
Výroční zpráVa Dílen tVořiVosti za rok 2013

 o organizaci
Dílny tvořivosti již od roku 2003 pomáhají lidem se 
zdravotním postižením pracovat a žít kvalitní život. 
Naše podpora v podobě poskytování širokého spektra 
sociálních služeb je určena zejména lidem s mentálním, 
tělesným i kombinovaným postižením a lidem po po
ranění či poškození mozku. Pomoc nabízíme také ro
dinným příslušníkům a blízkým těchto cílových skupin. 
Aktivity naší organizace přispívají k uplatňování princi
pu rovných příležitostí lidí s různým znevýhodněním.

V roce 2013 organizace vytvořila a spustila novou podo
bu svých webových stránek www.dilnytvorivosti.cz.
Za je jich realizaci děkujeme Janě Štěpánové z grafické
ho studia RedGreenBlue a Michalu Tesařovi, který strán
ky naprogramoval. Věříme, že se Vám budou líbit a bu
dete i nadále sledovat činnost Dílen tvořivosti, úspěchy 
našich klientů i naše plány do budoucnosti.
Poděkování patří také Jakubu Krčovi ze studia Lacerta, 
který v souladu s  kompozicí nových webových stránek 
pro organizaci navrhl barevné zpracování hlavičkového 
papíru. Věříme, že ba revné zpracování oceníte spolu 
s námi i vy. 

 statutární orgán a VeDení organizace
Bc. Jitka Častulíková – předsedkyně správní rady,  
ředitelka organizace
Alexandr Ornst – člen správní rady
RNDr. Petr Častulík, Ph.D. – člen správní rady

Pan Ornst se po téměř 10letém působení ve správní 
radě rozhodl své členství ukončit a pomyslnou štafetu 
předat dál. Ráda bych mu jménem vedení organizace 
poděkovala za jeho práci, ochotu být oporou a to ze
jména v prvních letech existence orga ni zace, které bý
vají vždy nelehké. Přejeme jemu i je ho blízkým hodně 
zdraví a životního optimismu. 
Šta fetu přebírá a členství ve správní radě se statečně 
ujímá MUDr. Růžena Potočková. Dě ku jeme a moc se tě
šíme na spolupráci. Jitka Častulíková

 zaMĚstnanci a eXterní poDpora týMu
 Bc. Jitka Častulíková
 Mgr. Lucie Hanzíková
 Mgr. Lada Marešová

 Mgr. Veronika Tejkalová
 Bc. Lucie Pechmanová
 Bc. Zdeňka Prášilová
 Mgr. Barbora Lahodová
 Mgr. Lenka Herzogová
 Mgr. Jindra Pitáková, BA

Děkujeme externistům za jejich spolupráci:
 Miloši Bouškovi
 Mgr. Karolíně Harries
 Mgr. Michaele Kahudové
 Ing. Věře Roubalové Kostlánové
 Bc. Petře Krůtové
 PhDr. Hance Reimarové
 PhDr. Ivaně Hlavaté
 Petru Šibravovi
 Doc. PhDr. et RNDr. Marii Vágnerové, CSc.
 RNDr. Petru Častulíkovi, Ph.D.
 Petru Eisnerovi, DiS.
 Mgr. Jiřímu Kučerovi
 Mgr. Janě Březinové
 a advokátní kanceláři Kinstellar

 kontakty
Dílny tvořivosti
Podskalská 1252/24, 128 00 Praha 2Nové Město
tel: 222 511 488, 774 372 796
mail: dilny_tvorivosti@seznam.cz, info@navraty.info
web: www.dilnytvorivosti.cz, www.navraty.info,  
www.manual.navraty.info

 DoBrý oBcHoD, který poMáHá
Kontakty pro nákup, dobré nápady i obdarování:  
tel.: 608 372 796, dobryobchod@navraty.info
Více info: www.navraty.info a www.dilnytvorivosti.cz

 poDpořili nás
Finanční podpora:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Magistrát hl. města Prahy
Městská část Praha 8
Městská část Praha 10
Městská část Praha 11
Městská část Praha 12
Městská část Praha 13
Nadace České spořitelny
Nadace OKD
Nadace Vinci
Kinstellar, s. r. o., advokátní kancelář
Rohde & Schwarz – Praha, s. r. o.
RNDr. Petr Častulík, Ph.D.
Ing. Arch. Martin Rössler  
a architektonický ateliér Prostor 008

poskytnutí služeb a hmotných darů:
Americké centrum
AWAC, spol. s r. o.
Česká pojišťovna, a. s.
Designerské studio Llev
DMA – kompenzační pomůcky
Helena Bičíková
Kinstellar, s. r. o., advokátní kancelář
LMC
Miloš Bouška
Petr Eisner, DiS.
RNDr. Petr Častulík, Ph.D.
Roman Mlejnek
Smetanová cukrárna, a. s.

 poskytoVanÉ registroVanÉ sociální sluŽBy
 a) sociálnĚ terapeutická Dílna
Registrovaná sociální služba § 67 – sociálně terapeu
tické dílny dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních služ
bách.
cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením – lidé po poranění či 
poškození mozku, lidé s mentálním či tělesným postiže
ním, lidé s různou kombinací diagnóz a postižení.
náplň služby
Služba se zaměřuje na rozvoj nebo obnovení pracovních, 
sociálních a komunikačních kompetencí uživatelů. Kon
krétně pak uživatele podporuje v následujících cílech:
−  zdokonalit se v soběstačnosti a dovednostech běžné

ho života (např. telefonování, zvládání nových situací)
−  rozvíjet schopnosti důležité pro uplatnění v zaměst

nání a mezi lidmi (např. vytrvalost v práci, samostat
nost, soustředění)

−  získat nové pracovní dovednosti
−  připravit se na program podporovaného zaměstnává

ní nebo na zaměstnání na otevřeném trhu práce
−  získat informace a kontakty (např. osobní asistence, 

chráněné bydlení, podporované zaměstnávání)
Denní program probíhá v čase od 8.30 do 13.30 hodin 
a skládá se z následujících částí:
−  skupinový rozhovor – diskuse na témata týkající se 

samostatného života, zaměstnání, finančních otázek 
apod. nebo trénink kognitivních funkcí (např. paměti)

−  pracovní část – nácvik pracovních dovedností 
a schop ností (vytváření výrobků)

−  hodnocení dne – zhodnocení vlastní práce, která ten 
den proběhla (pokroky, způsoby práce)

−  individuální konzultace – tvorba individuálního plá
nu, diskuse na různá témata, práce na vlastních cí
lech (nad rámec skupinového – hlavního – programu 
dílny)

počet klientů: 13 (z toho 7 klientů v programu Návraty 
a 6 klientů v programu Začátky)

popis realizace služby v roce 2013
„V tomto roce jsme inovovali skupinovou práci o další pra-
covní postupy. Společně s klienty jsme se zaměřili na vý-
robu nového sortimentu. Jsou to například svíčky různých 
tvarů a velikostí s „tajnými“ přísadami, dekorace do bytu, 
originální šperky ap. Hlavními designéry jsou především 
klienti, kteří se také společně s námi podílejí na prodeji 
výrobků. Poprvé se nám také podařilo vyrobit a vydražit 
originální kalendáře každého z našich klientů.“ 

(Mgr. Ve ro nika Tejkalová a Bc. Lucie Pechmanová,  
asistentky/konzultantky STD)

 B) terÉnní práce / case ManageMent
Registrovaná sociální služba § 66 – sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.
cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením – lidé po poranění či 
poškození mozku, lidé s mentálním či tělesným postiže
ním, lidé s různou kombinací diagnóz a postižení.
náplň služby
Služba terénní práce / case managementu nabízí lidem 
se zdravotním postižením podporu při vstupu či ná
vratu do aktivního života. Jde o spolupráci na rozvoji 
samostatnosti a soběstačnosti, hledání aktivní náplně 
volného času, pracovní i odborné poradenství a spolu
práci při hledání dalších užitečných služeb a koordinaci 
aktivit uživatele.
Tato podpora je realizována prostřednictvím individu
álních konzultací 1–4krát měsíčně, které mohou probí
hat nejen v prostorách organizace, ale také v terénu tj. 
v přirozeném prostředí člověka s postižením (doma, ve 
městě, v institucích).
Mezi témata terénní práce patří např. psaní životopisu 
a motivačního dopisu, nácvik pohovoru se zaměstna
vatelem, práce s diářem, nácvik cestování, vyhledání 
vhodné volnočasové aktivity, sociální či jiné služby atd.
Terénní pracovník je současně také case managerem, 
pomáhá koordinovat poskytované služby a provází uži
vatele nejen v rámci naší organizace, ale napříč celým 
systémem sociální i zdravotní péče.
počet klientů: 13 (z toho 5 uživatelů v programu Začát
ky a 8 uživatelů v programu Návraty)
popis realizace služby v roce 2013

„Tento rok jsme intenzivně pracovali především na zakáz-
kách získávání pracovních zkušeností nejen v podobě pra-
covních úvazků, ale také tréninkových pracovišť. Důležité 
pro samotné klienty je, že se mohou v podpůrném prostředí 
učit, jak zvládat pracovní režim, konkrétní činnosti a dodr-
žovat pravidla a postupy práce. Můžeme se tak pochlubit 
úspěchy, kterých naši klienti dosáhli. Jde např. o účast na 
tréninkových pracovištích Hračkotéky, Centra Martin, kde 
klient získal také pracovní místo. Také se podařilo navázat 



spolupráci s některými z chráněných pracovišť. Na jednom 
z nich našla uplatnění klientka služby.“ 

(Mgr. Lucie Hanzíková, vedoucí sociálních služeb,  
terénní pracovnice/case manažerka)

 c) poDpŮrná skupina náVraty
Registrovaná sociální služba § 66 – sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.
cílová skupina
Lidé po poranění či poškození mozku.
náplň služby
Podpůrná skupina Návraty je určena lidem, kteří prodě
lali poranění či poškození mozku. Jejím cílem je vytvořit 
bezpečný prostor pro sdílení témat souvisejících s živo
tem po prodělaném poškození mozku. Jde o specifické 
a zásadní změny, které často dokážou plně pochopit jen 
lidé s podobnou zkušeností, a právě oni sobě navzájem 
mohou dát podporu a pohled, který jim ani nejlepší 
odborník nedá. Úlohou terapeutů je vytvářet bezpečné 
prostředí, moderovat setkání, případně přinášet témata.
počet klientů: 6
popis realizace služby v roce 2013

„Podpůrná skupina umožňuje setkání lidem po poškození 
či onemocnění mozku. Je zde možné sdílet zkušenosti, vy-
měňovat si názory a podporovat se vzájemně v náročných 
situacích, které handicap přináší. Smyslem setkávání je 
právě možnost mluvit o nových životních situacích a zís-
kávat tak nejen cenné informace, ale i náhled na vlastní 
situaci, učit se o sobě i o druhých. Cenné jsou rady na 
základě vlastních příběhů. Nejčastějšími řešeným tématem 
byly mezilidské vztahy, především v kontextu závislosti na 
druhých, vícegeneračního soužití, partnerských vztahů.“

(Mgr. Barbora Lahodová, terapeutka podpůrné skupiny)

 prograMy organizace
 a) prograM náVraty
cílová skupina: 
Lidé po poranění či poškození mozku.
cíl programu: 
Program ucelené podpory pomáhá již od roku 2005 
lidem, kteří prodělali úraz či onemocnění mozku, hle
dat cestu zpět do aktivního života. Pracujeme s lidmi, 
kteří prošli hospitalizací a léčebnou rehabilitací, a na
vazuje rehabilitace pedagogická, sociální a pracovní. 
Pomáháme jim v těchto oblastech a nabízíme podporu 
při obnovování a dalším rozvoji dovedností potřebných 
pro návrat do aktivního života. Významnou složkou 
je pomoc při orientaci v systému sociální a zdravot
ní péče (vyhledávání dalších sociálních služeb, státní 
sociální podpory), podpora v přirozeném prostředí 
(soběstačnost a samostatnost v každodenních činnos
tech), nácvik pracovních či komunikačních dovedností 

a setkávání s lidmi, kteří mají podobnou zkušenost.
poskytované služby: Sociálně terapeutická dílna, Terén
ní práce/case management, Podpůrná skupina
počet klientů: 22

„Díky programu Návraty mohu řešit všechno, co potřebu-
ji. Vyhovujeme mi, že můžu navštěvovat jak zdejší dílnu, 
tak spolupracovat jen s konzultantkou na hledání práce, 
o kterou stojím. Umím lépe mluvit s ostatními lidmi, lépe 
rozumím novým situacím, znám více pracovních postupů 
a cítím se tak sebevědomější. Jsem rád, že mohu znovu 
pracovat na počítači a věřím, že se mi brzy povede najít 
práci na částečný úvazek.“ 

(Pan M., klient programu Návraty)

 B) prograM začátky
cílová skupina: Lidé s mentálním či tělesným postiže
ním a lidé s různou kombinací diagnóz a postižení.
cíl programu: Cílem programu je podpořit všechny, kte
ří by rádi snížili svou závislost na pomoci okolí a vedli 
co nejsamostatnější dospělý život. Klienty programu 
podporujeme v následujících oblastech: 
–  rozvíjení pracovních, sociálních a komunikačních do

vedností
– rozvíjení soběstačnosti a samostatnosti
– získání náhledu na vlastní schopnosti a dovednosti
– získání představy o možnostech pracovního uplatnění
– hledání způsobů aktivního trávení volného času
– získávání informací o dalších službách
poskytované služby: Sociálně terapeutická dílna, Te
rénní práce / case management
počet klientů: 12

„Chodím do dílny a začala jsem se učit nové věci. Umím si 
také více hlídat čas, dodržovat pracovní rozvrh. Zvládám 
najednou víc práce a zjišťuji, že umím víc a víc. Jsem také 
ráda, že se mohu potkávat s lidmi s podobnými problémy 
jako mám já a společně o nich mluvit. Jsem tady spokoje-
ná.“ (Slečna L., klientka programu Začátky)

 c) prograM poDpory roDinnýcH příslušníkŮ
 a BlízkýcH liDí se zDraVotníM postiŽeníM
cílová skupina: Rodiče, příbuzní, přátelé a blízcí osob 
se zdravotním postižením.
cíl programu: Program poskytuje několik forem podpo
ry (neregistrovaných sociálních služeb) – „Skupinu pro 
pečující o lidi, děti se zdravotním postižením“, určenou 
rodinným příslušníkům a blízkým osob se zdravotním 
postižením. Dále program nabízí přednášky a seminá-
ře odborníků připravované na zakázku (dle aktuálních 
potřeb pečujících), individuální odborné konzultace 
a poradenství, i zprostředkování kontaktů na další 
specialisty. Společným cílem výše uvedených aktivit je 
poskytnout rodinným příslušníkům i jiným pečujícím 
bezpečné prostředí pro sdílení a výměnu zkušeností, 

prostor pro péči o sebe, zajistit odbornou podporu 
odpovídající jejich potřebám a zprostředkovat jim in
formace ze sociální, zdravotní, právní a psychologické 
oblasti. Tyto cíle jsou založeny na myšlence „Péče o pe
čující“ – rodinným příslušníkům a blízkým je poskyto
vána odborná podpora tak, aby mohli pomoci lidem se 
zdravotním postižením prožít aktivní a plný život.
Blíže o skupině pro pečující o lidi, děti se zdravotním 
postižením: Podpůrná skupina je návazná služba urče
ná rodinným příslušníkům, blízkým a pečujícím oso
bám lidí se zdravotním postižením a to nejen klientů 
služeb Dílen tvořivosti. Skupina je otevřená – může do 
ní přijít kdokoliv, kdo spadá do cílové skupiny a má zá
jem se zúčastnit a dodržovat pravidla setkání. Účast je 
bezplatná.
Skupina má za cíl vytvářet bezpečný prostor pro sdíle
ní zkušeností, zážitků, otázek a obav lidí, kteří pečují 
o osobu se zdravotním postižením. Umožňuje jim na
cházet podporu mezi lidmi, kteří řeší podobné životní 
situace. Dozví se, že v tom nejsou sami, že je v pořádku 
se zlobit a mít strach z toho, co bude. Témata skupin 
přinášejí její členové. Mluví o docházení vlastních sil, 
o obavách z budoucnosti, o nejistotách, či o tom, zda 
volí správné přístupy k osamostatňování těch, o které 
pečují. Vedení skupiny také přináší rodičům a blízkým 
odpovědi na praktické otázky z oblasti sociální a lékař
ské péče. Skupinu doplňuje také možnost individuál
ních odborných konzultací.
počet klientů: 31 (17 rodin)

„Pro mě osobně je to čas k načerpání nových poznatků, 
také odpočinek a setkání s lidmi.“
„Co jsem potřebovala nebo budu potřebovat je tu na od-
borné úrovni“
„Dozvím se, jak zvládat denní obtížnosti, jak pracovat 
s nemocným, jak ho začlenit do života.“ „Něco se dozvím, 
popovídám si o problémech...“
(Rodinní příslušníci lidí se zdravotním postižením, členové 
podpůrné skupiny)

 projekty
 a) oDBorná MultiDisciplinární konFerence 
Ve středu 27. 11. 2013 pořádala organizace již osmou 
odbornou konferenci věnující se problematice lidí po 
poranění mozku. Letošní ročník konference byl věnován 
často opomíjenému tématu situace nejbližšího okolí 
lidí po poranění mozku – „Efektivní rodinná intervence 
po poranění mozku“.
Poranění mozku, onemocnění tisíce podob, je co do 
výskytu druhé nejčastější neurologické onemocnění. 
Přesto se nachází na okraji zájmu veřejnosti. Důvodem, 
proč je obtížné poranění mozku pochopit, je mnoho 
různých podob onemocnění, které vedou k odlišné si
tuaci po traumatu. To se netýká pouze postiženého, ale 

také výrazně jeho rodiny a nejbližšího okolí. Po odezně
ní akutní fáze následuje dlouholetá rehabilitace. Ta ne
zbytně vyžaduje intenzivní multidisciplinární týmovou 
práci včetně kvalitní a spolehlivé spolupráce s rodinou 
a blízkými. 
Rodinám chybí kvalitní a dostupné informace – vědět, 
jaké jsou komunitní a jiné zdroje, které mohou využít 
během péče. Za druhé potřebují pochopit, jak komuni
kovat a vycházet se členem rodiny po poranění mozku. 
Výzkumy poukazují na skutečnost, že žádná z těchto 
potřeb není efektivně naplňována.
Cílem konference bylo proto kromě tradičního předává
ní mezioborových zkušeností a navazování spolupráce, 
více pochopit zkušenosti rodin, které pečují o osoby po 
poranění mozku po té, co jsou propuštěny z rehabili
tačního zařízení.
Příspěvky na konferenci přednesly zástupkyně Dílen 
tvořivosti terapeutky Ing. Věra Roubalová Kostlánová, 
Mgr. Karolína Harries („Podpůrná skupina pro pečující 
a blízké lidi s postižením v Dílnách tvořivosti“), Mgr. 
Barbora Lahodová a Mgr. Jindra Pitáková, BA prezen
tovaly podpůrnou skupinu Návraty, která je v Dílnách 
tvořivosti součástí registrované sociální služby. Na kon
ferenci dále vystoupili MUDr. Tamara Tošnerová, psychi
atrička („Na pomoc pečujícím s využitím informačních 
technologií“), kouč, terapeut a lektor Petr Sedláček 
(„Problematika pečujících – netradiční úhel pohledu“), 
staniční sestra z Ústřední vojenské nemocnice, Oddě
lení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, Bc. 
Helena Dvořáková, DiS („Rodinná intervence u lidí po 
poranění mozku v oblasti primární zdravotní péče“) 
a profesorka na VOŠ sociálně pedagogické a teologické 
Jabok Mgr. Hana Čížková („Využití metody reminiscen
ce u lidí po poranění mozku v domácí péči“).
počet účastníků: 53
Konference se uskutečnila i díky podpoře partnerů, 
mezi které patří Ministerstvo práce a sociálních věcí – 
Odbor rodiny a ochrany práv dětí, Úřady městských 
částí Prahy 11 a Prahy 13, Americké centrum v Praze, 
DMA – kompenzační pomůcky.
O občerstvení se postarala: Smetanová cukrárna, bez 
jejíž zákusků bychom se neobešli ani v tomto roce. Dě
kujeme také pracovnicím Mléčného baru Bílá vrána, or
ganizace Pohoda, o. p. s., u kterých jsme objednali část 
občerstvení pro účastníky konference.

Bálintovská supervize pro pracovníky  
v pomáhajících profesích
cílová skupina: Sociální pracovníci, pracovníci v soci
álních službách a pomáhajících profesích, vychovatelé 
a zdravotnický personál.
náplň služby: Bálintovská supervize je systém kazuis
ticky zaměřené supervizní práce. Jedná se o pravidelná 



setkávání pracovníků z různých organizací, vedená či 
koordinovaná členem týmu Dílen tvořivosti. Tato setká
vání přinášejí pracovníkům nové pohledy na náročné 
momenty v jejich práci a inspiraci k jiným postupům 
a metodám, nabízejí řešení kazuistik, tedy případů kon
krétních klientů, řeší otázky metodické, týmové i spoje
né s vedením neziskových organizací. Setkání obvykle 
probíhají v šestitýdenním intervalu.
počet účastníků: 5 stálých členů z 5 různých organizací

 B) letní tVŮrčí Dílna
Na konci července Dílny tvořivosti připravily další roč
ník týdenního programu Letní tvůrčí dílny, otevřený pro 
všechny kreativní lidi, kteří si chtějí vyzkoušet různé 
tvůrčí a výtvarné techniky. V letošním roce se o pest
rý program postaraly zástupkyně z České pojišťovny 
a z České origami společnosti. Do organizace také za
vítala reportérka Českého rozhlasu – Regina a o pro
gramu natočila zajímavou reportáž. Uprostřed týdne 
měli účastníci dílny také možnost shlédnout výstavu ze 
sbírky Ivana Lendla s tvorbou Alfonse Muchy. 
Hlavním cílem akce je umožnit lidem se zdravotním po
stižením i bez něj, různého pohlaví i věku, navzájem se 
poznat a navázat kontakty a společně strávit příjemný 
čas. Tento cíl – propojit různé „světy“ i různé genera
ce – se podařilo beze zbytku naplnit. Účastníci našli 
vzájemné porozumění, pomáhali si a programem dílny 
byli nadšeni.
počet účastníků: 5

 c) na cestĚ Do práce
V roce 2013 byla realizována závěrečná část projektu, 
který nabízel cílové skupině soustavnou a kontinuální 
přípravu na pracovní uplatnění, a to od úplných začát
ků – nácviku základních pracovních a sociálních do
vedností a návyků – až po získání pracovní zkušenosti 
v podobě placeného zaměstnání.
V tomto roce jsme se zaměřili především na oblast 
přechodného zaměstnání – vytvořením tréninkového 
pracoviště. Zaměstnanci tréninkového pracoviště inten
zivně spolupracovali s pracovním trenérem na nácviku 
pracovních i sociálních dovedností. Jednalo se zejména 
o prodavačské dovednosti. Zaměstnanci na tréninko
vém pracovišti získali kromě konkrétních dovednos
tí také finanční ohodnocení a jistotu ohledně svých 
schopností a možností dalšího profesního směřování. 
Se zaměstnanci probíhalo pravidelné vyhodnocování 
jejich práce a pokroků, závěrečné písemné hodnocení 
jim bylo předáno ve formě referencí pro budoucího za
městnavatele. Součástí programu podpory na trénin
kovém pracovišti bylo také pracovní poradenství, které 
poskytovalo podporu při získání pracovního uplatnění. 
Pracovní poradenství bylo poskytováno formou indivi

duálních konzultací jak v Dílnách tvořivosti, tak u klien
ta v domácnosti, i v institucích a na pracovištích. 
V návaznosti na získané zkušenosti jsme také vypraco
vali metodiku pro přechodné zaměstnávání na trénin
kovém pracovišti. Tato metodika se stala podkladem 
pro žádost o akreditaci rekvalifikačního kurzu Pomocné 
prodavačské práce, který plánujeme uskutečnit v násle
dujícím roce.
Projekt v tomto roce podpořila Nadace OKD, Nadace 
České spořitelny.

 D) Manual.naVraty.inFo – DataBáze 
 ucelenÉ pÉče pro osoBy po poškození, 
 poranĚní Mozku na úzeMí praHy
Databáze nabízí průběžný přehled o aktuální nabídce 
jednotlivých složek ucelené rehabilitace. Lze zde snad
no a rychle nalézt podle zadané lokality nejbližšího 
poskytovatele požadované služby nebo odborné péče. 
Součástí stránek je také online poradna. Tato databáze 
kontaktů navazuje na tištěný Manuál ucelené péče na 
území Prahy, který Dílny tvořivosti vydaly v roce 2010. 
Živá databáze je přístupná na manual.navraty.info, na 
jejím obsahu stále pracujeme, aby vám pokud možno 
nabídla vždy aktuální informace.

 e) DoBrý oBcHoD, který poMáHá
Nový projekt Dílen tvořivosti nabízí příznivcům a dob
rovolníkům další příležitost pro podporu naší činnosti, 
a to nákupem, obdarováním i pomocí s jeho realizací. 
Cílem projektu je získat finance na aktivity věnované 
problematice lidí po poškození mozku, na zvyšování 
povědomí o nich, na vzdělávání a šíření spolupráce 
mezi zdravotní a sociální péčí. Dobrý obchod nabízí jak 
nové, originální kousky od designérů, umělců i šikov
ných řemeslníků, tak kousky léty a kvalitou osvědčené 
či vylepšené (produktová řada „im/proved“, vintage či 
retro). 

kontakty pro nákup, dobré nápady i obdarování: 
tel.: 608 372 796, dobryobchod@navraty.info
Více informací najdete také na www.dilnytvorivosti.cz 
a www.navraty.info (pod značkou statného paroháče).

 F) proDej VýroBkŮ
Už tradičně jako každý rok pracujeme ve spolupráci 
s klienty na výrobě nového designu výrobků. Hlavními 
designéry jsou právě klienti, kteří na základě podpory 
asistentek/ konzultantek sociálně terapeutické dílny 
novými pracovními postupy rozvíjí nebo také obnovují 
své schopnosti a dovednosti. Letos tak vznikaly přede
vším nové šperky, dekorace do bytu a v neposlední řadě 
svíčky různých tvarů a velikostí. Velice nás těší, že naši 
firemní donoři nám zachovali přízeň také v tomto roce 

a podpořili činnost organizace formou zakázky nebo 
nákupu hotových výrobků.

Naše výrobky si zájemci mohli zakoupit například zde:
Eliášův obchod, Praha 6 
Květiny nonstop Francouzská, Praha 2
Cukrárna cukrárna, Máme otevřeno, o. s., Praha 10
NGO Market 2013
Den zdraví a sociálních služeb, Praha 8
Veletrh sociálních služeb, Praha 12
Vánoční trhy v Citibank Europe, Praha 5
Vánoční Jarmark na Náměstí Míru, Praha 2
Jarmark neziskových organizací na Nám. Míru, Praha 2
Vánoční trhy ČSOB, Praha 5
Trhy „Dvojí radost“ Vyšší odborná škola sociálně peda

gogická a teologická Jabok, Praha 2

Zájemci si mohli zakoupit také obrazy nebo výrobky 
klientů v rámci vernisáží, spojených s prodejními vý-
stavami:
Městský dům na zbraslavi ve spolupráci s organizace

mi Helpless, o. p. s. a Villa Vallila, o. s.
Dendrit kafé – organizace Eset – Help
tichá kavárna – projekt neziskových organizací 365, o. p. s. 

a APPN, o. s. (Agentura pro neslyšící)

Za firemní zakázky děkujeme:
společnosti GFK Czech, s. r. o. (objednávka vánočních 

věnců a svícnů)
společnosti Průmstav (nákup výrobků k výročí společ

nosti)

 g) DoBroVolníci a stáŽistÉ
Také v roce 2013 jsme velmi rádi pokračovali ve spolu
práci s dobrovolníky, kteří si k nám našli cestu a nezišt
ně nám věnovali svůj čas a energii. Již tradičně nejčas
těji pomáhali v rámci aktivit sociálně terapeutické dílny. 
V dílně se dobrovolníci obvykle zapojovali do přípravy 
nebo dokončování výrobků (do aktivit, které jsou pro 
naše klienty obtížnější nebo je samostatně nezvládají 
vůbec), podporovali klienty v jejich práci a společně 
se tak podíleli na zadaných úkolech. Někteří z dobro
volníků se zapojili do přípravy výrobků a zároveň byli 
přítomni při prodeji na trzích a jarmarcích. Další z nich 
s námi opakovaně spolupracovali na přípravě a reali
zaci multidisciplinární konference, jiní spolupracovali 
v rámci programu Letní tvůrčí dílny.
Dobrovolníci se o nás obvykle dozvídají při prezentaci 
naší organizace během různých akcí pro odbornou i šir
ší veřejnost, např. na NGO Marketu, který každoročně 
organizuje nadace Fórum 2000, prostřednictvím inzerá
tů přes portál www.zapojimse.cz. Také díky dlouhodo
bé a osvědčené spolupráci s Vyšší odbornou školou so

ciálně pedagogickou a teologickou Jabok. Také v tomto 
roce jsme úspěšně spolupracovali s několika firmami 
v rámci firemního dobrovolnictví.
V naší práci pomáhalo 16 dobrovolníků z řad zaměst-
nanců firem (např. ČSOB, Kooperativa, Česká spořitel-
na, Česká podnikatelská pojišťovna, Allianz pojišťov-
na) a 4 dobrovolníci, kteří se zavázali k dlouhodobé 
spolupráci
celkový počet dobrovolníků: 20
Studenti na praxi k nám docházeli např. z Vyšší odbor
né školy sociálně pedagogické a teologické Jabok,  
Evan gelické akademie – Vyšší odborné školy sociální 
prá ce, Arcibiskupského gymnázia, Husitské teologické 
fa kul ty Univerzity Karlovy, MAVO, s. r. o., 1. lékařské fa
kul ty Univerzity Karlovy a z organizace Baobab, o. s.

stážisté a studenti na praxi: 20
„Náplň praxe byla rozmanitá. Z počátku jsem z toho měla 
obavy. Nakonec jsem moc ráda, že jsem si mohla vyzkou-
šet jak práci s klienty, tak být užitečná organizaci.“
„Praxe byla ze strany pracovnice dobře vedená. Měla jsem 
množství informací potřebných při asistenci, mohla jsem 
si vyzkoušet manuální činnosti v dílnách. Kromě toho jsem 
měla možnost vyzkoušet si vedení ranního povídání, vy-
rábění i hodnocení a byla jsem přítomna na individuální 
konzultaci s klientem. To se mi moc líbilo.“

Stážisté a studenti v Dílnách tvořivosti

„Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří podpořili organizaci 
svou prací a energií a zároveň všem praktikantům, kteří si 
pro svou praxi vybrali naši organizaci. Je to pro nás všech-
ny velmi přínosná spolupráce, která není prospěšná jen 
našim klientům, ale obohacuje nás samé. Často se takto 
nabytými zkušenostmi učíme od sebe navzájem. Spoluprá-
ce s dobrovolníky a praktikanty je cennou pomocí, bez kte-
ré by některé aktivity organizace šly jen těžko realizovat. 
Těšíme se na další podnětnou spolupráci.“ 

(Mgr. Veronika Tejkalová, asistentka a konzultantka STD, 
koordinátorka dobrovolníků)

 naše puBlic relation
 aneB jak a kDe o soBĚ 
 DáVáMe VĚDĚt

únor / 
Zveřejnili jsme na Econnectu tiskovou zprávu „Zaměst
náváme lidi po poranění mozku i s jiným zdravotním 
postižením“ v rámci projektu „Na cestě do práce“ pod
pořeného Nadací OKD a Nadací České spořitelny.
březen / 
Zveřejnili jsme na Econnectu tiskovou zprávu „Navštiv
te výstavu výtvarných děl a výrobků lidí se zdravotním 
postižením“, akce se konala ve spolupráci organizací 



Helpless, o. p. s. a Villa Vallila, o. s. v Městském domě 
na Zbraslavi. Vznikla designově nová vizitka , která pro
pa guje obchůdek Dílen tvořivosti. Za její grafické zpra
cování děkujeme Jakubovi Reimarovi a za její tisk pak 
Haně Reimarové.
Již opakovaně jsme rádi přijali pozvání na prodejní akci 
výrobků našich klientů, pořádanou Citibank Europe plc. 
Také jsme se zúčastnili další z prodejních akcí přímo v ban
kovním institutu Československé obchodní banky, a. s.
duben / 
Distribuovali jsme výroční zprávu za rok 2012.
Napříč organizacemi jsme propagovali Letní tvůrčí díl
nu, již tradiční nabídku tvoření v letním období a místo 
pro setkání lidí s postižením i bez.
Zveřejnili jsme na Helpnetu článek „Jak může najít 
práci člověk se zdravotním postižením? Aneb pár slov 
o výstupech projektu Na cestě do práce“.
květen / 
Zúčastnili jsme se Dne zdraví a sociálních služeb, pro
dejní a propagační akce pořádané MČ Praha 8.
Také jsme se již tradičně zúčastnili Jarmarku nezisko
vých organizací, pořádaného MČ Praha 2, kde organi
zace sídlí.
Společně s Jabokem – VOŠ sociálně pedagogická a teo
logická, jsme se zúčastnili trhu „Dvojí radost“, který byl 
součástí oslavy k příležitosti 20. výročí založení školy.
V závěru měsíce jsme uvítali v organizaci média – na
táčelo se u nás a o nás pro pořad Klíč – magazín nejen 
pro zdravotně postižené. Oslavili jsme tak 10. výročí od 
vzniku organizace.
červen / 
Zveřejnili jsme tiskovou zprávu k 10. výročí od vzniku 
organizace „Dílny tvořivosti slaví 10. výročí – Historie 
a současnost“. Tisková zpráva byla distribuována v no
vinách i na webu Prahy 2, na Econnectu, Helpnetu a na 
webových stránkách časopisu Můžeš.
Uspořádali jsme další z uměleckých aktivit – vernisáž 
obrazů našich klientů v Dendrit Kafé organizace Eset – 
Help.
červenec / 
Zúčastnili jsme se Výstavy sociálních služeb, pořádané 
MČ Praha 13.
Konala se Letní tvůrčí dílna, kdy i v tomto roce to byl 
týden plný kreativních výrobků a dobré nálady. V tomto 
týdnu k nám také zavítala reportérka Českého rozhla
su – Regina a natočila z tvůrčího týdne reportáž.
srpen / 
Průmstav, a. s. si pro svou oslavu velkého výročí vybral 
výrobky našich klientů.
září / 
Zúčastnili jsme se prodejní a propagační akce pořáda
né MČ Praha 12 – Veletrh sociálních služeb Prahy 12. 
Již podruhé v tomto roce jsme se zúčastnili prodejní 

a propagační akce pořádané Československou obchod
ní bankou, a.s.
říjen / 
K 1. říjnu byly oficiálně spuštěny nové webové stránky 
organizace. O grafiku stránek se postarali Jana Štěpá
nová z grafického studia RedGreenBlue, o technické 
zprovoznění se postaral Michal Tesař.
Vydali jsme tiskovou zprávu „Shopping ve Llvím de
signu“ zvoucí širokou veřejnost k návštěvě Dobrého 
obchodu, také v souvislosti s 10. výročím organizace – 
prodejního prostoru, který navrhli manželé Mochalovi.
Pan Roman Mlejnek nafotil skvělé fotky obchůdku, 
aby se mohly distribuovat spolu s tiskovou zprávou do 
před ních designových časopisů, o což se postarali man
želé Mochalovi.
Uspořádali jsme den otevřených dveří (v rámci Týdne 
sociálních služeb), při kterém se široká veřejnost mohla 
seznámit s našimi projekty, aktivitami i poskytovanými 
službami. V tento den jsme také uspořádali setkání pro 
zástupce ÚMČ.
Prezentovali jsme organizaci na neformálním setkání 
paní místostarostky pro Prahu 2 Kateřiny Jechové a zá
stupců NNO na Praze 2.
listopad / 
Na námi pořádané již osmé odborné konferenci v Ame
rickém centru „Efektivní rodinná intervence po pora
nění mozku“ (27. 11. 2013) jsme prezentovali služby 
a aktivity naší organizace.
Již podruhé v tomto roce jsme se zúčastnili prodejní 
a propagační akce pořádané Citibank Europe plc.
Zúčastnili jsme se prodejní a propagační akce, která se 
konala přímo v prostorách nonstop květinářství Fran
couzská.
Zahájili jsme marketing služeb, cíleně směřovaný do 
institucí a organizací, k oslovení potencionální cílové 
skupiny organizace směrem k oddělením pražských ne
mocnic a dalším lékařským, rehabilitačním zařízením.
prosinec / 
V Českém rozhlase – Radiožurnál o nás vysílali reportáž.
Zúčastnili jsme se předvánočního setkání s místosta
rostou ÚMČ Praha 13.
Již tradičně jsme rádi přijali pozvání na prodejní a pro
pagační akci Vánoční Jarmark na Nám. Míru na Praze 2.
Rok jsme uzavřeli „umělecky“ společným setkáním spo
lupracovníků, donorů a klientů, vernisáží obrazů a draž
bou originálních kalendářů našich klientů v příjemném 
prostředí Tiché kavárny.

 Dílo nazvané „cesta do hlubin mozku“
 (na 1. straně výroční zprávy) vzniklo při skupinové
 tvorbě klientů sociálně terapeutické dílny.

Výsledek hospodaření roku 2013  
o. s. Dílny tvořivosti

Náklady v tisících Kč v hlavní činnosti

Spotřeba materiálu  60
Spotřeba energie  44
Opravy a udržování  6
Ostatní služby 142
Mzdové náklady 823
Zákonné sociální pojištění 240
Ostatní sociální pojištění  4
Ostatní sociální náklady  8
Ostatní daně a poplatky  2
Jiné ostatní náklady  2
 
Náklady celkem 1 331

Výnosy v tisících Kč v hlavní činnosti

Tržby z prodeje služeb 4
Přijaté příspěvky dary 197
V tom:

Nefinanční dary od fyzických osob 2
Nadační příspěvky 195

Provozní dotace 1 185
V tom:

MPSV 873
MHMP 218
MČ Praha 8  35
MČ Praha 10  14
MČ Praha 11  10
MČ Praha 12  10
MČ Praha 13  25

Výnosy celkem 1 386

Hospodářský výsledek hlavní  
činnosti v tisících Kč  55
 

Náklady v tisících Kč v hospodářské činnosti

Spotřeba materiálu 7
 
Náklady celkem 7

Výnosy v tisících Kč  
v hospodářské činnosti

Tržby za vlastní výrobky 69
Tržby z prodeje služeb 21
 
Výnosy celkem 90

Hospodářský výsledek hospodářské 
činnosti v tisících Kč  83

Hospodářský výsledek celkem 138

Bilance hospodaření k 31. 12. 2013 o. s. 
Dílny tvořivosti

Aktiva v tisících Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 169
Oprávky k drobnému dlouhodobému  
majetku –169
Finance v hotovosti 13
Finance na bankovním účtu 2 027
Poskytnuté provozní zálohy 67
Jiné pohledávky 1
Náklady příštích období 3

Aktiva celkem 2 111

Pasiva v tisících Kč

Závazky k dodavatelům  15
Závazky k zaměstnancům z mezd  115
Závazky k institucím soc. zabezp.  
a zdrav. poj.  45
Závazky k finančnímu úřadu 2
Závazky k účastníkům sdružení  20
Výnosy příštích období 434
Dohadné účty pasivní  84
Výsledek hospodaření roku 2013 138
Nerozdělený zisk minulých let  1 258

Pasiva celkem 2 111


