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1. ROK 2021 / ÚVODNÍ SLOVO

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

Drazí přátelé,
v mém loňském úvodníku jsem nastínila a sdílela vpravdě odvážné
vize pro nadcházející rok. Je tedy načase zhodnotit, jak se je dařilo
naplňovat.
Stále poskytujeme sociální služby specifické cílové skupině – lidem, kteří obtížně nacházejí místo u jiných poskytovatelů služeb
a také těm, kteří mají různou kombinací diagnóz a postižení. Přímá práce a kvalita nadále zůstává naší prioritou. Slavíme 18leté
výročí od založení organizace a jak napovídá obrázek na obálce
naší výroční zprávy – rosteme do krásy. Podařilo se nám naše služby rozšířit o rekondiční pobyty. Nejen našim klientům, ale i široké
veřejnosti nabízíme komunitní podporu v podobě integračních
arteterapeutických ateliérů, psychosociální podpory poskytované
ambulantně i online. Pořádáme výpravy za kulturou a uměním. Finišujeme přípravy na znovuzavedení služby sociální rehabilitace,
kterou jsme už kdysi poskytovali a v roce 2022 bychom se k ní
opět chtěli vrátit. Tentokrát však s mnohem větším záběrem co se
týče rozsahu nabízené podpory i okruhu osob, kterým bude pomáhat.
Nadále a rádi spolupracujeme s vyššími a vysokými školami na
realizaci odborných stáží. Zájem studentů o naši činnost nás moc
těší a nabíjí energií. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří si i přes
komplikace způsobené protipandemickými opatřeními k nám našli
cestu a způsob, jak pomáhat dál.
Velikou radost nám dělají všechny úspěchy našich klientů na
jejich cestě k větší samostatnosti, jsou pro nás inspirací i hnacím
motorem. Jejich pozitivní zpětné vazby nás často až dojímají.
Děkujeme, že jste s námi.
Bc. Jitka Častulíková, ředitelka Dílny tvořivosti, o. p. s.

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

2. POSKYTOVANÉ REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociálně terapeutická dílna
Dílny tvořivosti, o. p. s., poskytují registrovanou sociální službu dle
zákona § 67 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Sociálně terapeutická dílna nabízí dlouhodobou a pravidelnou
podporu lidem se zdravotním postižením. Mezi klienty naší dílny
patří nejčastěji osoby s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra a duševním onemocněním, osoby po poranění či poškození mozku.
Skupinový program probíhá denně (vyjma středy) v době od
8.30 do 13.30 hod. Zbývající čas po programu je věnován osobním
konzultacím, pohovorům se zájemci, základnímu sociálnímu poradenství a také nutné administrativě.
Programové změny
V tomto roce, stejně jako v tom předchozím, provoz služby ovlivnila pandemie koronaviru. Klientům jsme ze začátku roku poskytovali službu distančně. Kvůli negativnímu vývoji situace jsme zavedli
individuální návštěvy v režimu jednoho klienta a jednoho pracovníka. To nám denně umožnilo poskytnout službu 6 klientům. Práce
s klienty byla tedy postavena na individuální podpoře. Z této spolupráce všichni vytěžili maximum a naučili se spoustu nového. Co
ovšem mnohým z nich i přes tuto možnost chybělo, byl kontakt
s ostatními. Za tu dobu, co do dílny dochází, si vytvořili mezi sebou
opravdu pěkné vztahy, vzájemně se podporují a povzbuzují v těžkých chvílích, kdy se necítí úplně nejlíp nebo se jim nedaří. Právě
o tuto rozmanitost a přirozenou podporu, souznění s ostatními, je
protikovidová opatření připravila.
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O to s větším nadšením byl z jejich strany přivítánnávrat k běžnému provozu, kdy můžou být každý den v kontaktu s ostatními
klienty, případně dobrovolníky či praktikanty.
Měnící se situace, opatření a další turbulentní dění byly hlavními tématy našich ranních rozhovorů. Klienti s námi také více
rozebírali trávení volného času. Letní období se neslo v duchu příprav na rekondiční pobyt a na podzim jsme se věnovali informacím
o volbách.
Přítomnost stážistů a praktikantů
Konec roku nám přinesl naději na změnu k lepšímu, především
proto, že k nám v tomto období přišlo mnoho studentů, kteří si doplňovali potřebné praxe. V průběhu roku byla možnost praxí v řadě
zejména pobytových zařízení omezena. Setkali jsme se díky tomu
s mnoha novými tvářemi, které ozvláštnily program a povzbudily
klienty k seznámení a dalším aktivitám.
Závěr roku v dílně
Doba kovidová nám opět omezila množství zákazníků a prodej našich výrobků. Nadějně to nevypadalo ani po zrušení původně plánovaných vánočních trhů. Mnoho našeho úsilí, které jsme věnovali
výrobě vánočních výrobků tak přišlo vniveč. Záchranné lano nám
v podobě zakoupení adventních věnců a věnců na dveře hodilo
mnoho lidí z okolí, náš dlouhodobý dobrovolník Pavel Višňovský,
advokátní kancelář Kinstellar a další firmy a subjekty, se kterými
jsme navázali spolupráci. Díky Lesům hl. m. Prahy jsme měli dostatek materiálu pro výrobu věnců, ale i vánoční stromeček!
A Vánoce? Ty byly u nás letos obzvlášť štědré. Díky zaměstnancům firmy Novartis každý klient dostal dárek „na přání“, a tak byl
závěr roku o něco více radostný.
Úspěchy
Na konci tohoto roku nás také čekalo jedno z dalších, pro někoho
hořkosladkých, loučení. Jedna z našich klientek si našla práci na
zkrácený úvazek a v prosinci začala pracovat jako správkyně počítačové učebny na univerzitě. Hodně štěstí, Jitko!
Těší nás, že se každým rokem některému z našich klientů podaří
ve svém životě dosáhnout další mety – pracovního uplatnění. Byť
zpočátku spolupráce v něco takového vůbec nedoufají.
V průběhu celého roku jsme službu poskytli 24 klientům a věnovali 64 hodin poradenství. Zaznamenali jsme také zájem o vstup
do služby dalších osob čekajících na volnou kapacitu.
3. NAVAZUJÍCÍ SLUŽBY A DALŠÍ PROJEKTY
Výlet do Apolenky
Když jsme hledali zajímavá místa, kam s klienty vyrazit, narazili jsme na statek Apolenka, z. s. Ten byl založen na podzim roku
1999, začínal v provizorních podmínkách staré hájovny a dnes je
plnohodnotnou usedlostí, na které kromě koní najdete ovce, krávy,
lamy, osly, velbloudy, husy, kachny a mnoho dalších němých tváří.
Pracovní uplatnění tu nacházejí právě lidé s různým zdravotním
znevýhodněním. Na statku se ovšem nestarají jen o zvířata, poskytují také sociální služby – konkrétně sociální rehabilitaci a hiporehabilitaci. Po příjezdu se nám dostalo milé prohlídky celého
hospodářství včetně stájí a setkání s hřebcem, který jako jeden
z mnoha poskytuje hipoterapii. Mohli jsme si také zkusit krmení
lam a oslů. Před odjezdem jsme se ještě posilnili v místním bistru
Chlívek a zakoupili mléčné výrobky. Výlet se i díky dobrému počasí
vydařil a my za vřelé přijetí moc děkujeme.

Rekondiční pobyt
Novinkou roku 2021 se staly rekondiční pobyty, které částečně vynahradily předchozí omezení programu. Umožnily zároveň v menších skupinkách intenzivnější nácviky dovedností a schopností nezbytných pro samostatný život, nezávislý na péči blízkých.
Pobyty byly určeny lidem ve věku od 18 do 64 let s různým
zdravotním znevýhodněním či chronickým onemocněním. Program jsme zaměřili na zlepšení kondice tělesné, ale i duševní. Pro
pobyt jsme zvolili malebné prostředí Chalupy U Zvoníčků. Vyhovovala nám především bezbariérovým přízemím a velkou zahradou
s jezírkem. Zájemcům jsme nabídli hned dva termíny: 19.–23. 7.
a 2.– 6. 8. 2021.
V pestrém programu jsme nabídli téma zdravého stravování,
pohybové aktivity, trénink kognitivních funkcí, společenské hry
a aktivní trávení volného času. Připravovali jsme také společná
jídla a zaměřili se především na skladbu jídelníčku. Nezapomínali
jsme ani na přirozený pohyb v rámci pohybově aktivizačních her,
kratších výletů po okolí, ale i těch delších, například do krásného
Opočna.
Ve spolupráci s Domovem Dědina a jejich pobočkou v Českém
Meziříčí jsme zorganizovali v každém z turnusů návštěvu jejich pobytového zařízení, spojenou s grilováním.
Od všech účastníků jsme dostali velmi kladné reference, které
nám dodaly motivaci a chuť vrhnout se do příprav rekondičních
pobytů i v dalším roce.
Organizace dopravy mohla být zajištěna díky finančnímu daru
Výboru dobré vůle. Děkujeme!
Programové středy
Pro tento rok jsme se rozhodli program rozdělit opět na dvě části.
Jedna se věnuje arteterapii a vede ji Kateřina Ježková, případně
paní ředitelka Jitka Častulíková. Trénink kognitivních dovednostímá na starosti Tereza Kociánová. Rozhodli jsme se také koncept
podpořit navýšením časové dotace.
Integrační arteterapeutický ateliér
Využívání arteterapeutických technik při skupinové práci se stalo
nedílnou součástí námi poskytované podpory již v roce 2004. Arteterapie či svobodné tvoření nabízí lidem se zdravotním znevýhodněním (především těm, kteří mají za sebou nějakou traumatickou
událost, potíže s vyjadřováním, komunikací) bezpečné prostředí
pro vyjádření se jinými prostředky než verbálními a umožňuje zpracovat či uvolnit emoce spojené s různými traumaty.
Od roku 2018 probíhají pravidelná „arteterapeutická středeční
setkání“, která umožňují individuální i skupinové tvoření s cílem
posílit vnímání výtvarné tvorby jako možné formy autorelaxace či
arteterapie.
Ateliér je otevřen každou středu odpoledne v rozmezí 13.30
až 15.00 hodin. Slouží k navození duševní pohody, ke zklidnění
a k osvojení si různých relaxačních a výtvarných technik. Nabízí
prostor pro posilování sociálních i psychických dovedností a schopností (empatie, schopnost naslouchat, lépe porozumět vlastním
emocím i citům ostatních, lépe se orientovat v mezilidských vztazích). Vzájemně obohacovat a posilovat kompetence k pozitivnímu
náhledu na vlastní život a předávání inspirací pro řešení různých
situací. Poskytuje bezpečné prostředí pro sdílení nelehkých životních osudů a dodává odvahu ptát se, poznávat a sdělovat své pocity. Také vybízí k respektu a pochopení druhých lidí se stejnými
životními a lidskými potřebami.
Prostřednictvím tohoto programu měli klienti možnost vyzkoušet si například techniku koláže, roláže, muchláže, vpíjení barev na
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mokrý podklad, rytí do tuše, malbu vodovými barvami a temperami nebo kresbu zátiší s talismanem.
Na realizaci náplně středečních setkání se podílela také studentka Šárka Švimberská. O svém působení sepsala krátký text:
„Prostředí v dílnách je „rodinné“ a pro klienty velmi podporující. Cílem mého působení bylo s klienty tvořit výtvarná cvičení,
která podpoří některé jejich schopnosti a dovednosti, a ukázat jim
různé výtvarné techniky a materiály. Dovolím si vám proto představit několik výtvarných technik a cvičení, které jsme v průběhu
mé praxe s klienty vytvořili. Prvním cvičením byla malba vlastních
emocí spojená s Mariščukovým relaxačním tréninkem. Záměrem
hodiny bylo, naučit se zachytit své emoce pomocí barvy a pokusit se je přeladit s pomocí malby. Další cvičení, které klienty velmi
bavilo, byla výroba koláže. Cílem této práce bylo zachycení věcí
a činností každodenních potřeb a procvičování paměti a komunikace. Při této činnosti byli klienti velice komunikativní a tvůrčí.
Nakonec tak nevznikla jen obyčejná koláž věcí každodenní potřeby, ale také věcí, které si klienti velmi přejí. Většinu zadání, které
jsem si pro klienty nachystala, jsem koncipovala tak, aby určitým
způsobem navazovala na sebe a klienti pracovali s vlastním tělem, emocemi, vlastnostmi, ale i přesto každá hodina byla jiná
a obohacující, jak o zkušenosti mé, tak doufám, že i klientů. (...)
V závěru bych chtěla podotknout, že Dílny tvořivosti jsou velice
ochotná a vstřícná instituce plná pracovitých, hodných a srdečných lidí, kteří svou práci vykonávají na plné obrátky a s velkou
chutí a jsem velice ráda, že jsem v rámci praxe mohla být součástí tohoto poklidného kolektivu.“

— panenky, andílci,
— praktické pytlíčky na knoflík na vše potřebné,
— širokou nabídku originálních přáníček a notýsků,
— ručně vyráběná mýdla různých barev i vůní.
Naši klienti se samozřejmě na výrobě podílejí v maximální možné míře. Jak se zpívá v písni slavných autorů Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha: „Ten umí to a ten zas tohle a všichni
dohromady uděláme moc.“
Koupí výrobků jste nás mohli letos podpořit na Dni zdraví a Veletrhu sociální práce Prahy 10. Některé z našich produktů také
naleznete v Eliášově obchodě u Vítězného náměstí v Dejvicích.
Samozřejmě se také věnujeme zakázkové výrobě. Chcete textilní
hračku na míru, voňavé mýdlo či přáníčka k nejrůznějším příležitostem? Pokud je to v našich silách, rádi vám vyhovíme. Přijďte nás
navštívit a uvidíte náš obchůdek v novém kabátku, který jsme mu
dali po výměně výlohy a dveří.

Trénink kognitivních dovedností
Trénink probíhá každou středu v čase 15.00–16.45 a je přístupný
i veřejnosti. Program se vždy uzpůsobuje aktuálnímu složení skupiny. Někdo má raději rychlé společenské hry zaměřené na postřeh
a krátkodobou paměť, jiný zase raději řeší logické úkoly, slovní
hříčky, hádanky apod.
S klienty si také předáváme praktické rady, jak si například zapamatovat položky na nákup, úkoly nebo ingredience do receptu.
Činnosti mají v programu zábavnou formou podporovat krátkodobou paměť, pozornost, koncentraci, rychlost zpracování informací,
pohotovost, řeč, schopnost vyjadřování a porozumění, prostorovou orientaci či ovládání emocí.

„Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti.
Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti.“
PhDr. Jiří Tošner – člen výboru
Národní asociace dobrovolnictví, z. s.

4. PRODEJ VÝROBKŮ A AKCE PRO VEŘEJNOST
Velkou novinkou pro nás v tomto roce bylo spuštění nového e-shopu, v něm můžete najít většinu našich výrobků. Sekce jsou
v našem internetovém obchodě velmi návodné, najdete na něm
bižuterii, textilní výrobky, výtvory z papíru a mnoho dalšího. Mimo
to nás samozřejmě stále najdete v obchůdku na naší adrese Podskalská 1252/24, Praha 2.
Opět jsme se věnovali také výrobě sezónního zboží – velikonočním a vánočním dekoracím.
Především naše vánoční věnce se letos těšily velké oblibě. Zdobené byly jak tradičně, tak například sušenými květy, kterými nás
obdarovaly sestry z klášterního kostela sv. Václava v Dejvicích.
Z dalších výrobků, zejm. našich novinek, bychom rádi zmínili:
— nové textilní tašky z koženky,
— sukně z bavlněných látek,
— roztomilá zvířátka (tentokrát například myška či méďa Béďa),
— něžný obláčkový polštářek,

Akce pro veřejnost
Byť jsme v tomto roce měli větší plány, ukázalo se, že my plánujeme a covid-19 mění. Mnohé akce se zrušily, což nás velmi mrzí.
Přišli jsme o řadu předvánočních akcí (adventní a Mikulášské trhy).
Kvůli všem komplikacím se nepodařilo zrealizovat plánovanou výstavu Naruby. Přesunuli jsme ji do roku 2022 a o to více se budeme těšit na vaši případnou návštěvu.
5. DOBROVOLNÍCI A PRAKTIKANTI

V našem okolí jsme se v minulém roce setkali s velkou mírou solidarity z řad dobrovolníků, kteří si navzdory omezením našli cestu, jak
nám pomáhat a podpořit naši činnost. Naším nejaktivnějším dobrovolníkem byl Mgr. Pavel Višňovský, který se částečně staral o naše
sociální sítě, pomáhal s distribucí notýsků nebo sestříhal soutěžní
video pro ČSOB pomáhá regionům. V pomoci je vždy velmi aktivní,
v minulém roce nám věnoval okolo sta hodin svého volného času.
Další velké díky chceme vyjádřit Patriku Štolcovi. Pomáhal nám
zprovoznit nový e-shop, zabýval se především technickou stránkou. Celým procesem příprav, programování a následných úprav
strávil několik desítek hodin.
Za další pomoc v programu a přímé podpoře klientům bychom rádi poděkovali Michaele Přikrylové, která nám pomáhala
i nad rámec sjednaného rozsahu praxe. Díky ovšem patří i všem
studentkám z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, které se na
konci roku aktivně zapojily do programu dílen a příprav na později
zrušené adventní trhy. Konkrétně to jsou: Eliška Richterová, Dana
Ramseidlová, Klára Kalendová, Eliška Racková, Bc. Iva Círlová, Natálie Zemánková, Kateřina Křivánková, Irina Blažková, Jaroslava
Buchtová a Laura Kratochvílová.
Z další školy, se kterou spolupracujeme, k nám přišla Šárka
Švimberská z Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Šárka v programu i v rámci „Programových
střed“ vedla arteterapeutické aktivity. U klientů se její působení
setkalo s velmi dobrým ohlasem.
V neposlední řadě chceme poděkovat studentkám Jaboku –
Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické. Jmenovitě
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Václavě Řeřichové, Elišce Johnové, Evě Bezděkové, Markétě Ptáčkové a Kristýně Trešlové.
V číslech roku 2021: do naší činnosti a služeb se zapojilo celkem 25 stážistů a dobrovolníků a desítky dalších se účastnily veřejných sbírek, sdílely výzvy k podpoře a pomáhaly akce dotáhnout
k vítěznému konci. Všem patří obrovský dík.
6. SPOLUPRACUJEME A DÁVÁME O SOBĚ VĚDĚT
Věříme, že když se spojí více lidí s dobrým úmyslem pro společnou
věc, může z toho vzniknout něco skvělého!
Nám se díky již zmíněné spolupráci s panem Patrikem Štolcem
povedlo založit nový e-shop s výrobky našich klientů. Snažíme se
naše produkty přiblížit více lidem, a to nejen z okolí našeho obchůdku. Doufáme, že v dalším roce se nám podaří rozšířit větší
povědomí o této možnosti nákupu.
Aktivní jsme stále také na našich sociálních sítích. Na Facebook
přidáváme novinky ze služby, výzvy i třeba to, co se nám povedlo
uskutečnit a co nás ještě čeká. Ruku v ruce s ním spravuje náš Instagram pan Pavel Višňovský. V roce 2021 jste se mohli díky našim
sociálním sítím mimojiné dozvědět, na jaké akce a výlety jsme se
s našimi klienty vypravili.
Navštívili jsme expozice v DOXu – Vanitas a O lásce. V Rudolfinu
jsme byli na výstavě Mezipaměť a v komunitním prostoru A Maze in
Tchaiovna zase na Rozdílné až na kost, představující umělecká díla
tří studentek, které se zamýšlely nad oslavou jinakosti a různých
pohledů na ni. Také jsme navštívili útulnou kavárnu Modrý domeček v Řevnicích, provozovanou spolkem Náruč, která zaměstnává
osoby se zdravotním postižením. Společně s námi nad kávou poseděla i výtvarnice Lucie Martišková, která v kavárně měla vystavena
svá díla a moc hezky nám o své práci a inspiracích povyprávěla.
Spolupráci jako již tradičně udržujeme i se školami, které připravují budoucí sociální pracovníky, speciální pedagogy, ergoterapeuty a další pracovníky v pomáhajících profesích.
K naší základní činnosti ovšem také potřebujeme podporu
hmotnou a finanční. S projektem „Zavádění sociální rehabilitace“ jsme se zúčastnili veřejného grantového řízení ČSOB pomáhá
regionům. S podporou individuální asistence poskytované lidem
s těžkým zdravotním postižením nám pomohlo Tesco a NROS,
v grantové výzvě „Vy rozhodujete, my pomáháme!“ jsme uspěli jen
díky podpoře a hlasování široké veřejnosti. Děkujeme všem, bez
vás by to nešlo.
Za možnost návštěvy a spolupráce děkujeme také farmě Apolenka, z. s. nabízející taktéž sociální služby jako sociální rehabilitace
a aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Sestrám Apoštolátu sv. Františka a všem z farního společenství
klášterního kostela sv. Václava v Dejvicích patří velké díky za finanční sbírku, dary hmotné i duchovní podporu.
Ve spolupráci jsme také pokračovali s firmou Novartis, která
nám v předešlém roce dala možnost prezentovat svou službu v jejich sídle a její pracovníci nás podpořili nákupem našich výrobků.
V prodeji našich výrobků nás podpořil Eliášův obchod, Šťastná
kavárna, Blanka Kariková, JARO GROUP INTERNATIONAL a CAFE
ELEKTRIC.

Aktuální informace o službě i o našich projektech naleznete na
webu www.dilnytvorivosti.cz, Facebooku Dílny tvořivosti a Instagramu Dílny Tvořivosti, o. p. s., @dilnytvorivosti. Nezapomínejte
ani sledovat stránky našeho e-shopu www.eshop.dilnytvorivosti.cz,
stále přidáváme novinky, které udělají radost.
7. ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ PODPORA TÝMU
Jitka Častulíková, Lada Marešová, Tereza Kociánová, Sofie Okamurová, Kateřina Ježková, Lucia Kramárová, Ljuba Bělohlávková
8. ZA SPOLUPRÁCI DÁLE DĚKUJEME
Petru Šibravovi, PhDr. Ludmile Čierné a MUDr. Miře Babiakové
9. V ROCE 2021 NÁS PODPOŘILI
Finančně
Hlavní město Praha
Městská část Praha 2
Městská část Praha 7
Městská část Praha 8
Městská část Praha 10
Městská část Praha 13
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nadace Jedličkova ústavu
Nadace umění pro zdraví
Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové
NF Tesco
Nadace naše dítě
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace člověk člověku
Nadace dětský mozek
MUDr. Šárka Hadravská, MUDr. Růžena Potočková, Ing. Jiří Domanský, Marta Borowiecová, Veronika Heblíková, Jiří Jetmar, Michaela
Junasková, Mihelyová Mária, Orlova Daria, Spivanceco Carol
Zvláštní poděkování patří společnosti Austromar obchodní
a dopravní spol. s r. o., která opět přišla s podporou v okamžiku,
kdy jsme ji nejvíce potřebovali.
Poskytnutí služeb, hmotných darů a odborné pomoci
Za hmotné dary, nákup a prodej našich výrobků a další druhy
pomoci děkujeme: Mgr. Pavlu Višňovskému, LMC, s. r. o., Šťastné
kavárně, Blance Karikové, Lesům hl. města Prahy, sestrám Apoštolátu sv. Františka, JARO GROUP INTERNATIONAL a CAFE ELEKTRIC,
MyDreams innovations s. r. o., Advokátní kanceláři Kinstellar Prague, Alza.cz, a. s., Art Antiques Media, LMC s. r. o.
Poděkovat bychom také chtěli paní Marii Mihelyové a jejím spopracovníkům z firmy Novartis. V letošním roce se ujali role Ježíšků
a našim klientům přinesli dary, které si přáli.
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2021

Označení

TEXT

Číslo
řádku

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

A.

Náklady

1

A.I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

561

1

562

A.I.1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladovaných dodávek

3

106

1

107

A.I.3.

Opravy a udržování

5

7

7

A.I.4.

Náklady na cestovné

6

1

1

A.I.6.

Ostatní služby

8

447

447

A.III.

Osobní náklady

13

1 755

1 755

A.III.10.

Mzdové náklady

14

1 307

1 307

A.III.11.

Zákonné sociální pojištění

15

404

404

A.III.12.

Ostatní sociální pojištění

16

7

7

A.III.14.

Ostatní sociální náklady

18

37

37

A.IV.

Daně a poplatky

19

2

2

A.IV.15.

Daně a poplatky

20

2

2

A.V.

Ostatní náklady

21

5

5

Jiné ostatní náklady

28

5

5

Náklady celkem

39

2 323

B.

Výnosy

40

B.I.

Provozní dotace

41

2 229

2 229

B.I.1.

Provozní dotace

42

2 229

2 229

B.II.

Přijaté příspěvky

43

186

186

B.II.3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

186

186

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

71

21

92

Výnosy celkem

61

2 486

21

2 507

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

163

20

183

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

63

163

20

183

A.V.22.
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2 324

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2021
číslo
řádku

stav k prvnímu dni
účetního období

stav k poslednímu dni
účetního období

Dlouhodobý majetek celkem

1

0

0

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

20

256

281

A.II.7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

16

256

281

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

40

-256

-281

38

-256

-281

Krátkodobý majetek celkem

41

2 597

2 733

Pohledávky celkem

71

72

79

Označení
A.

A.IV.10.
B
B.II.

AKTIVA

Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku

028

088

B.II.4.

Poskytnuté provozní zálohy

314

55

72

57

B.II.2.

Ostatní přímé daně

342

60

0

1

B.II.17.

Jiné pohledávky

378

68

0

21

80

2 521

2 651

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B.III.1.

Peněžní prostředky v pokladně

211

72

19

6

B.III.3.

Peněžní prostředky na účtech

212

74

2 502

2 645

84

4

3

81

4

3

85

2 597

2 733

číslo
řádku

stav k prvnímu dni
účetního období

stav k poslednímu dni
účetního období

Vlastní zdroje celkem

86

1 760

1 944

Výsledek hospodaření celkem

94

1 760

1 944

B.IV.
B.IV.1.

Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období

381

Aktiva celkem

Označení
A
A.II.

PASIVA

A.II.1.

Účet výsledku hospodaření

963

91

X

183

A.II.2.

Výsledek hospodaření ve schval. řízení

931

92

50

X

A.II.3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let

932

93

1 710

1 761

Cizí zdroje celkem

95

837

789

Krátkodobé závazky celkem

129

306

278

B
B.III.
B.III.1.

Dodavatelé

321

106

31

14

B.III.5.

Zaměstnanci

331

110

1

0

B.III.6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

333

111

135

130

B.III.7.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a
veřejného zdrav. pojištění

336

112

62

58

B.III.9.

Ostatní přímé daně

342

114

9

0

B.III.13.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ.
samospr. celků

348

118

0

15

B.III.22.

Dohadné účty pasivní

389

127

68

61

133

531

511

131

531

511

134

2 597

2 733

B.IV.
B.IV.2.

Jiná pasiva celkem
Výnosy příštích období
Pasiva celkem

384
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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dilnytvorivosti.cz
navraty.info

