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Ředitelka: Bc. Jitka Častulíková

ROK 2018 BYL PRO NÁS ROKEM VÝROČNÍM A SVÁTEČNÍM

Slavili jsme 15 let od založení naší organizace. Dílny tvořivosti, teh-
dy ještě jako občanské sdružení, zahájily v roce 2003 svou činnost 
v nově vybudovaných prostorách Pavilonu dílen tvořivosti. Velkorysý 
prostor nám přímo na míru (dle našich přání a tužeb) navrhli archi-
tekti David Vávra a Martin Rössler a financovala ho Nadace Jedlič-
kova ústavu. Našli jsme zde zázemí nejen pro naši hlavní činnost 
– poskytování sociálních služeb –, ale také pro pořádání každoroč-
ního sociálně kulturního festivalu Struhadlo, řady workshopů pro 
veřejnost, odborníky i pečující a tvůrčích dílen pro nejmenší. Pavi-
lon, a tedy i Vyšehrad, jsme bohužel museli v roce 2011 opustit a od 
téhož roku sídlíme v ulici Podskalská na Novém Městě pražském.
Rok výroční a sváteční jsme oslavili jak jinak než prací. Poskytli 
jsme soustavnou podporu v rámci denního programu 24 klientům 
a přispěli tak k řešení jejich nelehké životní situace. Denní kapacitu 
sociálně terapeutické dílny jsme navýšili na 9 míst, cílovou skupi-
nu rozšířili o lidi s duševním onemocněním. Kapacitu máme nyní 
plně obsazenou. Hlásí se další zájemci, kteří čekají na volná místa.
Připravili jsme novou příležitost pro setkávání lidí s postižením 
i bez něj – výtvarný ateliér „Fantastické setkání 3. druhu“. Úspěšně 
jsme zrealizovali projekty Jarní hnízdění aneb je to na budku, Pošli 
to dál a Voňavá dílna. Je tu tým skvělých lidí, které práce baví 
a statečně čelí novým úkolům a výzvám.
15 let je za námi – a jaké jsou naše přání a tužby?
Rádi bychom našli a získali nové vhodné prostory, které by nám 
umožnily nejen pokračovat, ale také rozvíjet naši činnost. A to roz-
hodně není jednoduché, protože máme smělé plány. Potřebujeme 
prostory téměř nebo zcela bezbarierové, abychom i nadále mohli 
pomáhat lidem s těžkým zdravotním postižením – lidem na inva-
lidním vozíku. Prostory dobře dopravně dostupné, abychom i na-
dále mohli poskytovat služby lidem z celé Prahy i nejbližšího okolí. 
Především také potřebujeme prostory s velkorysým majitelem, kte-
rý nám je poskytne za nekomerční nájem, protože stejně jako my 
věří, že lidi, kterým osud nepřál, nemůžeme nechat na holičkách 
a bez pomoci. A pokud nám bude štěstí přát, třeba opět poprosíme 
pány architekty, aby nám pomohli nový prostor zkrášlit a zútulnit, 
aby nám tam dobře bylo.
Hojný rok zemského vepře vám přeje  Jitka Častulíková

K naší hlavní činnosti stabilně patří poskytování sociálních služeb 
a psychosociální podpory. Pozornost a podporu věnujeme lidem, 
kteří s ohledem na kombinaci svého postižení a diagnóz obvykle 
nenacházejí podporu u jiných poskytovatelů služeb, a také těm, 
kteří denně čelí následkům traumatické události – poškození a po-
ranění mozku různého původu, která jim fatálně změnila život. 

Do naší sociálně terapeutické dílny docházejí lidé s mentálním 
a tělesným postižením, ale také lidé s kombinací mentálního po-
stižení a autismu, mentálního a duševního onemocnění, těžkého 
tělesného a duševního onemocnění, lidé s těžkými následky poško-
zení mozku, u kterých nejde pouze o oblast tělesného postižení. 
Patří sem také poruchy paměti, pozornosti, schopnosti zpracová-
vat informace, tito lidé také trpí zvýšenou unavitelností, amnézií 
na různá období po úraze, řečovými problémy, poruchami pozná-
vacích funkcí. Mají sníženou schopnost samostatně plánovat a or-
ganizovat svou činnost, kolísavou emocionalitu, zvýšenou iritabili-
tu, pomalejší tempo, tendence ke stereotypii. Častěji se projevuje 
apatie, úzkost, deprese (až sebevražedné sklony), změny osobnosti 
a neschopnost respektovat běžná sociální pravidla či normy.

POSKYTOVANÉ REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociálně terapeutická dílna
Registrovaná sociální služba § 67 – sociálně terapeutické dílny dle 
zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Sociálně terapeutická dílna poskytuje dlouhodobou a pravi-
delnou podporu lidem se zdravotním postižením – primárně se 
zaměřujeme na specifickou cílovou skupinu lidí po poškození 
a poranění mozku a lidí s různou kombinací diagnóz a postižení. 
Dochází k nám např. lidé žijící s autismem a mentálním postiže-
ním, tělesným i mentálním postižením či chronickým duševním 
onemocněním.

Skupinový program probíhá denně (vyjma středy) v čase od 
8,30 do 13,30 hod.

Všem našim klientům se velmi dařilo, získali nové pracovní, ko-
munikační a sociální dovednosti, které jim umožní žít samostat-
nější život a lépe se zapojit do běžného života. Zdokonalovali se 
v sebeobsluze a soběstačnosti (např. v přípravě jídla nebo v na-
kupování) a získávali znalosti potřebné pro praktický život, jako je 
manipulace s penězi a cestování. Učili se spolupracovat a komuni-
kovat s ostatními, dodržovat pracovní režim i pokyny k práci, sami 
ohodnotit svůj výkon a rozpoznat dobrý výsledek od špatného i na-
slouchat názorům ostatních. Zlepšovali tak své motorické doved-
nosti a rozvíjeli svůj pracovní potenciál nově při výrobě přírodních 
mýdel nebo textilních hraček a dekorací. To je podstatné nejen pro 
uplatnění na trhu práce, ale i pro získání větší sebedůvěry.

V programu probíhala kromě praktické části i teoretická pří-
prava na samostatný život: rozhovory ve skupině o problematice 
zaměstnání a samostatnosti, vhodných sociálních služeb, nácvik 
komunikace s okolím a trénink kognitivních schopností (především 
udržení pozornosti a soustředění a trénování paměti). S každým 
uživatelem probíhaly individuální konzultace, během kterých si 
stanovuje cíle, na kterých chce pracovat. Jedna z klientek tak na-
příklad získala placené zaměstnání jako pomocná kuchařská síla, 
další klient brigádu při doplňování zboží.

Na začátku minulého roku jsme mezi sebou přivítali novou kole-
gyni, která si klienty získala svým přístupem a odhodláním učit se 
a porozumět jim. I vzhledem k této posile jsme v roce 2018 mohli 
rozšířit denní kapacitu dílny na 9 míst. Celkem jsme poskytli sou-
stavnou podporu 24 klientům a přispěli tak k řešení jejich nelehké 
životní situace. Kapacitu dílny máme nyní plně obsazenou. Hlásí se 
další zájemci, kteří čekají na volná místa.
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S vítáním nových klientů přišlo i jedno loučení. Po delším půso-
bení v naší službě se k dalšímu kroku samostatnosti rozhodla kli-
entka, která získala zaměstnání na částečný úvazek a začala bydlet 
mimo rodinu. Přejeme jí mnoho úspěchů!

Dění v rámci programu i mimo něj přineslo mnoho zajímavých 
zážitků. S klienty jsme se vraceli na známá místa, jako je napří-
klad Tančící dům, který nás letos zaujal výstavami Sedmičky Josefa 
Lady a Retro biják.

Jako každý rok jsme uskutečnili dotazníkové šetření spokoje-
nosti uživatelů s našimi službami. Šetření je anonymní, aby mohl 
každý svobodně vyjádřit svůj názor. Služba splnila očekávání 
u všech dotazovaných a přinesla jim pozitivní životní změny, např. 
zlepšení myšlení a samostatnosti nebo nové pracovní dovednosti.

Během spolupráce také každý uživatel služeb absolvuje tzv. ku-
latý stůl, kde hodnotí své pokroky. Pro ilustraci uvádíme vyjádření 
několika konkrétních uživatelů:

„Zlepšujou se mi tu ruce i hlava. A jsem tu ve společnosti.“
„Dřív jsem si tolik nevěřil. Byl jsem na všechny hnusnej, ale 
zlepšilo se to. Říkají mi to i doma.“
„Snažím se to nevzdávat, i když je to těžký, někdy mě to dost 
štve.“
„No je to lepší, si myslím. Lidi mi víc rozumí.“
„Líbí se mi, že tu můžu dělat věci, které sama nemůžu.“
„Nevzdávám práci, která mi nejde. Snažím se dodržovat sluš-
né chování.“

Skupina Návraty
Skupina je určena lidem po poranění či poškození mozku. Umož-
ňuje pravidelné setkávání lidí, kteří procházejí podobnou životní 
zkušeností – potýkají se s poruchami paměti a pozornosti, trpí zvý-
šenou unavitelností, řečovými problémy, hůře si plánují a organizu-
jí svůj čas. Častěji se u nich projevuje úzkost a deprese nebo kolí-
sání nálad. Těmto lidem dává skupina příležitost k výměně názorů 
a vzájemné podpoře při řešení náročných situací, které jim jejich 
životní situace a zdravotní stav přinášejí. Mohou v bezpečném pro-
středí hovořit o tom, jaké to bylo předtím a jaké to je teď, mohou 
sdílet radosti i starosti běžného života. Sdílení obtížných situací 
spolu s ostatními, vyslechnutí osudů a životních příběhů druhých 
může napomoci hledání nových možností, jak jít dál svou cestou 
a vyrovnávat se s těžkostmi. Skupina se pod vedením terapeutky 
schází pravidelně dvakrát měsíčně ve středu od 16:00 do 17:30.

V roce 2018 jsme společně oslavili již 30. skupinové setkání. 
Každých 14 dní se setkáváme s kávou a čajem a probíráme 
všechny radosti i strasti, které klientům život přináší. Během 
doby existence skupiny jsme toho společně hodně zažili: smu-
tek, radost, vztek, bezmoc i lásku. Naše setkání vždy vychází 
z toho, co je pro klienty aktuálně důležité. Někdy se setkání 
podobají krizovým intervencím, ve kterých řešíme těžké depre-
sivní stavy, nesmyslnost žití či aktuální osobní krizi vycházející 
např. z finančních problémů. Někdy se skupiny podobají filo-
zofickým debatám, ve kterých polemizujeme nad směřováním 
společnosti a jejími zákonitostmi. Někdy je důležité nic neříkat 
a společně být pouze v tichu. Společně hledáme i ve zdánlivě 
banálních tématech podstatné souvislosti s naším bytím ve 
světě. A naši klienti jsou na tyto otázky těmi největšími odbor-
níky. Umí totiž lépe než kdokoli jiný pojmenovat, co je v životě 
opravdu důležité. Neustále na skupinách říkám: „Přála bych si, 
aby mohlo být toto poselství předáno větší části společnosti.“ 
Myslím si totiž, že lidé po poškození mozku jsou v našem světě 
extrémně důležitou součástí a jako jedni z mála nám mohou 
autenticky zprostředkovat ty nejpodstatnější aspekty života. 

Jsem opravdu vděčná, že jsem mohla být součástí tohoto krás-
ného společenství a děkuji všem klientům i Dílnám tvořivosti 
za tento čas.
 Anna Nová, terapeutka podpůrné skupiny

Fantastické setkání 3. druhu
Nově otevřený integrační výtvarný ateliér nabízí bezpečné prostře-
dí a příležitost pro dialog mezi lidmi s/bez postižení. Nabízí pro-
stor k setkání lidí různých věkových kategorií i životních osudů. 
Účastníci se seznamují s různými výtvarnými či arteterapeutickými 
technikami. Otevírá se tak nová příležitost společně tvořit, sdílet 
a komunikovat (tentokrát i neverbálně) s ostatními. Prostor pro 
respekt a pochopení druhých lidí, zdánlivě jiných, a přesto stej-
ných, se stejnými životními a lidskými potřebami. Koná se každou 
druhou středu od 15:00 do 16:30 hod.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Pošli to dál
Projekt „Pošli to dál“ si stanovil za cíl zvýšit povědomí široké 
veřejnosti o příčinách a následcích poškození a poranění mozku 
a přispět tak k jejich předcházení i k začleňování těchto lidí do 
společnosti. Hlavní aktivitou byly integrační pracovní workshopy – 
„pracovní“ setkání lidí po poškození a poranění mozku s lidmi růz-
ného věkového složení, z různého sociokulturního prostředí a se 
studenty odborných škol, kteří přicházeli převážně z oborů sociální 
práce a ergoterapie.

Několikahodinové workshopy umožnily účastníkům získat 
osobní zkušenost s lidmi po poranění mozku, překonat předsudky 
a zábrany, které ze setkání a komunikace s touto cílovou skupinou 
mohou pramenit. Workshopy probíhaly formou společných pra-
covních nebo tvůrčích aktivit, během kterých dochází k trénování 
pracovních a sociálních dovedností.

V rámci projektu se uskutečnilo mapování potřeb lidí po pora-
nění a poškození mozku, které zároveň umožnilo zmapovat jejich 
aktuální životní situaci a následky poškození mozku, kterým čelí 
v každodenním životě. Probíhalo osobním dotazováním u každého 
z respondentů. S ohledem na specifika cílové skupiny bylo třeba 
některé otázky přizpůsobit, případně uskutečnit setkání opakova-
ně.

Šetření se zaměřovalo na sledování spokojenosti respondentů 
v jednotlivých oblastech jejich života: dostupné odborné zdravotní 
péče a rehabilitace, možnosti vzdělávání, bydlení, samostatnosti 
a samostatného života, komunikace s okolím, trávení či náplně 
volného času i oblasti mezilidských vztahů, spokojenost s kvalitou 
a dostupností sociálních služeb a možností pracovního uplatnění.

Výsledky šetření ukázaly vysokou míru spokojenosti respon-
dentů v oblastí poskytnuté odborné zdravotní péče a rehabilitace. 
Naopak výraznou nespokojenost v oblasti placeného zaměstnání – 
zaměstnání je i přes veškerou snahu respondentů pro ně nedo-
stupné. Většina respondentů také pociťovala závislost na svém 
okolí a zároveň touhu po osamostatnění. Výstupy jsou prezentová-
ny na našich webových stránkách navraty.info, jejichž podoba byla 
v rámci projektu také vylepšena a doplněna.

Ve spolupráci s klienty jsme vytvořili informační materiál „Zma-
tek v hlavě – jak porozumět poškození mozku“. Vydařený leták 
srozumitelnou a symbolickou formou seznamuje nejširší veřejnost 
s příčinami a následky poškození mozku, se situací a problémy lidí 
s touto diagnózou, jejich potřebami, prožíváním a možnostmi pod-
pory.

Celkově hodnotíme projekt jako velmi úspěšný. Díky podpoře 
projektu od Nadace ČEZ, Ministerstva zdravotnictví ČR a díky spon-
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zorskému přístupu některých dodavatelů služeb se nám podařilo 
některé aktivity ještě rozšířit nad rámec toho, co jsme si původně 
naplánovali. Workshopy i informační materiály byly účastníky hod-
noceny velmi pozitivně. O výstupy z mapování aktuálních potřeb 
(a ne/spokojenosti) lidí po poškození a poranění mozku projevila 
zájem Kancelář veřejného ochránce práv.

Jarní hnízdění aneb je to na budku
„Život po úraze je někdy pěkně na budku, chcete se o tom dozvě-
dět více? Jak se vlastně takovým lidem žije?“

To je úvodní výzva projektu, jehož základním cílem je podpora 
lidí se zdravotním postižením – především lidí, kteří čelí násled-
kům poškození mozku.

Projekt nabídl nové příležitosti pro získávání základních pra-
covních dovedností (při výrobě a výtvarném zpracování ptačích 
budek) a sociálních návyků (v průběhu společného plánování vý-
roby, při prodeji i zapojování dobrovolníků a veřejnosti). Vyrobená 
budka je obvykle doprovázena přiloženým osobním příběhem ně-
kterého z našich klientů.

V rámci projektu získalo nové pracovní dovednosti 18 lidí se 
zdravotním postižením, kteří se statečně zapojili do všech aktivit 
projektu. Zejména mužská část velmi ocenila možnost pustit se 
do prací typu sestavování, stloukání, šroubování. Vyrobené budky 
nabízíme v našem charitativním obchůdku, prodáváme na bene-
fičních akcích a trzích. Veřejnost se mohla do výroby zapojit také 
v rámci Dní otevřených dveří.

Díky podpoře Lesů České republiky je to na budku zase o něco 
méně:).

Voňavá dílna
V roce 2018 jsme díky podpoře Nadace GCP mohli zrealizovat také 
projekt „Voňavá dílna“, v rámci kterého jsme se zúčastnili kurzu 
výroby mýdel, nakoupili potřebné vybavení a materiál a s nově na-
bytým know-how jsme společně s našimi klienty zahájili výrobu 
mýdel různých druhů, barev i vůní.

Do projektu se postupně zapojilo 20 klientů sociálně terapeu-
tické dílny. Někdo hmotu krájel, barvil a voněl a trénoval při tom 
motoriku rukou. Jiný cvičil svou trpělivost při míchání hmoty 
v hrnci a paměť při zapamatování postupu výroby. Při spolupráci 
se také učili toleranci, trpělivosti a vzájemné pomoci. Spolupráce 
na výrobě i prodej hotových výrobků v přilehlém obchůdku umož-
ňuje také trénovat jednání se zákazníky a počítání peněz.

Mýdla se stala trvalou součástí výrobního sortimentu naší tera-
peutické dílny i obchůdku. Mezi nejoblíbenější a nejprodávanější 
patří mýdla s vůní levandule, citrónu a růže. Vyrábíme také s vůní 
vanilky, rooibosu a jasmínu.

V předvánočním čase se nám také podařilo úspěšně zrealizovat 
větší zakázku. Díky této zkušenosti jsme připraveni přijímat i další 
hromadné zakázky „šité na míru“ zákazníkovi (dle zvoleného tvaru, 
barvy, vůně, dárkového balení).

PRODEJ VÝROBKŮ A AKCE PRO VEŘEJNOST

Jak už jsme naznačili v předchozím textu, podařilo se nám díky no-
vým projektům výrazně rozšířit sortiment našich výrobků – o šper-
ky, textilní hračky, mýdla i sezónní výrobky.

Okolo textilních hraček pro děti se točilo naše tvoření v Díl-
nách celý rok. Uvedli jsme na trh několik tematických kolekcí zví-
řat. Barevná zoo přivítala vodní svět v podobě žraloků, mořských 
koníků, chobotnic a mušlí. Objevili se také predátoři – nebezpeční 
dinosauři a krokodýli. Zabydlela se u nás i lesní zvířata jako lišky 
a sovy.

Šperky stále doplňujeme o nové modely. Oblíbenými se staly 
různobarevné náušnice ve tvaru růží a náramky z dřevěných korál-
ků. Největším hitem loňského roku se staly brože ve tvaru červe-
ných trenýrek.

Mezi naše novinky patří také ručně vyráběná mýdla. Oblíbenými 
se stala například uklidňující levandulová, svěží citronová či něžná 
růžovojasmínová. Zkrátka krásná a voňavá.

Nezapomínáme ani na sezónní výrobky. Na svatého Valentýna 
se v obchůdku objevily pestrobarevné, nevadnoucí, šité tulipány 
a valentýnská přání. Velikonoční čas se nesl v duchu výroby vese-
lých jarních věnců a šití oveček. Během adventu jsme i letos vy-
ráběli elegantní věnce na zakázku, které mimo jiné ozdobily také 
advokátní kancelář Kinstellar.

Ptačí budky jsou stále na skladě a s přicházejícím jarem se blí-
ží jejich čas. Jde o příbytky menších rozměrů – garsonky určené 
převážně sýkorkám koňadrám. Hezky pomalované mohou být také 
krásným doplňkem vašich opečovávaných zahrádek.

Na jaře jsme pod záštitou Nadace Divoké husy zorganizovali tý-
denní dobročinný bazar. Probíhal ve dnech 22. až 29. března 2018 
a díky Divokým husám jsme jeho výtěžek zdvojnásobili. Na úspěch 
této akce navázaly i další, jež probíhaly v prostorách naší organi-
zace i mimo ni. Společně s organizaci Czech zero waste jsme uspo-
řádali prodej výrobků, které podporují rozvoj zero waste a udrži-
telnosti. Jednalo se o Týden Bez obalu probíhající v září 2018. 
Jelikož nám jako organizaci na udržitelnosti a šetrném přístupu 
k životnímu prostředí záleží, rozhodli jsme se v tomto roce zúčast-
nit Farmářských trhů na Náplavce. Na akci věnované udržitelnosti 
a ekologickým obalům jsme díky spolku Archetyp a manželům Sed-
láčkovým mohli prezentovat naši službu prodejem upcyklovaných 
pytlíků na potraviny a dětských hraček.

Látková zvířátka pobavila nejen malé a velké zákazníky, ale 
i klienty, kteří na nich pilně pracovali. Prodávali jsme je také na 
Mikuláškém bazaru Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

DOBROVOLNÍCI A PRAKTIKANTI

Stále je pro nás i naše klienty důležitá přítomnost a výpomoc dob-
rovolníků, bez kterých si naši činnost už nedokážeme představit. 
Moc děkujeme dobrovolníkům z ČEZu, Novartisu, Rossmannu, po-
jišťovny Kooperativa, Reckitt Benckiser a Commerzbank.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na naše dlouhodobé 
dobrovolníky, kteří se v minulém roce zapojili do programu tera-
peutické dílny. Jmenovitě bychom rádi poděkovali dobrovolníkům 
Evže Zadnipryana a jejímu synovi Adamovi, Vladimíru Trnkovi, An-
tonínu Křečkovi a naší nejmladší dobrovolnici Elišce Častulíkové.

Nadále jsme spolupracovali s vyššími a vysokými školami, které 
připravují budoucí odborníky pomáhajících profesí, zejména s VOŠ 
Jabok. Setkání s dobrovolníky umožňuje našim klientům kontakt 
s běžným sociálním prostředím a zároveň mohou procvičovat své 
sociální a komunikační dovednosti.

SPOLUPRACUJEME A DÁVÁME O SOBĚ VĚDĚT

Informace o našich službách a úspěších si pochopitelně nenechá-
váme jen pro sebe. Rádi se o ně dělíme a občas se jimi i pochlubí-
me. Dlouhodobě spolupracujeme s dalšími poskytovateli sociálních 
služeb, které naši klienti využívají, zejména s poskytovateli chráně-
ného nebo podporovaného bydlení, podporovaného zaměstnávání 
a poradenských služeb.

Uvítali jsme 18 dobrovolníků a 9 praktikantů z odborných škol. 
Zúčastnili jsme se několika veletrhů sociálních služeb – Prahy 3, 
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Prahy 8 a Prahy 10. Průběžně a aktivně spolupracujeme s orga- 
nizacemi působícími na území celé Prahy, s odbornými školami 
nebo školami speciálními, z kterých se k nám hlásí noví zájemci 
o služby.

Přispíváme na informační portál Helpnet.cz, který poskytuje 
informace lidem se specifickými potřebami, příležitostně také do 
Novin Prahy 2. Několikrát ročně vydáváme tiskové zprávy. Aktuali-
ty i odborné informace šíříme také prostřednictvím našich webo-
vých stránek www.dilnytvorivosti.cz a navraty.info, které se věnují 
výhradně problematice lidí po poškození mozku. Žhavé novinky 
a veselé zážitky sdílíme na našem facebooku @DilnyTvorivosti. Pro 
Dílny tvořivosti se rozzářila LED obrazovka na Nuselském mostě.

ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ PODPORA TÝMU

Jitka Častulíková, Tereza Kociánová, Tereza Kollertová, Antonín 
Křeček, Ivana Kvapilová, Terézia Lukšicová, Lada Marešová, Anna 
Nová, Sofie Okamurová

ZA SPOLUPRÁCI DÁLE DĚKUJEME

Petru Šibravovi, PhDr. Jarmile Čierné a Mgr. Pavle Baxové za odbor-
né rady a supervize.

Moc děkujeme Michaele Šimák Stabrynové a jejím kolegům 
a kolegyním z advokátní kanceláře Kinstellar, s.r.o. za to, že po-
máhají svou odbornou erudicí nejen nám, ale také našim klientům 
v nouzi. Děkujeme také za vánoční nadílku, která všechny naše 
klienty moc potěšila.

Nadaci Vize 97 děkujeme za opětovné pozvání na Mikulášský 
charitativní bazar.

V ROCE 2018 NÁS PODPOŘILI

Finančně
Rohde & Schwarz – Praha, s.r.o., Kinstellar, s.r.o., advokátní kan-
celář, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdra-
votnictví ČR, Magistrát hl. města Prahy, Městská část Praha 4, 
Městská část Praha 8, Městská část Praha 10, Městská část Praha 
12, Nadační fond AVAST, Nadace GCP, Nadace Jedličkova ústavu, 
Nadace ČEZ, Nadace Divoké husy, Lesy České republiky, s. p., paní 
Marta Borowiecová a manželé Domanští.

Poskytnutím služeb, hmotných darů a odborné pomoci
JUDr. Roman Bláha, Jakub Krč, Lesy hl. Města Prahy, Petr Babák 
a grafické studio Laboratoř.

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do našich bazarů a také 
všem zákazníkům, kteří v minulém roce nákupem v našem obchůd-
ku finančně přispěli na chod naší dílny.

Označení TEXT Číslo 
řádku

Činnosti
Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7
A. Náklady 1
A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 517 1 518

A.I.1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních 
neskladovaných dodávek 3 122 1 123

A.I.6. Ostatní služby 8 395 395
A.III. Osobní náklady 13 1 410  1 410
A.III.10. Mzdové náklady 14 1 068 1 068
A.III.11. Zákonné sociální pojištění 15 327  327
A.III.12. Ostatní sociální pojištění 16 6 6
A.III.13. Zákonné sociální náklady 17 3 3
A.III.14. Ostatní sociální náklady 18 6 6
A.V. Ostatní náklady 21 5 5
A.V.22. Jiné ostatní náklady 28 5 5

Náklady celkem 39 1 932 1 1 933
B. Výnosy 40
B.I. Provozní dotace 41 1 667 1 667
B.I.1. Provozní dotace 42 1 667 1 667
B.II. Přijaté příspěvky 43 265 265
B.II.3. Přijaté příspěvky (dary) 45 265 265
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47  45 45

Výnosy celkem 61 1 932 45 1 977
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62 44 44
D. Výsledek hospodaření po zdanění 63 44 44

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2018
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2018

Označení AKTIVA číslo řádku stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 0 0

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 213 205

A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 16 213 205

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -213 -205

A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému 
hmotnému majetku 088 38 -213 -205

B Krátkodobý majetek celkem 41 2 417 2 744

B.II. Pohledávky celkem 71 102 70

B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy 314 55 101 69

B.II.17. Jiné pohledávky 378 68 1 1

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 80 2 311 2 671

B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně 211 72 16 13

B.III.3. Peněžní prostředky na účtech 212 74 2 295 2 658

B.IV. Jiná aktiva celkem 84 4 3

B.IV.1. Náklady příštích období 381 81 4 3

Aktiva celkem 85 2 417 2 744

Označení PASIVA číslo řádku stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu dni 
účetního období

A Vlastní zdroje celkem 86 1 610 1 654

A.II. Výsledek hospodaření celkem 94 1 610 1 654

A.II.1. Účet výsledku hospodaření 963 91 X 44

A.II.2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení 931 92 48 X

A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let 932 93 1 562 1 610

B Cizí zdroje celkem 95 807 1 090

B.III. Krátkodobé závazky celkem 129 221 223

B.III.1. Dodavatelé 321 106 10 16

B.III.5. Zaměstnanci 331 110 9 1

B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 111 113 101

B.III.7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a 
veřejného zdrav. pojištění 336 112 40 44

B.III.9. Ostatní přímé daně 342 114 2 0

B.III.22. Dohadné účty pasivní 389 127 47 61

B.IV. Jiná pasiva celkem 133 586 867

B.IV.2. Výnosy příštích období 384 131 586 867

Pasiva celkem 134 2 417 2 744
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Výroční zpráva 2017
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