci CHPP s chutí zapojují nejen do vzdělávacích
programů, ale i do dalších aktivit a činností naší o.p.s.

Společně posouváme Lemniskátu vpřed.
Děkujeme
Ředitelka o.p.s. Lemniskáta – život bez bariér
Radka Michálková
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1. Informace o o.p.s.
O.p.s. Lemniskáta je nestátní neziskovou organizací, která vznikla za účelem poskytnutí
pomoci v pracovní rehabilitaci a sociální integraci zdravotně znevýhodněným dospělým osobám.
Založena byla v roce 2009 na základě impulsu a podpory městské části Praha 2.
Hlavními podněty pro vznik Lemniskáty byly chuť a vnitřní potřeba vytvořit pracovní místa pro
lidi se zdravotním znevýhodněním, kteří se jen těžko uplatňují na běžném trhu práce, ale kteří zároveň
mají co nabídnout: ať už svou šikovnost, zručnost, chuť a ochotu pracovat či touhu být co nejvíce
soběstační. Základní myšlenkou a cílem je nabídnout těmto lidem práci v chráněném, ale přitom
tvůrčím prostoru.
Stěžejním projektem naší o.p.s. je provoz chráněného papírenského pracoviště (dále jen
CHPP), které poskytuje zaměstnání lidem s mentálním, fyzickým, psychickým či kombinovaným
znevýhodněním, a to pod vedením pracovních asistentů, kteří jsou nedílnou součástí jejich pracovní
činnosti i sociální integrace. Ke spuštění provozu CHPP došlo v dubnu roku 2011 na pražských
Vinohradech, kde má o.p.s. dodnes svou provozovnu.
Na tento projekt navazují i další činnosti a aktivity naší organizace, jako je např. dlouhodobý
vzdělávací program „Boříme bariéry – exkurze“ či program výměnných pracovních pobytů.
Lemniskáta o.p.s je od svého vzniku členem Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii
v ČR. Ten vznikl v roce 1992 a je členem ECCE - Evropské rady pro léčebnou pedagogiku a sociální
terapii se sídlem v Holandsku a KHS – Konference pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii-Lékařské
sekce při svobodné vysoké škole v Goetheanu ve Švýcarsku. Členové spolku se jednou za čtvrt roku
scházejí vyměňují si zkušenosti, řeší společně vzniklé problémy a reagují na všechny podněty a změny
v sociální oblasti.
V roce 2014 jsme oslavili 5leté výročí vzniku naší o.p.s. Byl to pro nás rok úspěšný, ale
náročnější z hlediska finančního zajištění a personálních změn. Stejně tak jako každý rok, bylo i
v uplynulém roce naší hlavní prioritou finančně zajistit chod o.p.s. a jejích služeb a projektů. Díky
podpoře MČP2, ÚP a dalším nadacím a sponzorům se to podařilo a my jsme mohli i nadále fungovat a
poskytovat služby CHPP i pořádat další aktivity s ním spojené, a tak zlepšovat životy lidí se zdravotním
znevýhodněním. Vyjádřenou podporu vnímáme jako prestiž a ocenění naší práce pro druhé.
Pomohlo nám v tom i Konto bariéry, které nám v červnu loňského roku poskytlo dva
repasované notebooky s nainstalovanými softwarovými licencemi, díky kterým jsme tak mohli zlepšit
a zefektivnit práci zajišťující celý chod o.p.s. Výbor dobré vůle zase koncem roku finančně podpořil náš
projekt nákupu nových pracovních židlí pro zaměstnance CHPP a pomohl tak eliminovat nevhodné
a nezdravé sezení, které by mohlo způsobovat zaměstnancům obou dílen další zdravotní potíže
(bolesti krční a bederní páteře apod.).
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Ve druhé polovině uplynulého roku došlo v organizaci k personálním změnám, které pro nás,
stejně tak jako pro jiné neziskové organizace, bývají náročné. Nejde o to, že by noví zaměstnanci měli
problém se zaučením apod., jako spíše o to, že hledání nových zaměstnanců na vedoucí pozice je
proces zdlouhavý a náročný. Vše je navíc odvislé od možného
finančního ohodnocení, které můžeme díky velmi omezeným
možnostem nabídnout. Vzhledem k odchodu naší kolegyně na
mateřskou dovolenou došlo ke změně na pozici zástupkyně/ce ředitelky
a odešel nám rovněž jeden kolega pracující na pozici asistenta výrobní
papírenské dílny, a tak jsme v našem kolektivu přivítali nejprve nového
kolegu a o něco později i novou kolegyni. Musíme vyzdvihnout
nezměrné nasazení a profesionalitu všech vedoucích zaměstnanců, kteří
se svou prací snaží zkvalitnit život zaměstnanců se zdravotním
znevýhodněním. Vážíme si toho že nám pomáháte pomáhat a vytvářet
otevřené, vstřícné a tvůrčí prostředí.
Omezené finanční možnosti naší o.p.s. nám bohužel nedolují poskytovat další vzdělávání
vedoucích zaměstnancům, proto jsme rádi, že se v loňském roce mohli dva naši kolegové účastnit
školení zaměřeného na fundraising neziskových organizací.
Jsme také rádi že jsme u nás mohli přivítat i dva studenty odborných škol se sociálním
zaměřením, kteří si k nám našli cestu, aby absolvovali praxi v naších dílnách CHPP. Délka jejich praxe
byla odvislá od požadavků dané školy.
Uplynulý rok byl pro nás úspěšný i z pohledu dobrovolníků, kteří nám pomáhali v průběhu
celého roku, někteří dokonce i každý den, při mnohých aktivitách a činnostech o.p.s. i CHPP. Podařilo
se nám navázat několik nových spoluprací i si udržet přízeň a pomocnou ruku dobrovolníků
z předchozích let. Nemáme jich mnoho, ale co není v množství, je v kvalitě. Naši dobrovolníci jsou
opravdu pevnou, stálou a nedílnou součástí našeho kolektivu a znamenají pro nás neocenitelnou
podporu. Někteří dokonce neváhají kvůli pomoci přijet i ze vzdálenějších míst naší republiky.
V říjnu se nám podařilo díky jednomu z našich dobrovolníků, studentovi informatiky, vytvořit a
uvést do provozu novou verzi našich webových stránek. O grafickou podobu se postarala kolegyně
z umělecké dílny, jejíž grafické schopnosti jsou využívány i při mnoha dalších příležitostech. Od června
roku 2014 nás můžete najít i na facebooku, s jehož
provozem nám pomáhá naše další dobrovolnice.
A nemůžeme opomenout ani to, že se nám počátkem
roku podařilo uspět ve výběrovém řízení MČP2 na uvolněný
menší prostor v místě naší provozovny. Po uzavření
nájemní smlouvy v květnu 2014 jsme v pronajatých
prostorech zřídili sklad výrobků výrobní a umělecké dílny
CHPP. Ze skladu máme opravdu velikou radost a je vskutku
hojně využíván. K pronájmu skladu jsme přistoupili z důvodu malé úložní kapacity provozovny
a i z důvodu rozvinutí výroby. Díky tomu máme tak v provozovně více prostoru k práci i setkávání.
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2. Struktura o.p.s.
Orgány o.p.s. jsou tříčlenná správní rada a tříčlenná dozorčí rada.
Děkujeme členům správní rady, kteří se zapojují i do dalších aktivit a pomáhají kde mohou.
Statutárním orgánem o.p.s. Lemniskáta je ředitelka organizace, která také vede pracovní kolektiv.
Ředitelku zastupuje jedna zástupkyně/ce ředitelky.
Chráněné papírenské pracoviště poskytuje 3 vedoucí místa asistentů, kteří zajišťují odbornou
pomoc zaměstnancům se zdravotním postižením a mají na starosti běžný chod CHPP a jeho
dvou dílen. Podílejí se však i na mnoha dalších činnostech a aktivitách organizace i jejího
provozu.
Všichni asistenti dílen se spolu s ředitelkou a její zástupkyní/zástupcem scházejí na pravidelných
pracovních schůzkách, konající se každý týden.
CHPP poskytuje celkem 12 pracovních míst pro osoby se zdravotním znevýhodněním, z toho 10
míst ve výrobní papírenské dílně a 2 místa v dílně umělecké.
Organizace práce a provoz jsou přehledné, s jasně definovanými odpovědnostmi
a kompetencemi. Z hlediska organizace je její chod podmíněn pevným rytmem roku, týdne a
dne.
Všichni vedoucí pracovníci celé organizace se pravidelně jednou týdně účastní pracovního
setkání, na němž jsou rozebírány organizační záležitosti, plány CHPP a jejich naplňování;
problémy, které se vyskytly a je nutné je řešit i aktuální stav zaměstnanců a další potřebné
záležitosti.
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3. Informace o projektech
3.1 Chráněné papírenské pracoviště (CHPP)
Naše chráněné papírenské pracoviště je rozděleno na dvě části, a to na dílnu výrobní
a uměleckou. Hlavní pracovní naplní výrobní dílny je
zpracovávání papíru k výrobě mnoha rozlišných
papírenských produktů, především pak na zakázkovou
výrobu specifických sešitů pro waldorfské školy v celé
České Republice. V umělecké dílně následně dochází
k dalšímu, doplňkovému zpracování papírenských
výrobků z výrobní dílny, ale i jiných externích zakázek. Jde
především o finální zdobení výrobků a jejich další
specifické úpravy.
Výrobní papírenská dílna zaměstnává lidi se
zdravotním znevýhodněním se status invalidity I. a II. stupně. Umělecká dílna je pak určena lidem
těžce zdravotně znevýhodněným, kterým jejich zdravotní stav nedovoluje zapojit se do výrobního
procesu papírenské výrobní dílny a mají žádné či nedostatečné vzdělání a pracovní zkušenosti. Obě
skupiny, se vzhledem ke svým schopnostem, jen těžko uplatňují na běžném pracovním trhu, ale i na
tom chráněném.
Pro naši práci je důležité, aby lidé u nás nacházeli
pracovní uplatnění a aby si postupně zlepšovali své
pracovní a sociální schopnosti a dovednosti, získávali nové
zkušenosti, rozšiřovali si všeobecný přehled, setkávali se
s rozličnými lidmi a nalézali nové přátele. Kromě toho
nepřestáváme usilovat o to, aby pracovali a tvořili v
sociálně příznivém a přátelském prostředí, kde se přihlíží
k jejich individuálním schopnostem a potřebám. Mohou
zde cítit, že jsou součástí společenství lidí, které mohou
obohatit svým pohledem na svět, svým chápáním života a vzájemných vztahů, svým postojem k řešení
problémů a svým vnímáním všedního dne. Všichni navzájem se
pak učíme otevřeně a konstruktivně komunikovat, vzájemně si
naslouchat, chápat jeden druhého, pomáhat si a bezpodmínečně
respektovat zvláštnosti každého z nás.
Zaměstnancům našeho CHPP také poskytujeme podporu
v nejrůznějších životních situacích, které je na jejich běžné cestě
životem potkávají. Pomáháme jim v komunikaci s úřady a
institucemi, s řešením bytové a finanční situace, ale i ve
vyřizování zcela běžných záležitostí.
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Součástí činnosti CHPP je i úspěšný program „Boříme bariéry – exkurze“, který zaměstnancům
CHPP slouží jako tréninkový program a současně se jeho pomocí CHPP více propojuje a sbližuje
s veřejností, které tak poskytuje příležitost osobně se seznámit s jejich prací i s nimi samotnými.
Daří se nám prohlubovat spolupráci navázanou se
sociálně terapeutickými dílnami Gawain a Eliáš ať už
v podobě vzájemného setkávání nebo vzdělávacího programu
výměnných pracovních pobytů pro zaměstnance a klienty
našich dílen.
Spolupracujeme také s obchůdkem při Jedličkově
ústavu Borůvka a s Eliášovým obchodem, kam dodáváme
výrobky CHPP. Obchody slouží jako tréninková pracoviště pro
lidi se zdravotním znevýhodněním.
I uplynulý rok jsme pořádali společné oslavy ročních svátků (Velikonoce, Martinské
a Michaelské slavnosti, Vánoce), ale i jmenin a narozenin všech našich zaměstnanců, pro něž jsme
také zorganizovali i další akce.

3.1.1 Výrobní papírenská dílna (dále VPD)
Máme za sebou vydařený třetí rok. I přes personální
změny, které probíhaly především ve druhé polovině
roku, byly poskytované asistenční služby výrobní dílny na
vysoké profesionální úrovni a její běh byl vyrovnaný a
plynulý. S radostí musíme konstatovat, že všichni
zaměstnanci výrobní dílny dokázali tyto změny mnohem lépe uchopit, vyrovnat se s nimi a přijmout
je, než tomu bylo dříve. Také nás těší, jak se zapojují do vytvořených vzdělávacích programů jako je
program „Boříme bariéry – exkurze“ a program výměnných pracovních pobytů, a jak se jim v nich
celkově daří.
V květnu 2014 se nám podařilo uskutečnit týdenní
výměnný pracovní pobyt mezi naším CHPP a keramickou dílnou
Eliáš. Každý den šli dva zaměstnanci našeho CHPP do keramické
dílny a naopak, dva lidé z Eliáše přišli k nám. V Eliáši jsme se
seznámili s výrobky jež jsou lisované pomocí forem, s výrobou
drobných dekorativních předmětů, svícnů, aroma kamenů, ale i
s prací na hrnčířském kole. Nakonec si každý mohl vyzkoušet
vyrobit hrníček, misku či lisované zvířátko. My jsme zase naše
kamarády z Eliáše uvedli do světa papíru a jeho nezměrných
možností a naučili je jak se vyrábí sešit. Pro obě organizace představoval uskutečněný výměnný
pracovní pobyt nový impulz a nový rozměr práce. Zaměstnanci se z pobytů vraceli nadšeni, plni
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nových zážitků a dojmů, mající zájem účastnit se i pobytů příštích. Stejně pozitivní ohlasy na program
máme i od kolegů z Eliáše.
Vzdělávací program výměnných pracovních
pobytů vznikl v roce 2013 na základě spolupráce se
sociálně terapeutickými dílnami Gawain a Eliáš,
vyplývající z naší společné činnosti ve Spolku pro
léčebnou pedagogiku a sociální terapii. Důvodem
vzniku tohoto programu byl zájem obohatit
a rozšířit pracovní kvalifikace zaměstnanců a klientů
všech zúčastněných organizací. Program však také
přináší příležitost poznat chod, pravidla a způsob
práce na jiných pracovištích, než jsou ty domovské a slouží ke zlepšení jejich adaptability a sociálních
schopností a dovedností. A tím zvyšovat jejich možnost uplatnění nejen na chráněném trhu práce.
Díky různorodým výrobním zaměřením jednotlivých dílen mohou tak poznat práci v dřevodílně,
textilní či keramické dílně.
Ve výrobě se nám dařilo řídit předem stanoveným plánem, který byl průběžně uzpůsobován
dle aktuálního stavu objednávek a momentálních výrobních a kapacitních možností výrobní dílny.
Nově osvojené techniky a postupy využíváme při rozšiřování
sortimentu o nové výrobky.
Velice dbáme na to, aby kvalita sešitů i ostatních
výrobků byla stále na vysoké úrovni, o čemž svědčí i to, že
jsme si udrželi všechny své odběratele a získali jsme nové
zakázky, nejen od škol, ale i od dalších organizací a firem.
Našim ručně vyráběným sešitům vdechují druhý život
děti z waldorfských škol z celé republiky : Prahy, Příbrami,
Českých Budějovic, Plzně či Olomouce, ale i dalších míst.
Kapacita 10 volných pracovních míst byla zcela obsazena. O případně uvolněné pozice je i nadále
enormní zájem, avšak kapacita provozovny a finanční možnosti o.p.s. její rozšíření neumožňují.
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3.1.2 Umělecká dílna
Činnost umělecké dílny je, po dvou letech od jejího vzniku koncem roku 2012, dobře
zaběhnutá a stabilizovaná. Uměleckou dílnu se podařilo zdárně propojit s výrobní dílnou jak
v pracovní, tak sociální oblasti. Pracovní rytmus i pracovní činnosti obou dílen CHPP, na sebe navazují
a dobře se doplňují. Umělecká dílna se svou činností specializuje na ruční potisk a dekoraci výrobků
papírenské výrobní dílny (jako jsou sešity, notesy, kroniky, tašky a přání) a tím obohacuje, doplňuje
a rozšiřuje nabízený sortiment chráněného pracoviště.
Umělecká dílna poskytuje možnost zaměstnání lidem s
těžkým zdravotním postižením, kteří nejsou schopni zapojit se do
pracovní činnosti výrobní papírenské dílny, a kteří mají
nedokončené či nedostatečné vzdělání, malou či žádnou pracovní
zkušenost anebo jsou dlouhodobě nezaměstnaní. V rámci
umělecké dílny je jim poskytnut prostor a čas k postupnému
získání a upevnění si pracovních zkušeností
a dovedností, ke
zlepšení sociálních schopností i osobnímu rozvoji. Vše
v přátelském prostředí za pomoci individuální asistence. Asistentka zajišťuje kontinuální a spolehlivý
doprovod zaměstnance nejen při pracovních záležitostech, ale v případě potřeby i v osobním životě
(pomoc při kontaktu s úřady apod.) Na pozici asistenta umělecké dílny nedošlo v uplynulém roce
k žádným změnám.
Snažíme se neustále hledat nové způsoby využití již osvojených technik a postupů a učíme se
nové. Při práci využíváme především výtvarnou techniku tupování, kterou jsou schopni naučit se i lidé
s těžkým zdravotním znevýhodněním.

Umělecké dílně se již také daří získávat objednávky na
zakázky. Ve spolupráci s papírenskou dílnou byly vyhotoveny desky
na menu pro kavárnu Bella Vida café, nacházející se na pražské
Kampě anebo speciální technikou vytvořenou kroniku dětských
zážitků pro divadlo Cylindr a jejich představení Škola malého stromu
či retro sešity a vánoční přání pro Člověka v tísni.
K výrobní činnosti umělecké dílny přispívají i zaměstnanci
papírenské výrobní dílny, pro které je praktické seznámení se
s pracovními technikami a postupy umělecké dílny součástí pracovní
náplně. Stejně tak zaměstnanci umělecké dílny, kteří dosáhnou určitého
stupně zručnosti, jsou postupně seznamováni s pracovními postupy papírenské dílny. Obě skupiny tak
mají možnost stálého rozšiřování pracovní kvalifikace.
Kapacita dvou chráněných pracovních míst byla zcela zaplněna. Také počet zájemců o práci
v umělecké dílně je značný, avšak navýšení kapacity není ve stávajících prostorách provozovny o.p.s.
možné.
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3.1.3 Kazuistiky - příklady přínosu CHPP v praxi
S podporou je možné mnohé, jak to dokládají životní příběhy našich zaměstnanců.
Mnozí z nich zcela zásadně změnili svůj život směrem k větší kvalitě, vyšší životní úrovni
a radostnějšímu prožívání. Příkladem mohou být ti, kteří dokázali, ačkoli jsou označovaní za
nezaměstnatelné, že když je jim dána šance, prostor a je přihlíženo k jejich potřebám, chtějí a dokáží
na sobě pracovat a posunout svůj život.
Pro ilustraci uvádíme příklad dopadu zaměstnání v CHPP na osobní životy našich zaměstnanců
se zdravotním znevýhodněním.
V prvním případě jde o člověka středního věku, který má postižení mentálního charakteru a
trpí duševní poruchou. Zaměstnání v Lemniskátě je jeho prvním skutečným pracovním poměrem
v životě. Vstupoval do něj bez jakýchkoliv pracovních návyků či potřebné kvalifikace, spolu se
strachem z neznáma a především pak z práce v kolektivu. Obecně se jeho chování a postoje vyznačují
obrovskou nedůvěrou v lidské společenství, pramenící z jeho zkušeností z minulosti, kdy byl
opakovaně zraňován a zneužíván nejenom cizími lidmi, ale i těmi blízkými.
Zpočátku byla jeho pracovní docházka velmi nepravidelná. V momentě, kdy už do zaměstnání
přišel, nebyl vůbec schopen využít společné pracovní prostory, dokázal pouze dojít ke svému
pracovnímu místu a už zase odcházel pryč. Nebyl schopen být s více lidmi najednou, natož se účastnit
společných akcí, jako je např. společné ranní zahájení dne spojené se cvičením či společného zpívání.
O ostatní lidi na pracovišti se nezajímal, často na ně reagoval podrážděně, někdy až agresivně.
Po roce cílené práce, terapeutického a velmi trpělivého přístupu se podařilo, že na pracovišti
nejen vydržel a je schopen dodržovat pracovní dobu, ale dokázal se i postupně zaškolit a zapojit do
výrobního procesu CHPP. Vybudoval si základní pracovní návyky i sociální dovednosti a vazby.
Zaměstnání v chráněném prostředí mu rovněž napomohlo k rozvinutí větší důvěry v sebe, své
schopnosti, ale i v lidi. Dopomohlo mu to k posílení schopnosti být s nimi v užším kontaktu a mluvit
s nimi, ale i užívat s nimi společné prostory. I jeho projevy agresivity se výrazně omezily. Došlo také
k nastartování procesu oddlužení, a tím i k mírnému zlepšení jeho finanční situace, která byla v době
jeho nástupu do zaměstnání velmi kritická.
Ve vyjádření posudkové komise stojí, že je nezaměstnatelný. Proto máme radost z toho, že
můžeme říct, že dnes je to člověk, který má na tváři úsměv, s většinou lidí na svém pracovišti vychází
a živě komunikuje. Dokonce svým kolegům, dle svých možností a schopností, i pomáhá. A nejen to, je
schopen účastnit se programu „Boříme bariéry – exkurze“, při němž vede úplně cizího školáka během
celého výrobního procesu, navíc v podstatně rušnější atmosféře a vyšší koncentrace lidí (v jeden
moment je na pracovišti až o 13 lidí více), než bývá na pracovišti obvyklé.
Ve druhém případě jde o mladého člověka se zrakovým postižením, psychicky nestabilního,
trpícího poruchami imunitního systému a neurotickými problémy. Vyrůstal v ústavní péči a prošel si
několika nevydařenými adopcemi. Vedle svého fyzického znevýhodnění se tedy potýká
i se znevýhodněními, kterými trpí děti z dětských domovů. Tyto nelehké životní zkušenosti se pak
odráží nejen v jeho osobnosti a emoční stabilitě, ale i ve schopnosti udržet si dlouhodobější, kvalitní
sociální vazby a stabilní zázemí.
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Na rozdíl od předchozího příkladu, má tento člověk již pracovní zkušenosti a návyky. Před
nástupem do Lemniskáty pracoval na jiném mimopražském chráněném pracovišti, kde však jen
s obtížemi zvládali jeho emoční projevy a výkyvy, které se v důsledku odráželi i na chodu celého
tamního kolektivu. Je to člověk náladový, vztahovačný, konfliktní a manipulativní, ale stejně tak je
i neuvěřitelně šikovný a pracovitý.
V době, kdy nastupoval do Lemniskáty, byl v opravdu tíživé a velmi složité finanční i životní
situaci a potřeboval, aby se mu kromě výrazné pomoci v pracovní oblasti dostalo i výrazné pomoci
v osobním životě. Tuto pomoc jsme se mu proto snažili a stále snažíme zajistit či zprostředkovat.
Často jde o proces velmi náročný jak na čas a energii, tak i na schopnosti, které jsou k řešení vzniklých
situací zapotřebí. Celou situaci ještě stěžuje veliký pocit nedůvěry v lidi a jejich úmysly, který tento
člověk má, a který pramení z jeho nelehkých životních zkušeností. Bude ještě dlouho trvat, než opět
začne důvěřovat dobrým úmyslům a nabídce nezištné pomoci, pochopení a lásky, které se mu
nabízejí.
Tíživá situace, ve které se tento člověk ocitl, poměrně dost komplikuje i jeho snahu žít
samostatně, bez podpory chráněného bydlení. Vedle zaškolení do provozu CHPP a seznámení se
s jeho pravidly a kolegy, bylo stejně tak nutné pomoci mu řešit jeho finanční situaci a zajistit mu
bydlení. Zvláště pak tato pomoc si již od samého počátku vyžádala od celého pracovního týmu značné
úsilí a velké nasazení.
V současné době je jeho situace stabilizovaná. Od doby nástupu do Lemniskáty učinil velký posun
směrem kupředu. Učí se zodpovědně přistupovat k nápravě svých chyb. Snaží se pracovat na svých
slabých stránkách, např. řešení konfliktních situací, zlepšování sociálních vazeb ve svém okolí.
V momentě, kdy se cítí dobře naladěn a neohrožen, je i kamarádský a dokáže pro druhé leccos
udělat. Po mnohých peripetiích se nám podařilo zajistit mu samostatné bydlení na ubytovně, kde
řádně dodržuje povinnosti s tím spojené (placení nájmu a poplatků atd.). Společně se snažíme hledat
řešení jeho tíživé finanční situace. Dochází i ke zlepšení jeho schopností v oblasti finanční gramotnosti.
Po pracovní stránce představuje pro CHPP značnou oporu, patří mezi nejschopnější zaměstnance
CHPP. Do práce chodí pravidelně a včas, je zodpovědný, velmi pracovitý, šikovný, učenlivý a s chutí si
rozšiřuje svou kvalifikaci o další dovednosti.
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3.2 Program „Boříme bariéry – exkurze“
Dlouhodobý program „Boříme bariéry – exkurze“ v roce 2014
úspěšně navázal na uskutečněné exkurze z uplynulých dvou let. Za tuto
dobu se nám potvrdilo, že osobní zkušenost je mnohem cennější než
pouhá teorie. Tento program má velký přínos a smysl. Důkazem jsou pro
nás nejen značné posuny našich zaměstnanců CHPP, ale i zpětné ohlasy
účastníků programu, především z řad školáků a jejich pedagogů. Těší nás
když se od pedagogů dozvídáme, že školáci, kteří se běžně příliš
nezapojují byli v průběhu exkurze neobvykle aktivní, a že po zbytek dne
nemluvili o ničem jiném. Potvrzením úspěšnosti je i to, že se školy
o program zajímají a hlásí se do něj. I to, že samy pedagogové doporučují
program svým kolegům. Máme radost, že se k nám k nám školy vracejí.
Program „Boříme bariéry – exkurze“ v prvé řadě slouží jako
tréninkový program pro zaměstnance CHPP, kterým pomáhá k odstranění
jejich vlastních sociálních, komunikačních a pracovních bariér. Zároveň jim umožňuje prezentovat
jejich dovednost, předávat nabyté pracovní znalosti, ale i možnost podělit se o své životní zkušenosti.
Jsme rádi, že zaměstnanci CHPP i nadále považují exkurze za vítané zpestření běžného pracovního
týdne.
Od počátku spuštění tohoto dlouhodobého programu urazili zaměstnanci CHPP veliký kus
cesty v sociálním i pracovním rozvoji. S každým novým setkáním, s každou novou exkurzí se jim
postupně dařilo zbavit se strachu a ostychu ze setkání s cizími lidmi a jejich přítomnosti na pracovišti,
což pro mnohé z nich bylo opravdu obtížné. Pokroky u nich také zaznamenáváme i v předávání
znalostí. Při společné výrobě sešitu (v roce 2014 to bylo 190 ks), jsou stále otevřenější,
komunikativnější, samostatnější, jistější a sebevědomější a těší nás, že z toho mají i radost. Časem
také dokázali začít vnímat nejen rozdíly mezi skupinami účastníků, ale i rozlišnosti mezi jednotlivými
účastníky. Dokáží lépe uchopit a popsat co se jim na exkurzi líbilo či co jim činilo potíže. Rovněž
vnímáme, že jim nabyté zkušenosti dopomáhají i ke zvládání obtížných momentů a situací. S každou
novou exkurzí se jim otevírají a rozšiřují další obzory, ale nerozšiřují si je jen oni, ale i samotní
účastníci programu. Zažívají, že lidé se zdravotním znevýhodněním dokáží tvořit krásné věci,
samostatně pracovat a něco je naučit.
V druhé řadě pak program slouží k
propojování CHPP s veřejností, čímž se snažíme
napomoci ke zbourání zažitých předsudků a bariér,
které má široká veřejnost k lidem se zdravotním
znevýhodněním. Zprostředkováním takového setkání,
při němž mají možnost společně kreativně tvořit, se
jim snažíme přinést nový impuls směrem k lepšímu
pochopení společnosti, ve které žijeme.
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Program exkurzí má čím dál tím větší ohlas i u veřejnosti, především pak u mateřských,
základních a speciálních škol (např. MŠ Sasanková, FZŠ prof. Otakara Chlupa, ZŠ Praktická a
logopedická, OU Jedličkova ústavu). Jsme rádi, že tento dlouhodobý program navštěvují i školáci ze
speciálních oborových škol, kteří k nám chodí v rámci praxe. Máme radost z toho, že účastníci exkurze
odcházejí a jsou plni silných dojmů a pozitivních impulzů. Věříme, že jim tato zkušenost dopomůže
k lepšímu pochopení toho, že lze prožít kvalitní a plnohodnotný život i s handicapem a snad i k lepší
integraci jejich případných budoucích spolužáků/kolegů v kolektivu.
Důležité je pro nás i to, že se nám podařilo skloubit program exkurzí s vlastní výrobou CHPP.
V případě zájmu probíhají exkurze jednou za 14 dní. Maximální kapacita během jednoho dne je 16
účastníků. Větší počet exkurzí by mohl narušit rytmus CHPP, což by mohlo mít negativní dopad na její
stabilitu a zázemí. V současném době jsou již některé termíny pro příští rok 2015 zaplněny.
Programu se v průběhu roku 2014 účastnilo na 190 předškoláků i školáků z mateřských,
základních a speciálních škol, nejen z hlavního města Prahy. Při účasti školáků je maximální roční
kapacita 196 žáků. Pro školáky je součástí exkurze i environmentální osvěta zaměřená na papír.
Společně vyrobený sešit si pak účastníci exkurze mohou ozdobit a odnést domů jako památku
na návštěvu. Výroba sešitu v sobě přináší i setkání s tradičním řemeslem.
Účastníci mohou zanechávat své vzkazy s dojmy a zážitky z exkurze v naší kronice návštěv.
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3.3 Další aktivity o.p.s. a projektu chráněného pracoviště
18. června 2014 nás poctili svou milou, každoroční návštěvou lidé z Ornity, zabývající se
vzdělávacími
projekty
se
zaměřením na ornitologii. Při této
návštěvě jsme zkontrolovali čtyři
ptačí budky, které jsme v roce
2012 společně vyrobili a poté dvě
umístili
v zahradě
domu
v Balbínově ulici, kde má o.p.s.
svou provozovnu a další dvě na
náměstí Míru na Praze 2. V tomto roce našli v budkách domov páry sýkor koňader. Všem se podařilo
vyvést mláďata, která jsme měli možnost zahlédnout během jejich kroužkování. Poté ještě
následovala přednáška, při které jsme se dověděli zajímavosti o narození a vývoji ptačích mláďat.
2. září 2014 u nás Ornita uskutečnila ještě jednu přednášku s
názvem Desatero sov spojenou i s ukázkou živých sov. Díky chovateli
panu Viktoru Čahovoji tak naši provozovnu navštívila např. sova
pálená či puštík anebo kalous, ale i vzácný sýček a zavítala dokonce i
sovice sněžní žijící normálně ve vzdálených polárních oblastech.
Seznámili jsme se rovněž s deseti nejznámějšími druhy sov žijícími v ČR
a s tím, čím se od sebe liší, co je vystihuje. Nahlédli jsme ale i do
zajímavostí jejich života, do způsobu jak a kdy loví, hnízdí atd. Mimo
jiné jsme se také dozvěděli jak bychom i my mohli pomoci k jejich lepší
ochraně.
S končícím podzimem jsme pak všechny umístěné budky
vyčistili a připravili je na nadcházející zimu, přesně tak, jak jsme
přátelům s Ornity slíbili.
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Ve spolupráci se spřátelenými sociálně terapeutickými dílnami Eliáš a Gawain jsme připravili
společné setkání, které navázalo na loňskou úspěšnou vernisáž Spolku pro léčebnou pedagogiku, kde byly
k vidění fotografie a výrobky ze všech tří organizací. Setkání proběhlo 3. 6. 2014 v prostorách Obce
křesťanů, v duchu myšlenky „Každý něco dokáže“. Na programu byla i kulturní vystoupení jednotlivých
organizací. My jsme si pro ostatní připravili hudebně – taneční vystoupení a za odměnu jsme se pak
mohli těšit z divadelních a eurytmických výkonů přátel z Gawainu a Eliáše. Setkání bylo úspěšné a už
se všichni těšíme na příští rok, kdy bude moci opět sdílet své zkušenosti a upevňovat stará a
navazovat nová přátelství.

Účastí o.p.s. na jarmarcích a trzích jsme rozšiřovali nejen povědomí o dílnách a jejich
výrobcích, ale návštěvníci se mohli osobně seznámit i s jejich tvůrci, našimi zaměstnanci, a něco víc se
o nich dozvědět. V roce 2014 jsme se zúčastnili trhu neziskových organizací MČP2 na náměstí Míru, na
stejném místě pak i jarních a vánočních trhů; několika jarmarků s workshopy ve waldorfské škole
v Jinonicích a na Dědině, ale také trhu v Obci křesťanů a na Uhelném trhu.

V říjnu jsme se také poprvé zúčastnili podzimního 21. Břevnovského posvícení; v listopadu
benefičního, hudebně-divadelního festivalu ZeMě, který proběhl na podporu nákupu jurty a na podporu
Asociace lesních mateřských školek. V prosinci pak workshopu Vánoce s Kooperativou.
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3.4 Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí
Činnost v oblasti ochrany životního prostředí je důležitou složkou našich aktivit. V maximální
možné míře se snažíme ve výrobním procesu papírenské výrobní dílny využít veškerého zbytkového
papíru. Do budoucna bychom rádi zavedli i výrobu ručního papíru, čímž by byl veškerý zbytkový
materiál zcela využit. Řada z papírů, které odebíráme jsou certifikovány certifikátem udržitelného
lesního hospodaření FSC.
V rámci dlouhodobého programu „Boříme bariéry – exkurze“ provádíme, v případě
účasti školáků, i environmentální osvětu zaměřenou na papír. V teoretické části exkurze se
školáci, v závislosti na jejich složení a možnostech, dovídají o výrobě papíru, o rozdílu mezi
běžným a recyklovaným papírem, o možnostech jejich využití i zpětné recyklace, o udržitelném
lesním hospodářství a obnovitelných a neobnovitelných zdrojích. V uplynulém roce se programu
„Boříme bariér – exkurze“ účastnilo 190 školáků a předškoláků z různých speciálních, základní či
mateřských škol.

Ekologické třídění odpadu je rovněž nedílnou součástí běžného chodu provozovny.
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II. Informace o předpokládaném vývoji
Prioritním cílem naší o.p.s. i nadále zůstává poskytování
zaměstnání osobám se zdravotním znevýhodněním díky provozu
CHPP a jeho dvou dílen a jejich vzájemné sociální a pracovní
provázanosti. V rámci této činnosti je pro nás neméně důležité
poskytovat našim zaměstnancům se zdravotním postižením podporu
v běžném životě a udržet vysokou kvalitu asistenčních služeb. Stejně
tak jako i zachování prostoru, v němž jeho zaměstnanci nacházejí
sebepotvrzení v práci, získávají nové manuální a sociální dovednosti
a jsou součástí komunity, která s nimi sdílí jejich každodenní život.
Co se samotného provozu dílen CHPP týká hodláme i nadále zachovávat vysokou kvalitu práce
a výrobků a rozšiřovat nabízený sortiment i síť odběratelů.
Pro uměleckou dílnu plánujeme využití dalších, pro naše zaměstnance vhodných, výtvarných
technik jako je batikování papíru či malování mokrou metodou. V širším horizontu je plánována
výroba ručního papíru, při které se mimo jiné budou využívat i přebytečné zbytky a odřezky z výrobní
papírenské dílny.
Nadále také budeme pokračovat s úspěšně nastartovaným dlouhodobým programem „Boříme
bariéry – exkurze“, a to v takovém rozsahu, jak to kapacita a aktuální situace CHPP dovolí. Chtěli
bychom si i nadále udržet spolupráci se školami na dobré
úrovni a zapojovat školy nové. Program bychom rádi dostali i
do většího povědomí širší veřejnosti.
Rádi bychom si i nadále udrželi přízeň našich
podporovatelů, kteří chápou význam naší práce. Nebere tuto
podporu za automatickou, jsme si dobře vědomy toho, že
projektů, které je nutno podpořit je mnoho. Proto se stále
snažíme pracovat na zajištění stabilního vícezdrojového
financování. Stejně tak jako ostatní neziskové organizace i my
vydáváme většinu svých sil a času především na shánění financí na zajištění existence provozu
organizace a jí poskytovaných služeb. Rádi bychom proto pro Lemniskátu získali, vedle MČP2, i dalšího
partnera, který by nás dlouhodobě podporoval a umožnil nám tak více se věnovat zkvalitňování
a rozvoji našich služeb.
S tím souvisí i omezené finanční možnosti na další vzdělávání našich vedoucích pracovníků,
které bychom do budoucna rovněž rádi více podporovali.
Příští rok se také těšíme na společné setkání s přáteli z Gawainu a Eliáše a na další vzájemné
výměnné pracovní pobyty, ale jsme otevřeni i dalším spolupracím s jinými organizacemi.
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III. Finanční část

1. Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů
Zdroj
Tržby za vlastní výrobky
Změna stavu zásob výrobků
Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy
Zúčtování fondů
Dotace od úřadu práce (na mzdové a zvýšené náklady)
Dotace od MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
Celkem

Kč
494.096,50
1.767,05
6.870,00
173,75
516.056,16
635.820,00
400.000,00

2.054.783,46

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

Název účtu

911900
911902
911980
91x

Fondy - přijaté dary
Fondy - daňová úspora
Fondy - přijaté věcné dary
Fondy celkem

Počáteční
stav
354.628,67
12.430,00
1.176,00
368.234,67

Obraty za
období-MD

Obraty za
období-D

453.309,36
62.590,00
156,80
516.056,16

Obraty
rozdíl

Koncový
stav

170.000,00 -283.309,36
50.160,00 -12.430,00
0,00
-156,80
220.160,00 -295.896,16

71.319,31
0,00
1.019,20
72.338,51

3. Stav majetku a závazků obecně prospěšné společnosti
Aktiva
Zásoby
Pokladna
Bankovní účty
Odběratelé
Poskytnuté zálohy
Náklady příštích období
Nároky na dotace
Dohadné účty aktivní
Aktiva celkem

Počáteční
Stav
25.993,28
10.695,00
665.161,02
82.545,50
59.814,00
3.135,00
224.241,00

Koncový
stav
21.492,73
1.435,00
452.292,01
57.129,00
60.208,00
0,00
278.408,00

0,00

0,00

1.071.584,80

870.964,74
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Pasiva
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění
Záloha na daň z příjmů - závislá čin.
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
Fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Pasiva celkem

6.803,98
0,00
73.253,00
22.549,00
8.169,00
3.075,00
0,00
53.550,00
368.234,67
535.950,15

9.344,85
966,00
81.069,00
22.893,00
8.083,00
3.060,00
519,00
63.730,00
72.338,51
608.961,38

1 071.584,80

870.964,74

4. Úplný objem nákladů členěný dle účelu
Náklady
Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
Ostatní spotřebovávaný materiál
Ostatní evidovatelný majetek
Ostatní spotřebovávaný materiál - hosp. činnost
Ostatní evidovatelný majetek – hosp. činnost
Spotřeba elektřina
Spotřeba elektřina - společné prostory
Spotřeba elektřina - společné prostory – hospod.činnost
Spotřeba plyn
Spotřeba plyn – hosp.činnost
Spotřeba vodné a stočné
Spotřeba vodné a stočné – hosp.činnost
Celkem
Služby
Opravy a udržování
Opravy a udržování – hospodářská činnost
Telefon – hovorné
Poštovné – hosp. činnost
Telefon – hovorné - hosp. činnost
Kurýrní služby - hosp. činnost
Pronájem nebytových prostor
Ostatní pronájem
Pronájem nebytových prostor - hosp. činnost
Ostatní pronájem- hosp. činnost
Vzdělávání
Účetní služby
Pojištění

Koncový stav
156,80
55.000,00
6.596,00
223.968,17
5.929,00
26.143,69
-1.871,00
3.360,00
30.571,00
9.308,00
8.753,00
7.600,00
375.514,66

3.025,00
3.142,00
7.299,44
2.484,00
6.936,44
1.456,00
30.683,00
3.031,74
11.085,00
918,26
1.000,00
67.994,00
159,00
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Ostatní služby
Ostatní služby – hosp.činnost
Celkem
Osobní náklady
Mzdové náklady
Mzdové náklady – hosp.činnost
Mzdové náklady - náhrady nemoc
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální pojištění – hosp.činnost
Celkem
Daně a poplatky
Ostatní daně a poplatky
Celkem

15.761,66
8.280,00
163.255,54

992.897,50
94.249,50
4.311,00
289.127,50
474,50
1.381.060,00

459,00
459,00

Ostatní náklady
Odpis nedobytné pohledávky
Jiné ostatní náklady
Jiné ostatní náklady – hosp.činnost
Jiné ostatní náklady-Zákonné pojištění odpovědnosti při prac. úrazu
Celkem

545,00
4.672,83
0,20
3.705,00
8.923,03

Poskytnuté příspěvky
Poskytnuté členské příspěvky
Celkem

2.400,00
2.400,00

Náklady celkem

1.931.612,23

Náklady dle účelu
Projekt Chráněného pracoviště
Doplňková činnost
Celkem

1.551.876,16
379.736,07
1.931.612,23

Výše nákladů členěných dle účelu jsou uvedeny včetně nákladů na mzdu ředitele
(super hrubá mzda) za rok 2014.
Členové správní a dozorčí rady nebyly v roce 2014 za svou činnost odměňováni.
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IV. Účetní závěrka
1. Účetní závěrka
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2. Zhodnocení základních údajů z roční závěrky
O.p.s. vykázala za rok 2014 zisk z hlavní činnosti ve výši 173,25 Kč a zisk z hospodářské
činnosti ve výši 122 997,98 Kč.
3. Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky
V o.p.s. nedošlo k významným skutečnostem po dni uzávěrky.
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4. Výrok auditora k roční účetní závěrce
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V. Information about us in English
Lemniskáta – life without barriers is a nongovernmental, non-profit
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 11
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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Poděkování
Děkujeme všem, kteří nás podpořili a i nadále podporují v naší činnosti, a bez kterých bychom si
poskytování našich služeb nedokázali představit. Poděkování patří individuálním i firemním
dárcům, donátorům, sponzorům, podporovatelům, ale i všem lidem kteří nám v uplynulém roce
pomohli a věnovali nám spolu s dobrou vůlí i svůj volný čas a energii.
Děkujeme všem, že nám pomáháte překonávat bariéry a hledat cesty jak pomoci.
Pracovní kolektiv o.p.s. Lemniskáta a CHPP.

Bytové družstvo Slezská 11, Praha 2
a všem školám, které nás podporují, tím že kupují naše sešity pro své žáky

Za Lemniskátu – život bez bariér, o.p.s. vypracovali :
Mgr. Vlasta Vyčichlová, Mgr. Ivana Síglerová a Ing. Zdeněk Štorek
Za správnost odpovídá ředitelka o.p.s. Lemniskáta Radka Michálková.
V Praze, dne 30.6.2015
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