Lemniskáta – život bez bariér, o. p. s.
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva společnosti Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s. je vypracována v souladu s § 21 zákona
číslo 563/1991 Sb. o účetnictví (dále jen ZÚ) a § 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech (dále jen ZOPS).
V Praze, dne 10. 6. 2017
Obsah:
I. Informační část (ucelené, vyvážené a komplexní informace)
• Informace o činnosti a vývoji výkonnosti (§ 21, odst. 1 ZÚ)
• Vyhodnocení průběhu projektu chráněné dílny v roce 2016
• Přínos projektu
• Další aktivity organizace a projektu chráněné dílny
• Kazuistiky
• Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí
• Struktura organizace
II. Finanční část (přehled o veškeré činnosti a její zhodnocení)
• Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů (§ 21 odst. 1, písm. c) ZOPS)
• Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti (§ 21 odst. 1, písm. d) ZOPS)
• Stav majetku a závazků obecně prospěšné společnosti (§ 21 odst. 1, písm. e) ZOPS)
• Úplný objem nákladů členěný dle účelu, vč. výše nákladů na mzdu ředitele a odměny členů
správní rady a členů dozorčí rady (§ 21 odst. 1, písm. f) ZOPS)
III. Účetní závěrka a audit (přehled o veškeré činnosti a její zhodnocení)
• Účetní závěrka (§ 21, odst. 4 ZÚ)
• Zhodnocení základních údajů z roční závěrky
• Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky (§ 21, odst. 2, písm. a) ZÚ)

IV. Informace o předpokládaném vývoji
Informace o předpokládaném vývoji (§ 21, odst. 2, písm. b) ZÚ)
V. Information about us in English
VI. Informationen über uns in Deutsch

I. Informační část

•

Informace o činnosti a vývoji výkonnosti

Lemniskáta – život bez bariér, o. p. s., je nestátní nezisková organizace, jejíž hlavní činností je
provozování chráněného pracoviště pro lidi s mentálním, fyzickým, psychickým či kombinovaným
znevýhodněním, umožňujícím jim zapojit se do pracovní činnosti. Mezi dalšími činnostmi jsou výukové
programy pro školy a exkurze a workshopy pro děti i dospělé. Lemniskáta vznikla pod záštitou městské části
Praha 2 a v provozu je na pražských Vinohradech od dubna roku 2011.
V roce 2016 se, jako každoročně, podařilo zrealizovat řadu programů a akcí, a to jak již zavedených, tak
i nových.
Proběhlo také několik personálních změn. Byl vypsán konkurz na nového ředitele; následně pak byla
přijata pracovnice, která převzala velkou část agendy ředitelky, s perspektivou jejího následného jmenování
do této funkce. Dále byla s podporou Úřadu práce ČR ze zdrojů Evropské unie, Evropského sociálního fondu,
Operačního programu zaměstnanost přijata na částečný úvazek fundraiserka. Zároveň v průběhu roku odešli
z pracovního poměru jeden asistent a administrativní pracovnice. Naše práce by také v tomto roce byla
nemyslitelná bez dobrovolníků, kteří se v různé míře zapojovali do našich aktivit.
V průběhu roku 2016 bylo v dílně zaměstnáno12 osob se zdravotním postižením, což je počet, který
odpovídá plné obsazenosti našeho pracovního prostoru.

1.1 Vyhodnocení průběhu projektu chráněné dílny v roce 2016
V rámci provozu obou dílen fungoval již dříve nastavený výrobní program, který stále rozšiřujeme o nové
výrobky. Udrželi jsme si stávající zakázky a dokázali jsme navázat i novou spolupráci se školami, ale i s dalšími
organizacemi a firmami. Osvojili jsme si nové technické postupy, obohatili jsme sortiment našich výrobků
a účastí na mnoha benefičních, charitativních či tradičních akcích jsme rozšířili povědomí o naší dílně, našich
pracovnících a jejich výrobcích.
Zároveň nepřestáváme usilovat o to, aby naši zaměstnanci pracovali a tvořili v sociálně příznivém
a přátelském pracovním prostředí. Navazujeme kontakty s podobnými pracovišti, ale i se subjekty zcela
jiného charakteru, organizujeme společné akce, výlety i pracovní exkurze, slavíme svátky a narozeniny.
Věnujeme se individuálním potřebám našich zaměstnanců, snažíme se pomáhat jim řešit obtížné situace
a konflikty, ke kterým přirozeně občas dochází z různých osobních důvodů. Všichni společně se učíme
vzájemně si naslouchat, chápat jeden druhého, otevřeně a konstruktivně komunikovat, pomáhat si
a respektovat individuální zvláštnosti každého z nás.
Výrobní dílna
Během roku jsme pokračovali v rozvíjení kontaktů se stálými odběrateli, převážně waldorfskými školami,
získali jsme však také některé další zákazníky (kočičí kavárna – Kočkafé Freya nebo NNO Nenásilná
komunikace, AARON GROUP spol.s.r.o.) i z řad jiných alternativních škol (např. ScioŠkola Olomouc aj.).
V roce 2016 jsme pro naše odběratele vyrobili 23 651 sešitů, což je doposud rekordní počet od zahájení
provozu dílny.
V roce 2016 jsme díky kreativitě našich zaměstnanců a jejich zvyšujícím se kompetencím získali zakázky
od několika nových zákazníků. Všechny vznikaly ve výrobní dílně, následně pak zároveň zaměstnaly klienty
v dílně umělecké.
Umělecká dílna
Náplň práce umělecké dílny, která vznikla před čtyřmi lety, je pro naše zaměstnance zdravě nastavená
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 (sešity, notesy,
bloky, kroniky a přání) a tím obohacuje a rozšiřuje nabízený sortiment chráněného pracoviště. Zdobené
výrobky jsou žádaným produktem na trzích či jarmarcích, kterých se účastníme, nebo v rámci individuálních
objednávek.
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.

Nové druhy zdobení a výrobků se u zákazníků těší velké oblibě – jedná se hlavně o zvířecí motivy,
mandaly a mininotýsky.
V roce 2016 jsme začali s novou ART řadou, kdy spolupracujeme s různými výtvarníky a společně
realizujeme produkty s jejich motivy. Prvním z těchto počinů, s nímž se podařilo započít již v roce 2016, byla
spolupráce s libereckou fotografkou Jarkou Novotnou.
1.2 Přínos projektu
Hlavním přínosem našeho projektu byl provoz 12 chráněných pracovních míst pro osoby se zdravotním
postižením, kterým přináší platové ohodnocení a tím i možnost zlepšení jejich celkové sociální situace, životní
úrovně, větší míry samostatnosti a dále pak zvýšení pracovní kvalifikace a zlepšení pracovních a sociálních
schopností a dovedností. To vše zvyšuje možnosti uplatnění ve společnosti.
Za hlavní přínos pro cílovou skupinu OZP považujeme možnost uplatnění v zaměstnání. Pracovníci v dílně
mají invaliditu II.-III.stupně a jen velice obtížně nacházejí práci. S řadou zaměstnanců společně pracujeme na
postupném zvyšování jejich pracovní kvalifikace, pracovních a sociálních schopností a dovedností.
Nezanedbatelnou součástí práce je terapeutický přístup asistentů a celého vedení vůči našim zaměstnancům.
Nadstandardně s nimi řešíme jejich osobní problémy, individuální potřeby, často i psychickou labilitu.
Lidé u nás nacházejí nejen realizaci v práci, rozšíření všeobecného přehledu a zkušeností, ale i pochopení pro
své zvláštní potřeby a odborné vedení posilující jejich sociálních dovedností.
•

Další aktivity organizace a projektu chráněné dílny

Program exkurzí pro školy - Boříme bariéry
Také v roce 2016 pokračoval dlouhodobý projekt „Boříme bariéry – exkurze". V první praktické části
exkurze děti zjistí a zažijí, jaká práce stojí za výrobou krásného sešitu (celkem 16 konkrétních úkonů), do
něhož potom píší a kreslí. Jejich pohled na denně používanou pomůcku tak nabude zcela nového rozměru.
V rámci exkurze na část zaměřenou na bourání bariér navazuje krátký ekologický výukový program.
V roce 2016 se tento program podařilo obohatit o nový prvek – zasazení stromu. Další informace k tomuto
tématu jsou uvedeny v kapitole 1.4 Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí.
Během roku 2016 se nám povedlo provést programem exkurzí 140 dětí.

Workshopy pro veřejnost - Boříme bariéry
Jedná se o další část programu Boříme bariéry, tentokrát zaměřenou na širokou veřejnost. V roce 2016
proběhly 3 úspěšné workshopy. Děti i dospělí si oblíbili zejména techniku „ťupání", zdobení vlastnoručně
vyrobených sešitů podle šablon. Dobře ji zvládají i malé děti, které se s námi většinou jen těžko na konci
workshopu loučí. Vždy vládne příjemná přátelská atmosféra a o tom, že se bezděky podařilo zbořit bariéry,
není pochyb.
Fundraisingové a společenské aktivity
Ve spolupráci se spřátelenými sociálně terapeutickými dílnami Eliáš a Gawain opět proběhlo již tradiční
společné setkání, kdy vedle morální podpory dochází také k vzájemné výměně zkušeností.
Na tomto místě předkládáme souhrnný přehled našich aktivit, které doplňují a rozšiřují naší základní
činnost a propojují naše chráněné pracoviště s širokou veřejností.
• V únoru patřilo Městské divadlo v Jablonci Lemniskátě. Jaroslav Dušek se svým souborem hrál
představení Čtyři dohody před absolutně vyprodaným hledištěm tentokrát hlavně proto, aby se
získaly finanční prostředky pro provoz naší dílny. V Jablonci jsme samozřejmě nechyběli. Klienti před
téměř čtyřmi stovkami diváků převzali symbolický šek a Ema statečně a dojemně poděkovala všem,
kdo se o úspěch benefičního představení zasloužili: Jaroslavu Duškovi a jeho kolegům, Městskému
divadlu v Jablonci i divákům, kteří nás podpořili. Díky nim jsme nakonec získali krásnou částku
86 761 Kč.
• V březnu jsme za účelem výměny zkušeností navštívili jiné chráněné pracoviště. Domov Harcov
v Liberci je oproti nám velké zařízení - zaměstnává přes sedm desítek lidí s různými typy
znevýhodnění, má i terapeutickou dílnu a nabízí i ubytování. Z návštěvy jsme si odvezli spoustu
podnětů, inspirace a snad i výzvu k hledání možné spolupráce. Stihli jsme i procházku kolem jarně
naladěné liberecké přehrady a velikonoční trhy před radnicí.
• Nejkrásnější a nejpřínosnější akcí roku 2016 byla benefiční oslava 5. narozenin – zahájení provozu
chráněné papírenské dílny. 16. dubna jsme se spolu s příznivci a podporovateli sešli v Divadle Kampa
a zažili nádherný den. Hlediště divadla bylo zaplněno při každém představení, ať už pohádkovém,
hudebním nebo divadelním. Výtvarní umělci a další osobnosti věnovali okolo čtyřiceti andělů pro
benefiční aukci. Tu zahájil Jaroslav Dušek, který ji také nanejvýš osobitým způsobem moderoval
a vytvořil skvělou atmosféru, ve které ceny dražených andělů stoupaly vysoko vzhůru. Nejdráže byla
prodána socha Náruč anděla od Jiřího Žlebka, jejíž cena se vyšplhala na 32 000,- Kč. Nejvyšší rozdíl
oproti vyvolávací ceně byl u obrazu Anděl na nebesích, fotografie Jan Hegera, která se oproti původní
nabídce 300,- Kč vydražila za 4 500,- Kč. Obraz Modré z nebe od Kateřiny Žlebkové byl vydražen pro
Hospic svaté Zdislavy v Liberci za 5 000,- Kč. Na odpolední a večerní představení přišli noví diváci
a nahradili tak část těch, kteří již byli unaveni dopoledními oslavami. Opětovné díky za vydařené
narozeniny patřím všem návštěvníkům, účinkujícím a sponzorům.

•

V září jsme se stali spoluorganizátory akce „Zažít město jinak“, kterou jsme spolu s výtvarným
ateliérem Kurzy malování a kreslení z. s., Akademií sociálního umění TABOR a komunitní Zahradou
Smetanka zorganizovali v rámci již tradiční celostátní kampaně. Účelem akce je společné seznámení
a posezení lidí a organizací i podnikatelů, kteří žijí a působí ve nejbližším sousedství. Přes nepřízeň
počasí byla akce úspěšná a hojně navštívená. Lemniskáta na ní představila a prodávala své výrobky
a navázala užitečné kontakty.
Účastnili jsme se několika jarmarků, z nichž jmenujme alespoň dubnový NGO Market ve Fóru Karlín,
květnové Trhy chráněných dílen na Vyšehradě, zářijový trh U Ludmily a několik vánočních jarmarků při
waldorfských školách. Období Vánoc bylo bohaté na četné další trhy. Za mimořádně přínosný považujeme
prodej přímo v budově O2 .
• V loňském roce jsme si jednoznačně ověřili, jak blahodárný účinek mají na naše klienty pobyt
v přírodě a společné výlety a akce. To se projevilo zejména při naší účasti na Karlovarských
bioslavnostech v Kozodoji či při sázení stromů ve Folimance.
• Na konci roku jsme se stali finalisty programu „ČSOB pomáhá regionům“, s přesahem do roku 2017.
Naši dárci dosáhli společnými silami úžasného výsledku: 40 000,- Kč přidaných od ČSOB. Celková výše
podpory včetně Vašich darů tak činí 104 519,- Kč, což je v rámci našeho rozpočtu významná finanční
pomoc. Všem, kdo nás podpořili, ze srdce děkujeme.

•

Kazuistiky - příklady přínosu našeho chráněného pracoviště v praxi

Jedním z našich zaměstnanců je mladý muž, asi 37letý. Už jsme o něm psali ve výroční zprávě před dvěma
lety. K nám do dílny nastupoval jako nekomunikativní, asociální jedinec, který často vyvolával konflikty, do
práce chodil sporadicky, ostatních se stranil. V minulém roce se nám podařilo „vrátit ho do společnosti“ –
začal, až na výjimky, chodit pravidelně, jeho vyloučenost ze společenství zmizela, stal se mezi ostatními
přijímaným a oblíbeným spolupracovníkem. Začal znovu důvěřovat dospělým.
Je čestné přiznat si, že v tuto chvíli už není jeho situace tak růžová: ubytovnu, na které bydlel, zrušili,
a tak se potíže do jeho života vrátily. Nemá kde bydlet, v současné době je ze sociálních důvodů
hospitalizován na psychiatrii, je opět nevyrovnaný, se skonem ke slovní agresi. Do práce už druhý měsíc
nechodí.
Co je ale důležité, je skutečnosti, že stále zůstáváme pevným bodem v jeho životě – jsme s ním stále
v kontaktu, stále ho ujišťujeme, že místo pro něj u nás v dílně stále držíme, že nám chybí a že se těšíme, až se
jeho situace zase urovná. Jedna z klientek se stará o jeho kocoury, celé dny jsme s ním v kontaktu přes smsky,
komunikujeme s ním a pomáháme mu zvládat stavy beznaděje.
Uvádíme tuto kazuistiku proto, aby bylo zřejmé, že i přes veškerou naši snahu mohou být životní osudy
našich klientů tak náročné, že vnější okolnosti nemusí působit příznivě. Přesto se ukazuje, že naše podpora
pro naše klienty hodně znamená a že jim pomáhá udržet se na hladině i v obdobích, kdy se nedaří.

I v druhém případě, který uvádíme, nejsou vnější okolnosti nejlepší: klientka, která je v dílně od samého
začátku její existence, mladá žena s Downovým syndromem, se musela odstěhovat na jih Čech – její otec se
rozhodl odejít z Prahy. Žena chodila do dílny 4x týdně, vzhledem ke svému postižení vyžaduje pravidelný
režim s minimem změn. Je tedy pochopitelné, že otcovo rozhodnutí ji naprosto vykolejilo – život bez práce
v dílně si vůbec neuměla přestavit. Trpělivou komunikací s ní i s otcem se nám podařilo nastavit kompromis –
žena dojíždí do Prahy na dva dny, tak, aby mohla navštěvovat i své volnočasové aktivity, kterým se
dlouhodobě věnuje. Dokázali jsme společně vytvořit takový harmonogram a s takovou pružností, že se žena
opět zklidnila a je naopak velmi spokojená. Na dny, které z jejího pracovního programu vypadly, se podařilo
zajistit náhradu – šanci tak dostala další mladá žena s invaliditou třetího stupně, která se pomalu zařazuje do
běžného života.

1.5 Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí
Činnost v oblasti ochrany životního prostředí patří mezi priority nejen naší organizace. Snažíme se
v maximální možné míře využít hlavního výrobního materiálu, kterým je papír, a to i zbytkový, a alespoň
občas využívat recyklovaný papír pro některé dílčí drobné zakázky, i když zájem o ně je, vzhledem k jeho vyšší
ceně, malý. Hledáme způsoby, jak zajistit dotace pro nákup recyklovaného papíru. Kromě toho řada z papírů,
které odebíráme, mají certifikát udržitelného lesního hospodaření FSC. Kromě toho se v dílně třídí odpad,
k čemuž jsou vedeni i zaměstnanci.
Součástí exkurzí školáků do naší dílny v rámci probíhajícího projektu „Boříme bariéry“ je také teoretická
část o výrobě papíru a ekologii. Její obsah se samozřejmě odvíjí od složení skupiny, věku žáků a jejich
možností, vždy je však zaměřen na ekologii, udržitelné lesní hospodářství, recyklaci a podobně. Vytvořili jsme
samostatný ekologický výukový program, jehož součástí se v roce 2016 stalo i sázení stromů. Na teoretickopraktickou exkurzi jsme právě pro upevnění pocitu zodpovědnosti navázali tou částí projektu, která povede
k aktivní účasti na „nápravě“ konkrétních skutků: vyrobili jsme sešit, spotřebovali jsme papír, tak pojďme
zasadit strom, když jiný musel být pro výrobu našeho sešitu poražen. Navíc tím zkrášlíme svoje nejbližší
okolí – a tím se vytváří opět aktivnější a zodpovědnější vztah k prostředí, ve kterém žijeme. Dalším bonusem
je pak skutečnost, že děti mohou za „svým“ stromem docházet – starat se o něho, sledovat jeho „pokroky“.
Je to opět důležitý krok k tomu, aby děti nepovažovaly věci a děje kolem sebe za samozřejmost s tím, že se
někdo postará. Díky projektu vědí, že to mohou udělat samy.
Projekt byl finančně podpořen městskou částí Praha 2, která zároveň poskytla pozemky pro výsadbu
stromů v parcích Folimanka. Stromy jsme získali darem od firem Arboeko Obříství a Okrasné školy Agarden
z Mnichova Hradiště; odborné práce zajistila s městskou částí spolupracující firma Gartensta plus, s. r. o.
Pokud se podaří získat podporu i v letošním roce, rádi bychom sázení stromů, velmi přínosné a ceněné jak
dětmi, tak i klienty chráněné dílny, zopakovali.

•

Struktura organizace

Statutárním orgánem obecně prospěšné organizace Lemniskáta – život bez bariér je ředitelka organizace,
kterou zastupuje jeden zástupce ředitele. Součástí struktury organizace je správní a dozorčí rada.
Chráněné pracoviště nabízí uplatnění 12 OZP pod vedením tří pracovních asistentů.

II. Finanční část
•

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
714 679,00
170 538,00
73 028,00
190,00
157 900,00
875 765,00
400 000,00
2 392 100,00

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti

Název účtu

Počáteční stav Obraty za
Obraty za
Obraty rozdíl Koncový stav
období MD
období D
Fondy - přijaté dary
226
210
210
352,00
331,00
331,00
0,00
2262,00

•

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

Počáteční
stav
21 103,10
32 782,00
43 698,47
100 260,00
77 448,00
0,00
423
671,00
0,00
1 090 962,57

7 339,00
48,00
67 888,00
21 053,00
6 936,00
3 120,00
0,00
61 737,00
227 371,20
695 470,37
1 090 962,57

Koncový
stav
227 733,00
4 361,00
996 361,00
8 260,00
62 464,00
1 308,00
214 527,00
0,00
1 974
477,00

30 743,00
459 511,00
92 198,00
22 880,00
9 151,00
1 441,00
0,00
48 386,00
226 352,00
1 083
815,00
1 974
477,00

•

Úplný objem nákladů členěný dle účelu
Náklady
Kancelářské potřeby
Ostatní spotřebovávaný materiál
Ostatní evidovatelný majetek
Spotřeba elektřina
Spotřeba plyn
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Spotřebované nákupy
Poštovné
Telefon – hovorné
Pronájem nebytových prostor
Účetní služby
Ostatní služby – hosp. činnost
Služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální pojištění – hosp.činnost
Osobní náklady

Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Ostatní náklady

Koncový stav

4 235,00
335 614,00
12 757,00
39 213,00
5 858,00
12 274,00
3 020,00
5 189,00
418 160,00
4 888,00
13 973,00
80 305,00
113 562,00
3 636,00
216 364,00

-171 118,00
1 223 058,00
291 888,00
9 867,00
1 524 813,00

86,00
-1,00
7 896,00
7 981,00

Náklady celkem

1 996 200,00

Náklady dle účelu
Projekt Chráněná pracovní dílna

1 996 200,00

Výše nákladů členěných dle účelu jsou uvedeny včetně nákladů na mzdu ředitele (super hrubá mzda)
za rok 2015. Členové správní a dozorčí rady nebyly v roce 2015 odměňováni za svou činnost.

III. Účetní závěrka
• Účetní závěrka

•

Zhodnocení základních údajů z roční závěrky
Společnost vykázala za rok 2016 zisk z hospodářské činnosti ve výši 395 900,- Kč.

•

Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky
Ve společnosti nedošlo k významným skutečnostem po dni uzávěrky.

IV. Informace o předpokládaném vývoji
Prioritním cílem naší o. p. s. i nadále zůstává poskytování zaměstnání osobám s postižením 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 je pro nás důležité 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 kvalitu práce a výrobků a rozšiřovat nabízený sortiment i síť odběratelů. Pro uměleckou
dílnu plánujeme využití dalších, pro naše zaměstnance vhodných výtvarných technik, např. perforování
papíru či slepotisk. Nadále také budeme pokračovat s úspěšně nastartovaným dlouhodobým programem
„Boříme bariéry – exkurze“, kdy se setkáme s veřejností prostřednictvím úspěšných workshopů a se školáky
v rámci exkurzí spojených s ekovýchovnými programy.
Rádi bychom si i nadále udrželi přízeň našich podporovatelů, kteří chápou význam naší práce. Nebereme
tuto podporu jako něco automatického, jsme si dobře vědomi toho, že projektů, které je nutno podpořit, je
mnoho. V uplynulém roce se okruh našich dárců rozšířil, nejen díky uskutečněným akcím, intenzivní
komunikaci na webových i facebookových stránkách, propagací pomocí programu Google AdWords pro
neziskovky, nýbrž i díky osobním kontaktům a šířením informací o nás mezi stávajícími příznivci. Našich dárců
a podporovatelů si velmi vážíme a máme v úmyslu je hýčkat a udržovat s nimi kontakty, v první řadě
setkáváním na námi pořádaných akcích.
V oblasti finančního zajištění provozu i nadále pracujeme na zajištění stabilního, vícezdrojového
financování. Nezanedbatelná část našeho úsilí je zaměřena na zajištění financí nutných k provozu organizace
a jí poskytovaných služeb. V budoucnosti bychom rádi pro Lemniskátu získali, vedle MČP2, i dalšího partnera,
který by nás dlouhodobě podporoval a umožnil nám tak více se věnovat zkvalitňování a rozvoji naší činnosti.
Pro naši organizaci bude v budoucnu důležité, abychom mohli svůj pracovní tým finančně lépe ohodnotit a
dbát na jeho psychohygienu, k čemuž bude potřeba získat další finanční zdroje.

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.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří nás podpořili v naší činnosti. Dík patří individuálním i firemním dárcům, sponzorům a
podporovatelům, ale i těm, kteří přispěli dobrovolně. Zvláštní poděkování patří také všem, kteří ve svém
volném čase pomáhali jako dobrovolníci v dílnách, nebo se podíleli na organizaci různých kulturních
a společenských akcí.
Za společnost Radka Michálková – ředitelka Lemniskáta – život bez bariér, o. p. s.

Vypracovala – Bc. Vladislava Jirušová a Mgr. Vlasta Vyčichlová
Výroční zprávu za rok 2016 schválila správní rada o.p.s.
V Praze, dne 24. 6. 2017

Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s.
Balbínova 323/6
120 99 Praha 2
www.lemniskata.cz
info@lemniskata.cz
Tel. 224 283 670

