Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
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 20. 5. 2019

OBSAH:
I. Základní informace
1. Kdo jsme
2. Kde a kdy nás najdete
3. Naše historie
4. Náš cíl
5. Naše hlavní snaha
6. Naše cílové skupiny
7. Náš výrobní program
II. Struktura pracoviště
1. Složení dílny v roce 2018
2. Realizační tým chráněného pracoviště
3. Složení správní rady
4. Personální změny v roce 2018
5. O co se všichni společně snažíme
6. Co děláme pro sebe
III. Aktuality za rok 2018
1. Celkový přínos projektu
2. Novinky ve výrobě v roce 2018
3. Co se nám ještě podařilo
4. Naše projekty
5. Kdo nás podpořil a komu patří naše poděkování
6. Nemyslíme jen na sebe
7. Plány pro rok 2019
8. Kam směřujeme
IV. Kazuistiky
V. Finanční část – Účetní závěrka a zpráva auditora
V. Information about us in English
VI. Informationen über uns in Deutsch

2

I.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. KDO JSME
-

nestátní nezisková organizace na Praze 2

-

obecně prospěšná společnosti

-

chráněné pracoviště pro lidi se zdravotním (mentálním, fyzickým, psychickým) i sociálním
znevýhodněním

-

v roce 2018 jsme zaměstnávali 19 lidí

2. KDE A KDY NÁS NAJDETE:
-

Balbínova 323/6 na pražských Vinohradech

-

zcela bezbariérový prostor i přístup

-

zaměstnanci pracují ve zkrácené pracovní době od 9.30 do 14 h (s individuálními úpravami)
za minimální mzdu

3. NAŠE HISTORIE:
-

impulz ke vzniku naší dílny vzešel od Městské části Prahy 2

-

jsme v provozu od dubna roku 2011

4. NÁŠ CÍL:
-

poskytování pomoci v pracovní rehabilitaci a sociální integraci zdravotně znevýhodněných
dospělých osob

-

umožnění a zachování pracovních příležitostí lidem s handicapem v chráněném, ale přitom
tvůrčím a vnitřně svobodném prostoru
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5. NAŠE HLAVNÍ SNAHA:
Umožnit našim zaměstnancům, aby u nás:
•

nacházeli vlastní sebepotvrzení v práci

•

získávali nové manuální a sociální dovednosti

•

cítili, že jsou součástí skupiny lidí, která má na zřeteli individuální potřeby každého
jednotlivce, a přitom tvoří celistvé společenství

•

potkávali nové lidi a získávali nové přátele

•

zažili úspěch při získávání vlastních finančních prostředků
Pomoci našim zaměstnancům:
•

rozvinout jejich kvality

•

smysluplně se uplatnit

•

darovat ze sebe to nejlepší

•

zvýšit svou pracovní kvalifikaci a samostatnost

•

zlepšit svou sociální situaci a sociální dovednosti

•

pochopit, že je možné radovat se z každého všedního
dne

6. NAŠE CÍLOVÉ SKUPINY:
-

převážně lidé s mentálním, fyzickým nebo psychickým hendikepem, s invaliditou II. a III.
stupně, jsme otevření i pro lidi s jinými typy znevýhodnění

-

veřejnost, pro kterou dlouhodobě realizujeme program „Boříme bariéry“ – jeho součástí
jsou především exkurze pro školy a tematicky zaměřené workshopy

7. NÁŠ VÝROBNÍ PROGRAM:
-

papírenské výrobky
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II. STRUKTURA PRACOVIŠTĚ
-

VÝROBNÍ DÍLNA – zde zaměstnanci vyrábějí s pomocí asistentů především specifické
sešity pro waldorfské školy, ale i bloky, notýsky, zápisníky, fotoalba, kreativní sady,
přáníčka a další.

Specifika:
•

sešity pro WŠ mají pestré barvy a kulaté rohy

•

některé výrobky vyrábíme ze zbytků z výroby sešitů – naše

•

minisešitky „miminka“ mají na trzích velký úspěch, stejně jako kreativní sady

Běh výrobní dílny je v současném okamžiku plynulý a stabilní, daří se nám zajistit klidné,
přátelské a pečující prostředí s kvalitní asistencí. Pracovní provoz a organizace dílny jsou
přehledné, s jasně definovanými odpovědnostmi a kompetencemi. V průběhu projektu se řídíme
předem stanoveným finančním plánem, který ale nikterak nesvazuje kreativně rozvíjet inspirace,
které nám přicházejí do cesty. Povedlo se nám udržet síť odběratelů, která se stále obměňuje
s ohledem na charakter našich výrobků nebo na finanční možnosti škol, pro které vyrábíme
primárně.

-

UMĚLECKÁ DÍLNA – funguje v samostatném prostoru, hlavní činností je vývoj designu
našich produktů, kreativní tvorba a realizace nových vzorů

Specifika:
•

snažíme se přicházet se stále novými nápady

• bloky, sešity, deníky, alba a další produkty nabízíme prostřednictvím webových stránek,
na trzích a jarmarcích a v komisních prodejích (v obchůdcích Jedna bedna v Žitné ulici a Borůvka
na Vyšehradě)
•

čím dál víc projevují zájem i firmy, kterým „šijeme“ zakázky přímo na míru
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V umělecké dílně se nám podařilo vytvořit nejen místo, kde si mohou klienti vyžadující
individuální přístup pomalu a postupně navyknout na pracovní rytmus a práci v kolektivu.
Dnes je umělecká dílna i prostorem, kde nacházejí svou realizaci zaměstnanci
s výtvarným nadáním a s kreativními vlohami. V průběhu roku se zde vystřídala řada
zaměstnanců, aby sami nebo s odbornou asistencí pracovali na výrobě přáníček nebo na ručním
dekorování sešitů, notesů, kreativních deníků, skicáků a bloků metodou tupání akrylových barev
přes ručně vyráběné šablony podle našich vlastních návrhů.

1. SLOŽENÍ DÍLNY V ROCE 2018:
-

zaměstnanci Babu, Honza, Ivanka, Jakub, Jaruška, Klárka, Péťa, Petr, Pavlík, Pavel, Ráďa,
Ríša, Šárka, Lukáš, Kačenka, Veronika, Martin, Radka a Danuše

-

asistentky Helenka, Jana a Věrka

-

vedoucí výtvarné dílny Andrejka

-

fundraiserka a administrativní pracovnice Vlaďka (do května 2018)

-

ředitelka Vlasta

-

po mateřské dovolené zástupkyně ředitelky a asistentka Andrejka

-

nově administrativní pracovnice Jarka (od května 2018)

-

pravidelná dobrovolnice Jitka

2. REALIZAČNÍ TÝM CHRÁNĚNÉHO PRACOVIŠTĚ:
-

Mgr. Vlasta Urbanová (ředitelka): Absolventka UJEP, Pedagogická fakulta Ústí nad Labem,
lektorka programu Jeden svět na školách – Společnost Člověk v tísni, předsedkyně veřejně
prospěšného spolku Anaon, absolventka studia Metodik prevence sociálně-patologických
jevů na UK Praha a Výchovné poradenství na TU Liberec.
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-

Andrea Slováková (vedoucí umělecké dílny, asistentka): Polygrafie Praha – obor reprodukční
grafik, Pražská fotografická škola (3leté večerní studium), praxe v grafických studiích
a ateliérech, praxe s mládeží ve volnočasových aktivitách.

-

Bc. Vladislava Jirušová (zástupkyně ředitelky pro oblasti projektové a fundraisingu,
administrativa, do května 2018): absolventka Fakulty humanitních studií UK a kvalifikačního
kurzu Profesionální fundraiser, praxe v oblasti ekologické výchovy a osvěty, fundraiserka
v neziskových organizacích.

-

Ing. Jarka Novotná, PhD. (administratnivní pracovnice, od května 2018) – absolventka TUL
Liberec obor textilní zušlechťování, disertace na UK Praha zaměření na design, pedagog
na katedře designu TUL Liberec, pedagogický pracovník v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci
n. Nisou, ráda fotografuje.

-

Ing. Andrea Papicová Koutná (zástupkyně ředitelky ve věcech personálních, asistentka):
roční výměnný studijní pobyt v USA, ESF MU Brno – obchodní podnikání, marketingová
specialistka v komerční sféře, Akademie TABOR – studium sociálně-umělecké terapie
a léčebné pedagogiky a studium arteterapie.

-

Helena Palečková (asistentka): absolventka střední ekonomické školy, předtím dlouholetá
bankovní úřednice, absolventka rekvalifikačního kurzu sociálního pracovníka pro lidi
se zdravotním postižením.

-

Jana Perglová (asistentka): absolventka Konzervatoř Praha (obor housle), učitelka v LŠU
a v mateřské škole, aktivní hudebnice, seminář sociálního pracovníka pro lidi se zdravotním
postižením a seniory

3. SLOŽENÍ SPRÁVNÍ RADY:
Členové správní rady jsou lidé se zkušenostmi
spojenými se sociální a zdravotní oblasti:
Radka Michálková: předsedkyně správní rady
Jana Papežová: člen správní rady
Mgr. Dagmar Kohoutková: člen správní rady
Členové dozorčí rady:
Tomáš Řemínek: předseda dozorčí rady
Petr Hanžl: člen dozorčí rady
Monika Podhorová: členka dozorčí rady
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4. PERSONÁLNÍ ZMĚNY V ROCE 2018:
Naše organizace je v provozu sedmým rokem a povedlo se nám úspěšně rozšířit
sortiment, udržet staré a rozvinout nové projekty a přijmout další pracovníky. V průběhu roku
2018 se počet zaměstnaných osob se zdravotním postižením pohyboval mezi 15-19, přičemž
řada klientů nepracuje na plný úvazek s ohledem na svůj zdravotní stav.
-

během května odešla administrativní posila a fundraiserka Vlaďka Jirušová

-

přibyla nová posila v kanceláři Jarka

-

přibyli noví zaměstnanci Radka, Danuše a Veronika, Ivanka zůstala jen na jeden den, protože
úspěšně zvládla návrat do běžného zaměstnání

5. O CO SE VŠICHNI SPOLEČNĚ SNAŽÍME:
-

vytvářet
příjemné,
domácké
s citlivým, individuálním přístupem

prostředí

-

zlepšovat psychický stav našich zaměstnanců
a rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti

-

nabízet jim kvalitní asistenci – kontinuální
a spolehlivý doprovod při všech pracovních
záležitostech

-

být nápomocni i při osobních krizích našich
zaměstnanců

-

bourat bariéry – umožňovat našich zaměstnancům nejen pracovní příležitost, ale i kontakt
s dalšími lidmi

-

otevřeně a konstruktivně komunikovat v sociálně příznivém a přátelském prostředí

-

vzájemně si naslouchat, chápat jeden druhého a pomáhat si

-

bezpodmínečně respektovat zvláštnosti každého z nás

6. CO DĚLÁME PRO SEBE:
-

každé ráno před prací cvičíme a povídáme o tom, co jsme předchozí den či víkend prožili

-

každou středu se schází vedení dílny k projednání toho, co přinesl předchozí týden
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-

jezdíme na exkurze – v roce 2018 jsme se zúčastnili workshopu v huti František v Sázavě
a navštívili domácí manufakturu Papyrea ve Zdislavě u Liberce

-

byli jsme na výstavě, v kině, v divadle, na koncertech

-

uspořádali jsme setkání s našimi podporovateli i s rodinami našich pracovníků s praktickou
ukázkou výroby sešitů, s povídáním a posezením

III. AKTUALITY ZA ROK 2018

1. CELKOVÝ PŘÍNOS PROJEKTU
Hlavním přínosem našeho projektu byl provoz 19 chráněných pracovních míst pro osoby
se zdravotním znevýhodněním, kterým přináší platové ohodnocení, a tím i možnost zlepšení
jejich celkové sociální situace, životní úrovně a větší míru samostatnosti, dále pak zvýšení
pracovní kvalifikace, zlepšení pracovních a sociálních schopností a dovedností, a tím zvýšení
možnosti uplatnění ve společnosti.
Za hlavní přínos pro cílovou skupinu OZP považujeme vůbec možnost jejich zaměstnání.
Pracovníci na dílně mají invaliditu převážně III. stupně, a jen velice obtížně nacházejí pracovní
uplatnění. S řadou zaměstnanců společně pracujeme na postupném zvyšování jejich pracovní
kvalifikace, pracovních a sociálních schopností a dovedností. Nezanedbatelnou součástí práce
na našich chráněných místech je terapeutický přístup asistentů a celého vedení vůči našim
zaměstnancům. Nadstandardně s nimi řešíme jejich osobní problémy a potřeby a jejich
psychickou labilitu. Lidé u nás nalezli nejen realizaci v práci, rozšíření svého přehledu
a zkušeností, ale i pochopení pro své zvláštní potřeby a odborné vedení posílení jejich sociálních
dovedností.
V loňském roce se nám také poprvé povedlo „vrátit“ do běžného života dva klienty,
kteří se cítili natolik dobře, že se rozhodli opustit ochrannou náruč dílny.
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2. NOVINKY VE VÝROBĚ V ROCE 2018
-

NOVINKY VE VÝROBNÍ DÍLNĚ

V minulém roce jsme pokračovali ve výrobním programu, který budujeme od začátku
fungování našeho chráněného pracoviště – ve výrobě školních sešitů především pro waldorfské
školy. Podařilo se nám dosáhnout desénové úrovně v doplňkově ruční výrobě papírenských
produktů pro účely prodeje na trzích, pro jednotlivce nebo firmy, v některých případech i v rámci
náhradního plnění.
Sortiment jsme obohatili o celou řadu výrobků respektujících životní prostředí –
po zavedení výroby sešitů z recyklovaného papíru to v roce 2018 byly především produkty
z netradičních materiálů – bavlny, lnu, starých džínsů, sloního trusu – a z papíru vyrobeného
z recyklovaných kelímků na kávu.
Poprvé jsme si také dokázali poradit s potížemi při ruční výrobě linkovaných sešitů –
mohli jsme tak školám i veřejnosti nově nabídnout sešity nejen s linkami, ale i se čtverečky
a tečkami, také sešity notové a s pomocnými linkami, šité potřebám waldorfských škol na míru.
-

rozšířili jsme vloni zahájenou řadu „Recykl“, stoprocentně tvořenou z recyklovaného papíru

-

k velké radosti našich spolupracujících
čtverečkovaných a notových sešitů

-

dále jsme pilovali nové modely tzv. kreativních deníků – s vrchními deskami z kůže
či luxusního kartonu, s vyměnitelnými notýsky na gumičkách. Úplnou novinkou jsou desky
z papíru z recyklovaných kelímků na kávu

-

uvedli jsme na trh novou řadu z ručně vyráběného papíru z netradičních materiálů (bavlna,
len, staré džíny, sloní a koňský trus, juta, sisal atd.)

škol

jsme

zahájili

výrobu

linkovaných,
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-

NOVINKY V UMĚLECKÉ DÍLNĚ

Povedlo se nám rozšířit a oživit stávající sortiment výrobků o již zmíněné kreativní deníky
vázané v kůži nebo v luxusních kartonech z ručně vyráběného či recyklovaného papíru
s vyměnitelnými sešity.
Daří se nám propojit pracovní činnost výrobní dílny s výtvarnou činností umělecké dílny
tak, že se obě pracoviště prolínají a pracovní činnosti na sebe vzájemně navazují. V obou těchto
dílnách získávají naši klienti pracovní a prožitkové zkušenosti za přítomnosti zkušených asistentů.

-

o nové vzory jsme obohatili starší řadu „Květinová“

-

vznikly nové ART řady – rozšířili jsme již zavedené řady sešitů zdobených fotografiemi
liberecké autorky Jarky Novotné, sešitků s obrázky Jany Nachlingerové z Českých Budějovic
(Jou Jou), výtvarnice Ivy Ouhrabkové z Liberce a pražské výtvarnice Lenky Kurovské

-

přibyla ART řada ve spolupráci s brněnským designérským duem Karel a Hynek (k papíru se
přidá textilní výšivka) a s výtvarnicí Annou Mastníkovou

-

podařilo se realizovat už připravenou ART řadu s fotografiemi Jindřicha Štreita

3. CO SE NÁM JEŠTĚ PODAŘILO:
-

Díky finanční podpoře Nadace Avast jsme uvedli do provozu nové webové stránky,
lépe odpovídající našich potřebám (www.lemniskata.cz)
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-

Díky ochotě vedoucí centra Dvojka pro seniory jsme získali
v sousedství dílny místo pro propagaci našich produktů – ve dvou
výkladních skříních jsme mohli umístit police s našimi výrobky,
které lákají kolemjdoucí k návštěvě dílny.

-

Díky finanční podpoře Nadace České spořitelny se nám podařilo
rozjet výrobu kreativních deníků v kožených deskách, které se
staly nejoblíbenějším a nejprodávanějším produktem na
předvánočních akcích.

-

Díky finanční podpoře Nadace Tesco jsme mohli začít vyrábět
nové kreativní deníky z luxusních kartonů od dodavatele
francouzských papírů Antalis.

-

Díky finanční podpoře ministerstva životního prostředí, odboru životního prostřední
Magistrátu hlavního města Prahy a programu ČSOB pomáhá regionům jsme pokračovali
v projektech „Boříme bariéry“ a „Od stromu k papíru a zpět“ jsme se setkali se 150 žáky,
studenty a jejich pedagogy a vysadili s nimi desítky stromů v Praze, Úněticích
a Jindřichovicích pod Smrkem.

-

Díky finanční podpoře Městské části Praha 2 jsme mohli přijmout více zaměstnanců,
pokračovat ve výrobě sešitů pro waldorfské školy – letos jsme jich vyrobili přes 27 000
za více než 600 000 Kč – a ušetřit finance na akce pro naše zaměstnance – výstavy
(Český impresionismus, František Skála), workshop v huti František v Sázavě a v domácí
manufaktuře Papyrea ve Zdislavě u Liberce, představení v divadle Semafor).

-

Díky finanční a organizační podpoře veřejně prospěšného spolku Anaon jsme opět
zrealizovali benefiční den pro Lemniskátu v Divadle Kampa, a to dne 10. 11. 2018.

-

Zahájili jsme velmi úspěšnou a trvalou spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze – vyrábíme
pro ni sešity a bloky s motivem Karla IV.

-

-

Zahájili jsme výrobu nových, již zmíněných výrobků,
ve spolupráci s papírenskou firmou S-Paper jsme uvedli
na trh kreativní deníky z papíru z recyklovaných kelímků
na kávu, doplněných o up-cyklovanou gumičky
na tužku, kterou šijí ze zbytků při výrobě šlí (dostáváme
je od firmy KOKASTYLE) klienti chráněné dílny Bona.

-

Uvedli jsme na trh nový výrobek z recyklované lepenky
ošetřené včelím voskem – Happy kufříky ve formátu A4
ve dvou a A5 ve třech barevných provedeních.

Poprvé jsme se zúčastnili akce zaměřené na papírenský design (Meet Papír) a ověřili si,
že kvalita a umělecká úroveň našich produktů jsou srovnatelné s výrobky designérů u nás
v cizině.
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-

Uspořádali jsme znovu setkání s rodinami našich klientů, abychom se více poznali,
absolvovali jsme také „přespání v dílně“, oslavy svátků a narozenin, vánoční besídku a další
akce rozvíjející naše vzájemné vztahy.

-

Pečujeme i o asistentky a zaměstnance dílenského týmu – zavedli jsme nárazové supervize
a zúčastnili jsme se team-buildingového víkendu s cvičením a zdravou stravou v Hamernici
v Orlických horách.

-

Podařilo se nám zlepšit komunikaci s veřejností lepším vedením facebookového účtu.

-

Zavedli jsme novou řadu Produkt s příběhem – zatím jsme veřejnosti nabídli příběh klienta
Pavla a jeho doma ručně šité kroniky a příběh klienta Richarda

4. NAŠE PROJEKTY:
- BOŘÍME BARIÉRY
I v roce 2018 jsme úspěšně pokračovali v projektu exkurzí pro školy. Exkurzí se zúčastnilo
více než 150 dětí z mateřských, základních i středních škol nejen z Prahy, ale i z jejího okolí
(Úvaly, Zákolany atd.). Přijeli i lidé s psychickým hendikepem z Fokusu v Ústí nad Labem.
Každý účastník exkurze si vlastnoručně vyrobí svůj sešit pod vedením našich klientů –
je tak seznámen nejen s výrobou (sestává z cca 15 kroků), ale i s prostředím chráněného
pracoviště, a především s lidmi, kteří v něm pracují. Druhá část exkurze je teoretická – týká se
historie výroby papíru, a především rozvíjí vztah k ekologii. S dětmi mluvíme společně
o udržitelném způsobu života, založeném na šetrnosti, recyklaci, znalostech a vědomém
nahrazování surovin netradičními tak, aby se nemusely kácet stromy.
Stejně jako v předchozím roce jsme tento projekt doplnili o další, zaměřený na sázení
stromů.
Kromě toho se snažíme bořit bariéry nejen na školách, ale i mezi veřejností. Pořádáme
proto workshopy i pro rodiny s dětmi a dospělé, v loňském roce jsme uskutečnili dva na jaře
a jeden na podzim. Zúčastnilo se jich několik desítek lidí, kteří si vyzkoušeli nejen výrobu sešitu,
ale i techniku tupání.
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- OD STROMU K PAPÍRU A ZPĚT
Už loni jsme nabídli školním třídám, které se zúčastní exkurze,
zda by si nechtěly za materiál, který u nás na výrobu svého sešitu
spotřebovaly, vysadit strom. A tak jsme pokračovali v sázení stromů –
na jaře i na podzim, v Praze i mimo její katastr. Za finanční podpory
ministerstva životního prostředí, odboru životního prostředí
Magistrátu hlavního města Prahy a projektu „ČSOB pomáhá
regionům“ jsme pomohli vysadit desítky stromů – v Riegrových sadech
na Praze 2 (ve spolupráci s MČP2 a zahradnickou firmou Gartensta),
v Úněticích při obnově starého sadu (ve spolupráci s platformou
Na ovoce) a v Jindřichovicích pod Smrkem.
Spolu se školními třídami jsme vysadili přes dvacet stromů –
švestek, hrušní a moruší, štědřence, šácholany, černé topoly, lípu, jedle, lísku, jabloně, sakury,
dub, javor a liliovník tulipánokvětý a desítky sazenic stromů.
Projektu se v roce 2018 zúčastnilo 11 školních tříd s přibližně 150 dětí a kolem dvacítky
dospělých.

- BENEFICE V DIVADLE KAMPA
Už popáté jsme na Kampě pořádali benefiční setkání s bohatým programe – divadlo pro
děti i dospělé, hudba, aukce výtvarných děl. Opět jsme se sešli se soubory Buchty a loutky,
Divadlo Líšeň, Divadlo Víti Marčíka, s hráče na didjeridoo Ondřejem Smeykalem a nově jsme
uvedli i Duši K s Jaroslavem Duškem a jeho hostem – nevidomým hudebníkem Robertem
Lombinem. Pětiletá Elenka za námi přijela až z Olomouce, aby prodávala vlastnoručně vyrobené
„dobrolimonády“ – co vydělala, věnovala naší dílně.
Zlatým hřebem programu byl křest knihy našeho zaměstnance Ríši, který – jak se ukázalo –
je básník. Jeho haiku pokřtil spolu s Jaroslavem Duškem i Miloň Čepelka, sám autor japonských
trojverší. I když šlo o benefici, nebylo setkání jen o penězích, ale i o radosti, úžasu, dojetí a kráse.
A už teď se těšíme na příští rok, kdy se opět v listopadu sejdeme znovu, tentokrát bude motto "S
hlavou v oblacích, nohama na zemi". Všem, kdo nás podpořili, jakkoliv a čímkoliv, moc
děkujeme!
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5. KDO NÁS PODPOŘIL A KOMU PATŘÍ NAŠE PODĚKOVÁNÍ
-

Magistrát hl. města Prahy

-

MŽP a Petra Nováková

-

Avast a Veronika Wildová

-

ČSOB, Fórum dárců a Jindřiška Palečková

-

Česká spořitelna a Pavel Slovák

-

Nadační Fond TESCO

-

taneční soubor Mirabel a Kristýna Pekárková

-

herec Jaroslav Dušek

-

při rozvoji artových řad: Jindřich Štreit, duo Karel a Hynek, Jarka Novotná, Jana
Nachlingerová, Lenka Kurovská
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-

při benefičních aukcích: Miroslav Špinar, Vojtěch Sedláček, Jan Urban, Lucie Harvancová,
Jakub Tománek, Otto Pokorný, Radka Michálková, Petr Hanžl, Kamila Urbanová, Věra a Hana
Sadílkovy, Víťa Marčík ml. i starší, Dáša Voňková, Petra Picková, Maja Hamplová a desítky
dalších

-

pomoc s různými opravami na dílně a podpora všeho druhu: Jan Urban

6. NEMYSLÍME JEN NA SEBE:
-

Na naší benefiční aukci jsme stejně jako loni mysleli i na další potřebné. Předem jsme vybrali
fotografii Jindřicha Štreita, která se dražila na podporu sourozenců Vendulky a Vendelína
Vetiškových z Liberecka. Oba se potýkají s kombinovaným znevýhodněním a velmi jim
pomáhá hippoterapie. Peníze, za které se fotografie vydražila, putovaly tedy tentokrát do
Jablonného v Podještědí na lekce jízdy na konících.

7. PLÁNY PRO ROK 2019:
-

Abychom nebyli příliš zaujatí jen sami sebou, chceme v příštím roce zahájit spolupráci
s organizací Zdravotní klaun – chystáme pro ně sešitky s hlavičkami klaunů, které by od nás
zdravotní klauni získali zdarma, aby jimi mohli potěšit malé pacienty, které navštěvují
v nemocnicích.

-

Novou výzvou pro rok 2019 bude zřízení e-shopu.

-

Pomocí už získaného grantu od Nadace České spořitelny chceme rozvíjet schopnosti
a dovednosti našich klientů tím, že pro ně zajistíme workshopy – výtvarné, fotografické,
kurzy masáží, papírenského zpracování atd.

8. KAM SMĚŘUJEME?
-

Prioritním cílem pro nás i nadále zůstává poskytování zaměstnání lidem s mentálním,
fyzickým, psychickým i sociálním znevýhodněním a poskytování podpory i v jejich běžném
životě.

-

Naší snahou bude pokračovat v dosavadním pracovním nasazení, udržet kvalitu výrobků,
rozvíjet uměleckou činnost v rámci samostatné umělecké dílny a zachovávat prostor, v němž
naši zaměstnanci nacházejí sebepotvrzení v práci, získávají nové manuální a sociální
dovednosti a jsou součástí komunity, která s nimi sdílí jejich každodenní život.
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-

Nadále chceme vyrábět kvalitní, konkurence schopné a atraktivní výrobky v nejvyšší kvalitě
tak, aby zákazník poznal, že pochází z chráněné dílny pouze podle informace umístěné
na výrobku a byly srovnatelné s produkty renomovaných výrobců.

-

Školní sešity budeme i nadále dodávat do waldorfských škol, i mnohých dalších, které o ně
projeví zájem. Připravujeme nové řady výrobků, které potěší naše zákazníky především
na podzim a před Vánoci.

-

Naším cílem bude udržet nadále profesní kvalitu asistentů a pečovat i náš tým asistentů
a dalších zaměstnanců dílny pořádáním team-buildingových víkendových akcí minimálně
dvakrát do roka a umožněním supervize na vyžádání.

-

Chceme dále pracovat na vzájemných vztazích, v případě potřeby navázat na započaté
nárazové supervize a pokračovat v team-buildingových aktivitách.

-

Budeme dál pokračovat v našich projektech „Boříme bariéry“ a „Od stromu k papíru a zpět“,
a to formou exkurzí pro školy a workshopů pro veřejnost. Cílová skupina je natolik rozsáhlá
a doslova neustále rostoucí a obměňující se, že bychom rádi v umožňování těchto setkávání
se pokračovali tak dlouho a v takovém rozsahu, jak to situace a kapacita dílny dovolí.

-

Vynasnažíme se udržet si přízeň našich dosavadních podporovatelů a získat nové, kteří
chápou význam naší práce. Nebereme tuto podporu za automatickou, jsme si dobře vědomi
toho, že projektů, které je nutno podpořit, je mnoho. 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, chceme jít cestou drobných, administrativně nenáročných
grantů zaměřených na konkrétní projekty.

-

Naším cílem je zvyšovat míru soběstačnosti – proto se budeme i nadále zaměřovat
na hledání nových odběratelů a zákazníků a na vývoj nových řad a produktů.
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IV. KAZUISTIKY
PŘÍKLADY PŘÍNOSU NAŠEHO CHRÁNĚNÉHO PRACOVIŠTĚ V PRAXI:
KAZUISTIKA Č. 1 - PAVLÍKOVY KRONIKY
Pavlík pracuje v naší dílně už několik let – vždy spolehlivý, tichý, vlídný, pracovitý. Bylo mu
snad jen pět let, když ho srazilo auto – modrooký blonďáček upadl do kómatu a maminka za ním
každý den chodila do nemocnice, držela ho za ruku a mluvila na něho. Teprve nedávno nám
vyprávěla, jaké to bylo, když se dětská ručka v té její konečně nepatrně pohnula.
Dnes Pavlík napadá na pravou nohu, ani pravá ruka ho moc neposlouchá. I tak se dokázal
vyučit knihařem a po "šichtě" v dílně doma tvoří. Od maminky jsme se také dozvěděli, že Pavlík
denně z vlastnoručně nakoupeného materiálu šije doma kroniky a že se jich v jeho pokoji kupí
ve skříních desítky. Napadlo nás Pavlíkovu domácí aktivitu zúročit, a tak jsme kroniky v dílně
ozdobili krásnou, složitou mandalou a nabízíme je k prodeji spolu s ostatními produkty.
Profesionálně vypracované kroniky máme běžně za 600 Kč, ty Pavlíkovy, méně dokonalé, ale
vyráběné s radostí a touhou, nabízíme za 250 Kč, přičemž 150 Kč jde přímo autorovi. Pokud vás
jeho příběh zaujal a chtěli byste ho podpořit, dejte nám vědět – zatím je z čeho vybírat. K radosti
z práce přibyde Pavlíkovi i pocit, že se jeho kroniky někomu líbí.

KAZUISTIKA Č. 2 - RÍŠOVA HAIKU
Ríša přišel k nám do dílny smutný, zraněný, uzavřený. Postupně jsme zjistili, že tento
kultivovaný, slušný a laskavý mladý muž kdysi maloval, fotografoval, a dokonce i psal haiku.
Když je pak na naši prosbu přinesl, pochopili jsme, že do naší chráněné dílny zavítal básník. Jeho
haiku jsou něžná a křehká, stejně jako on.
Nápad, že bychom je mohli vydat, mu vrátil zdánlivě nenávratně ztracenou energii. A Jarka
Novotná, naše kancelářská síla, sama haiku píšící, nabídla své krásné fotografie, které Ríšova
poetická trojverší doprovází.
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To, že vydání knihy mělo podporu, potvrdila i odpověď Miloně Čepelky z Divadla Járy
Cimrmana, který souhlasil s tím, že útlou knížečku pokřtí na benefiční akci pro naši dílnu. A to se
také stalo – v Divadle Kampa 10. listopadu 2018.
Držíme Ríšovi palce, aby mu energie, kterou nyní vyzařuje, už navždy vydržela. I vy mu
můžete pomoci zakoupením knížečky jeho trojverší za symbolických 100 Kč. Verše jsou sice ve
slovenštině, ale myslíme, že to nijak nevadí – jsou snad v tomto měkkém jazyce ještě něžnější,
než by byly v češtině. Peníze za knížku Ríšovi pomůžou, ale hlavně ho potěší zájem o jeho tvorbu.

KAZUISTIKA Č. 3
Jakub k nám do dílny přišel unavený a uzavřený. Postupně se ukázalo, že je stejně jako Ríša
umělec, i když v jiném oboru. Jakub studoval architekturu a umí krásně kreslit a malovat, nemoc
mu ale zkřížila plány. Naše dílna může v některých případech sloužit i jako místo, kde se ztracené
síly zase posbírají a lidi se mohou vrátit do běžného života. To se povedlo i Jakubovi – na konci
roku 2018 se s námi rozloučil, aby zkusil svoje štěstí jinde. Přejeme mu, aby se mu dařilo, a
doufáme, že ze námi občas přijde na návštěvu. Jeho šikovné ruce a dobré srdce nám budou
chybět.
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V. FINANČNÍ ČÁST

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

VI. INFORMATION ABOUT US IN ENGLISH
Lemniskáta – life without barriers is a nongovernmental, non-profit organisation, which
operates a protected workplace for people with mental, physical, and psychical 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.
The workshop consists of a production unit and an artistic workshop which helps us to
improve our production abilities and broaden the scale of our products, all these in the frame of
alternative employment. At the moment we employ 19 people with health disabilities. With
assistance our co-workers produce special notebooks for Waldorf schools, notepads, paper bags,
postcards etc.
The work, together with the daily routine and an individual approach, is an important
psychological support for these people, which helps them to feel safe. 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.

VII. 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 10
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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Schválil za obecně prospěšnou společnost Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s.
V Praze dne 20. 5. 2019
Vlasta Urbanová – ředitelka
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