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I. Informační část  

 

 

1. Informace o činnosti a vývoji výkonnosti  

 
Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s., je nestátní nezisková organizace, jejíž hlavním činností 

je provozování chráněného pracoviště pro lidi s mentálním, fyzickým, psychickým či kombinovaným 
znevýhodněním, dovolujícím jim zapojit se do společné pracovní činnosti. Mezi dalšími činnostmi 
jsou výukové programy pro školy a exkurze a workshopy pro děti i dospělé. Lemniskáta vznikla pod 
záštitou městské části Praha 2 a v provozu je na pražských Vinohradech od dubna roku 2011.  

 
V roce 2015 došlo ke změně zakládací listiny, týkající se změny okruhu osob, pro který o. p. 

s. vykonává svou činnost, a sice o rozšíření zaměření na děti a mládež a na širokou veřejnost. 
Druhým rozšířením pak bylo doplnění hlavní činnosti o environmentální výchovu osvětu a 
vzdělávání a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji včetně realizace projektů k obnově přírodních a 
krajinných hodnot. 
 

Usilujeme nejen o to, aby u nás naši zaměstnanci nacházeli pracovní uplatnění a získávali 
nové manuální a sociální dovednosti, ale aby zároveň cítili, že jsou součástí společenství lidí, které 
mohou obohatit svým pohledem na svět, svým chápáním života a vzájemných vztahů, svým 
postojem k řešení problémů a svým vnímáním všedního dne. Přejeme si, aby u nás zažili a poznali, 
co to je být respektován a bezpodmínečně přijímán s respektem, láskou, pochopením, ale 
pochopitelně i s jistým nárokem na plnění požadavků spojených s kvalitní výrobou a pravidelnou 
docházkou do práce. 
 

Naše chráněné pracoviště má v současné době dvě části – výrobní papírenskou dílnu, kde se 
vyrábějí školní sešity především pro waldorfské školy, a uměleckou dílnu, z níž vycházejí různě typy 
ručně vyrobených a zdobených notýsků, bločků, sešitků, přáníček, papírových tašek či obalů a nově i 
desek. Úspěšně probíhá již druhým rokem realizovaný program exkurzí nazvaný Boříme bariéry, 
který propojuje chráněné pracoviště s veřejností: umožňuje dětem z mateřských školek a žákům 
základních a středních škol, aby se svými pedagogy navštívili dílnu, seznámili se s jejími pracovníky i 
s jejich prací tím, že se podílejí na ruční výrobě sešitů. Nově jsme začali s workshopy pro veřejnost, 
které se konají přímo v naší dílně a u jejich návštěvníků mají velký úspěch. 

 

 
 

 



 
 
 

- 4  - 

1.1 Vyhodnocení průběhu projektu chráněné dílny v roce 2015 
 

V rámci provozu obou dílen fungoval nastavený výrobní program, který stále rozšiřujeme o 
nové výrobky. Udrželi jsme si stávající zakázky a dokázali jsme navázat i novou spolupráce se 
školami, ale i s dalšími organizacemi a firmami. Osvojili jsme si nové technické postupy, obohatili 
jsme sortiment našich výrobků a účastí na mnoha benefičních, charitativních či tradičních akcích 
jsme rozšířili povědomí o naší dílně, našich pracovnících a jejich výrobcích.  

 
Zároveň stále pracujeme na tom, aby naši zaměstnanci pracovali a tvořili v sociálně 

příznivém a přátelském pracovním prostředí. Navazujeme kontakty s podobnými pracovišti, ale i se 
subjekty zcela jiného charakteru, organizujeme společné akce, výlety i pracovní exkurze, společně 
slavíme svátky a narozeniny. Věnujeme se individuálním potřebám našich zaměstnanců, snažíme se 
pomáhat jim řešit obtížné situace a konflikty, ke kterým přirozeně občas dochází z různých osobních 
důvodů. Všichni společně se učíme vzájemně si naslouchat, chápat jeden druhého, otevřeně a 
konstruktivně komunikovat, pomáhat si a respektovat individuální zvláštnosti každého z nás.  

 
 

Výrobní a umělecká dílna 
 

Běh výrobní dílny je v současné době plynulý a 
stabilní, daří se nám zajistit klidné prostředí a kvalitní asistenci 
pro naše zaměstnance. Pracovní provoz a organizace dílny 
jsou přehledné, s jasně definovanými odpovědnostmi a 
kompetencemi. Řídíme se předem stanoveným plánem, stále 
rozšiřujeme síť odběratelů a potenciálních podporovatelů. 

 
 
Umělecká dílna je místem, kde si nově příchozí lidé s malou nebo žádnou předchozí pracovní 

zkušeností pomalu a za pomoci individuální asistence postupně navyknou na pracovní rytmus a 
práci v kolektivu. Momentálně zaměstnává umělecká dílna dvě osoby se zdravotním postižením 
(OZP), se kterými pracuje jedna asistentka. Dílnička se věnuje ručnímu potisku, dekoraci sešitů, 
notesů, tašek, výrobě přání, a tím rozšiřuje a oživuje stávající sortiment výrobků.  

 
Během května a června jsme přijali většinu objednávek školních 

sešitů pro nadcházející školní rok 2015/16. Jejich výrobě jsme se pak věnovali 
nepřetržitě až do konce září, kromě provozní přestávky během prázdnin. V 
průběhu září jsme pak ještě řešili doobjednávky a různé pozdní a menší 
objednávky. Pro letošní školní rok jsme udělali celkem 16 000 ručně 
vyráběných specifických sešitů pro waldorfské školy a další odběratele. 
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Tržby získané odběrem zboží tvořené většími zakázkami menšími odběrateli z řad ZŠ, 
jednotlivců, MŠ či rodičů vedoucích domácí školu se oproti předchozímu roku zvýšily o 30 %. Tato 
skutečnost má pro nás význam nejen finanční, je pro nás signálem, že o naše zboží je zájem a 
odběratelé jsou s ním spokojeni.  

 
Naším cílem je, aby se obě samostatně fungující 

pracoviště ve svých aktivitách i nadále prolínala a pracovní 
činnosti na sebe vzájemně navazovaly. V obou těchto dílnách 
budou naši zaměstnanci získávat pracovní a prožitkové zkušenosti 
v komunitě ostatních klientů a zkušených asistentů. 

 
 
 

Program exkurzí pro školy - Boříme bariéry 
 

O již zavedený projekt exkurzí pro školy „Boříme bariéry“ je velký zájem. Ovlivněni jsou 
nejen děti a školáci, ale přes ně také jejich rodiče a učitelé. Každý jednotlivec, který se zúčastní 
tohoto programu, si vyzkouší vlastnoručně celou výrobu sešitu pod vedením našich zaměstnanců s 
postižením. Účastníci exkurzí jsou tak nejen seznámeni s výrobou, ale i s prostředím chráněného 

pracoviště.  
Postupně jsme propracovali druhou část exkurze, 

kterou tvoří teoretická část týkající se výroby papíru se 
zaměřením na ekologickou výchovu, tj. šetrné zacházení 
s papírem, recyklaci, funkci lesa apod. V roce 2015  
navštívilo naší dílnu v rámci programu „Boříme bariéry“ 
více než 200 dětí. 

 

 
 

 
 
 
 
 
Workshopy pro veřejnost - Boříme 
bariéry 

 
Nově jsme v roce 2015 uspořádali dva 

workshopy pro veřejnost. Ty byly opět 
součástí programu „Boříme bariéry“, kdy se 
návštěvníci učili od lidí zaměstnaných 
v dílně. Oba workshopy se konaly krátce 
před Vánoci a kromě sešitů si zájemci mohli 
vyrobit také přáníčka či dekorace.   
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1.2 Přínos projektu 
 

Výrobní a umělecká dílna 
 

Hlavním přínosem projektu chráněné dílny je vytvoření a udržení 12 chráněných pracovních 
míst pro osoby se zdravotním postižením, jejich platové ohodnocení (a tím i možnost zlepšení jejich 
celkové sociální situace), zvýšení životní úrovně a míra samostatnosti. Pro naše pracovníky je 
významné i zvýšení pracovní kvalifikace, zlepšení pracovních a sociálních schopností a dovedností, a 
tím i lepší možnost jejich uplatnění ve společnosti.  

 
Za hlavní přínos pro cílovou skupinu OZP považujeme samotnou možnost jejich zaměstnání. 

Většina z nich má invaliditu III. stupně, a tak jen velice obtížně nacházejí pracovní uplatnění. Kromě 
toho se společně snažíme postupně zvyšovat jejich kvalifikaci, pracovní a sociální schopnosti a 
dovednosti. Nepřehlédnutelný význam má i platové ohodnocení OZP, které přispívá ke zlepšení 
jejich celkové sociální situace, životní úrovně a větší míře samostatnosti. 

 
Lidé u nás nalézají nejen realizaci v práci, ale rozšiřují si všeobecný přehledu, získávají nové 

zkušeností, zvyšují si sebedůvěru, jsou samostatnější. Kromě toho se u nás setkávají s jinými lidmi a 
nacházejí nové přátele.   

 
Pro OZP je obtížné zvládnout vstup do pracovního života, ale není to nemožné.                         

S podporou je možné mnohé, jak to dokládají životní příběhy našich zaměstnanců: mnozí z nich 
zcela zásadně změnili svůj způsob života směrem k větší kvalitě, vyšší životní úrovni a radostnějšímu 
prožívání. Příkladem mohou být ti, kteří, ač původně označovaní za nezaměstnatelné, se dokázali 
postupně vypracovat k pravidelné pracovní docházce nebo k řešení své finanční situace 
prostřednictvím nastartování procesu oddlužení a osvojováním si finanční gramotnosti. 

 
 

Boříme bariéry 
 

Hlavní přínos programu „Boříme bariéry“ vidíme v propojování chráněného pracoviště 
s veřejností. V dnešní poněkud hektické a materiálně orientované době mají děti i dospělí velmi 

málo příležitostí setkat se s lidmi, které naše 
společnost limituje  nálepkou „handicapovaní“. 
Program zprostředkovává takové setkání 
v přátelském prostředí a ve spojení s kreativní 
tvorbou za asistence našich klientů. V rámci exkurze 
v naší dílně návštěvníci vidí, že lidé s postižením 
dokážou tvořit krásné věci, samostatně pracovat a 
dokonce je i něco naučit.  

 
Znamením úspěchu našeho programu exkurzí pro školy „Boříme bariéry“, kromě 

spočitatelného počtu dětí, jsou pro vnějšího pozorovatele exkurzí těžko měřitelné, ale všichni 
zúčastnění dostávají silné pozitivní impulsy, jak ze strany zaměstnanců naší dílny, tak ze strany 
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školáků a jejich pedagogů. Nadšené jsou děti a často i doprovázející paní učitelky. Často slyšíme, že 
dotazy měly děti, které se běžně příliš nezapojují, že děti nemluvily po zbytek dne o ničem jiném, že 
se některé třídy k nám chtějí vrátit a pedagogové k nám posílají své kolegy s dalšími třídami.  

 
Workshopy pro veřejnost byly také velmi vydařené. Všichni návštěvníci byli výrobou i 

setkáním s pracovníky dílny nadšení a obě akce proběhly v přátelské a radostné atmosféře. Mnozí 
z účastníků projevili zájem o další tematické akce, nejen proto máme v úmyslu ve workshopech 
pořádaných v dílně pokračovat a rozšiřovat je. 

 
Radost z „návštěv zvenku“ však mají i naši zaměstnanci. Vidíme, jak postupně roste jejich 

sebevědomí při předávání vlastních znalostí a zkušeností s výrobou, jak odpadá ostych při setkání s 
novými lidmi a roste radost z toho, že to, co sami umí, mohou naučit někoho dalšího. Z ohlasů obou 
zúčastněných cílových skupin je zřejmé, že program má velký smysl. Vidíme, že propojením našeho 
chráněného pracoviště s veřejností a zprostředkováním takovéhoto setkání dětem i dospělým 
přinášíme nový impuls směrem k vzájemnému pochopení a obohacení. Tímto programem se nám 
potvrzuje, že osobní zkušenost je mnohem cennější než pouhá teorie. 

 
 

 
Další aktivity organizace a projektu chráněné dílny 

 
Díky našemu dobrovolníkovi se nám podařilo vybudovat reprezentativní webovou stránku 

organizace, na které jsme celý rok pracovali a zlepšovali ji. Také naše facebooková stránka výrazně 
zvýšila povědomí o naší organizaci a o tom, co děláme a co se u nás aktuálně děje. 
 

Tyto dva informační nástroje ovlivnily skutečnost, že rok 2015 se vyznačoval intenzívním 
navazováním spolupráce s partnery ze státního, neziskového i soukromého sektoru. Zintenzivnily se 
také naše kontakty s Úřadem městské části Praha 2 a míra jeho dosavadní podpory.  

 
Program našich zaměstnanců skvěle zpestřila návštěva z Liberce, sklářských výtvarníků 

Marcely a Matěje Růžičkových. Všichni sledovali jejich umění se zatajeným 
dechem – titěrná zvířátka díky šikovným rukám obou sklářských umělců 
věrně připomínala živé předlohy a za pár minut začaly pracovní stůl zaplňovat 
drobné figurky, vyráběné na přání. Další dílnička doslova rozkvetla ve vedlejší 
místnosti, kde Matěj z předem připravených komponentů vytvářel pomocí 
drátků malou botanickou zahradu. Naši zaměstnanci si navíc mohli práci 
s tvarováním skla sami vyzkoušet. 

 
Spolupracovali jsme také s Petrem Hirschem, který se pěšky vydal do 

světa. Výsledkem jeho 2,5leté cesty bylo nepočítaně setkání, zmoudření, 

pochopení, prohlédnutí, sebepoznání. Jsme rádi, že se naše cesty 
protnuly a že máme možnost Petra na jeho dalších poutích do 
světových metropolí provázet - aspoň obrázkem, který vznikl v naší 
dilě. A těší nás, že jméno naší dílny i její výrobek ho mohou provázet na 
jeho mírové cestě po světě.  
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Už podruhé měla naše chráněná dílna tu čest spolupracovat s největší českou humanitární a 
rozvojovou organizací Člověk v tísni. V roce 2015 jsme se společně dohodli na výrobě 380 
fotokronik, do kterých budou své postřehy a zážitky zapisovat žáci několika základních škol, 
zapojených do projektu PŘÍBĚH MOJÍ RODINY.  

 
Mezi naše větší odběratele patřil obchod s papírenským 

zbožím Pastelka, obecně prospěšná společnost Borůvka, obecně 
prospěšná společnost Bona a Veronika Měchurová jakožto 
zprostředkovatel pro různé příležitosti prodeje výrobků 
Lemniskáty. Všechny tyto navázané kontakty přinesly, kromě 
bezprostředního profitu, také základ pro dlouhodobou spolupráci.  
 

Naše chráněné pracoviště se v průběhu roku 2015 se svými 
výrobky zúčastnilo také trhů a jarmarků. Po roce jsme si užili v září 
prodej na trhu u kostela sv. Ludmily na náměstí Míru. Svítilo 
sluníčko, lidé se na sebe usmívali a náš stánek udělal mnohým 
velkou radost. V říjnu jsme prodávali na břevnovském posvícení - 
zaskočilo nás sice chladné počasí, ale naše sešity i notýsky se i 
přesto líbily. V listopadu jsme byli na jarmarku ve Waldorfské škole 
v Jinonicích, kde se navíc konala i každoroční dílnička pro děti. 

V prosinci jsme se zúčastnili adventního jarmarku v Obci křesťanů a také minitrhu neziskových 
organizací ve společnosti Vodafone.  
 

 

 
Fundraisingové aktivity 

 
V rámci akce Čarodějnice na Ladronce jsme v projektu Oranžové kolo Nadace ČEZ získali pro 

nás významnou finanční podporu. Z ní jsme mohli alespoň částečně pokrýt mzdu nové asistentky, 
která posílila naše řady, a také malou část našich provozních nákladů. 

 
V únoru se za podpory Nadace Divoké husy uskutečnilo Benefiční divadelní představení Pátá 

dohoda v Městském divadle v Jablonci nad Nisou, které odehrál Jaroslav Dušek.  
 
V prosinci se v Krajské vědecké knihovně v Liberci konala benefiční výstava ve prospěch naší 

chráněné dílny.  
 
V rámci dobrovolnické posily jsme rozvinuly fundraisingové aktivity ve větší míře, než tomu 

bylo doposud. Ještě na konci roku byl připraven projekt na ekologický výukový program a podali 
jsme několik žádostí o jeho podporu. Také jsme se zapojili do programu Givt.cz, díky němuž od 
našich příznivců postupně získáváme drobné částky naši činnost. V rámci programu TechnoSoup 
můžeme zdarma vytvářet reklamní kampaně pro neziskové organizace prostřednictvím služby 
Google AdWords, což opět umožnilo větší propagaci organizace i produktů chráněné dílny.  
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1.3 Kazuistiky - příklady přínosu našeho chráněného pracoviště v praxi 

 
Pro ilustraci uvedeme příklady dopadu práce v chráněné dílně na osobní životy našich 

zaměstnanců: 
V prvním případě jde o mladého muže, který k nám nastoupil jako nový zaměstnanec. Pro 

jeho návrat do fungujícího života bylo třeba umožnit mu pravidelný režim, a tak, protože nebyl 
k dispozici jeden celý úvazek, jsme mu umožnili chodit denně na čtyři hodiny. Do sebe uzavřený 
mladík, kterému se těžko komunikovalo a který působil až nepřítomným dojmem, se postupně na 
práci a prostředí v dílně skvěle adaptoval. Ukázalo se, že je vlídný, přátelský, manuálně velmi zručný, 
pracovitý – a co víc, výtvarně nadaný, takže jeho práce významně zvedly výtvarnou úroveň 
některých našich už klasických výrobků. Stala se z něj opora dílny, dokáže dobře a statečně zvládat 
ataky deprese, doma zůstává minimálně. Podařilo se mu také najít samostatné bydlení, s ostatními 
zaměstnanci přátelsky komunikuje, do dílny vnáší klid a nekonfliktnost. Pro celou Lemniskátu je 
skutečným obohacením, je pro ostatní příkladem ve spolehlivosti, pečlivosti a laskavém přístupu. 

Druhým příkladem je žena středního věku, která byla celý uplynulý rok v neschopnosti kvůli 
depresím. V září tohoto roku se po nemocenské vrátila do práce a postupně se výborně zapojila do 
všech činností. I v jejím případě je dílna bohatší o její kreativní nápady, i díky ní se rozšířil sortiment 
nabízených výrobků. Navíc dokáže otevřeně mluvit o svých problémech, včas vyhledat pomoc při 
osobních konzultacích, je rovněž všímavá k problémům druhých. Z jejího vyprávění víme, že získala 
novou chuť do života, začala chodit dokonce i na terapeutický kurz, aby si zvýšila kvalifikaci, 
postupně si urovnává i situaci ve vlastní rodině, s naší podporou vyřešila i své finanční potíže.  

Do třetice se vraťme ještě ke kazuistice z loňského roku, kdy jsme se zmiňovali o mladé ženě 
s poněkud problematickým chováním a především s velkými rezervami ve zvládání vlastního života, 
hlavně co se týče rozumného hospodaření s finančními prostředky. Její situace se po mnoha 
intervencích z naší strany natolik zkomplikovala, že přišla o bydlení na ubytovně a bývala by skončila 
na ulici. Vše jsme nakonec začali řešit s odborníky a ve spolupráci s nimi se podařilo ženu nejen 
ubytovat v Armádě spásy, ale přes tamní terapeuty ji zařadit do programu finanční gramotnosti a 
přípravy na samostatné bydlení v budoucnu. Její chování na dílně se díky tomu zklidnilo, přestože 
přece jen občas dochází k slovní agresi vůči ostatním zaměstnancům, ale trpělivou prací i v jejím 
případě dochází ke zklidnění, minimálně k nižší frekvenci jejích výpadů. Jinak je tato žena velkou 
oporou pro dílnu, je pracovitá, spolehlivá, s minimem absence, podařilo se jí dát svému životu 
pravidelnost a řád, úplně se zbavila závislostí, dala si do pořádku své finanční hospodaření a splatila 
dluhy. Stala se důležitou součástí dílny, bez jejíhož pracovního nasazení a výkonu si už plnění 
zakázek dovedeme jen těžko představit.  
 

1.4 Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí 
 

Činnost v oblasti ochrany životního prostředí patří mezi priority nejen naší organizace. Snažíme se v 
maximální možné míře využít hlavního výrobního materiálu, kterým je papír, a to i zbytkový. Je 
škoda, že školy nemají zájem o sešity z recyklovaného papíru, ale ten využíváme alespoň pro 
některé dílčí drobné zakázky. Kromě toho se v dílně třídí odpad, k čemuž jsou vedeni i zaměstnanci. 
Součástí exkurzí školáků do naší dílny v rámci probíhajícího programu „Boříme bariéry“ je také 
teoretická část o výrobě papíru a ekologii. Její obsah se samozřejmě odvíjí podle složení skupiny, 
věku žáků a jejich možnostech, vždy je však zaměřen na ekologii, udržitelné lesní hospodářství, 
recyklaci a podobně. Environmentální část programu jsme rozvinuli do takové míry, že jsme v roce 
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2015 rozšířili druh poskytovaných služeb o položku „environmentální výchova, osvěta a vzdělávání a 
výchova k trvale udržitelnému rozvoji včetně realizace projektů k obnově přírodních a krajinných 
hodnot, zaměřená i na děti a mládež a na širokou veřejnost”. 
Řada z papírů, které odebíráme, jsou certifikovány certifikátem udržitelného lesního hospodaření 
FSC. 

 
 

2. Struktura organizace 
 

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

 

II. Finanční část 

1. Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů 

 
Zdroj Kč 

Tržby za vlastní výrobky 637 231,50 

Změna stavu zásob výrobků -5 338,95 

Tržby z prodeje služeb 10 427,00 

Ostatní výnosy 25,06 

Zúčtování fondů 203 123,31 

Dotace od úřadu práce (na mzdové a zvýšené náklady) 595 087,00 

Dotace od MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 400 000,00 

Celkem 1 840 782,92 

 

2. Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti 

 
Číslo 
účtu 

Název účtu Počáteční 
stav 

Obraty za 
období MD 

Obraty za 
období D 

Obraty 
rozdíl 

Koncový 
stav 

 Fondy - přijaté dary 71 319,31 179 753,31 334 786,00 155 032,69 226 352,00 

 Fondy - daňová úspora 0,00 23 370,00 23 370,00 0,00 0,00 

 Fondy - přijaté věcné dary 1 019,20 0,00 0,00 0,00 1 019,20 

 Fondy 72 338,51 203 123,31 358,156,00 155 032,69 227 371,20 

 

3. Stav majetku a závazků obecně prospěšné společnosti 
 

 Počáteční Koncový 

Aktiva stav stav 

Zásoby 21 492,73 21 103,10 

Pokladna 1 435,00 32 782,00 

Bankovní účty 452 292,01 435 698,47 
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Odběratelé 57 129,00 100 260,00 

Poskytnuté zálohy 60 208,00 77 448,00 

Náklady příštích období 0 0 

Nároky na dotace 278 408,00 423 671,00 

Dohadné účty aktivní 0 0 

Aktiva celkem 870 964,74 1 090 962,57 

   

Pasiva   

Dodavatelé 9 344,85 7 339,00 

Ostatní závazky 966,00 48,00 

Zaměstnanci 81 069,00 67 888,00 

Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení 22 893,00 21 053,00 

Zúčtování s institucemi zdrav. pojištění 8 083,00 6 936,00 

Záloha na daň z příjmů - závislá čin. 3 060,00 3 120,00 

Jiné závazky 519,00 0,00 

Dohadné účty pasivní 63 730,00 61 737,00 

Fondy 72 338,51 227 371,20 

Výsledek hospodaření minulých let 608 961,38 695 470,37 

Pasiva celkem 870 964,74 1 090 962,57 

 
 

4. Úplný objem nákladů členěný dle účelu 

 
Náklady Koncový  stav 

Kancelářské potřeby 86,00 

Ostatní spotřebovávaný materiál 99 819,80 

Ostatní evidovatelný majetek 40,00 

Kancelářské potřeby – hosp. činnost 337,35 

Ostatní spotřebovávaný materiál - hosp. činnost 184 759,08 

Ostatní evidovatelný majetek – hosp. činnost 6 496,00 

Spotřeba elektřina 16 125,00 

Spotřeba elektřina – hosp. činnost 26 964,00 

Spotřeba elektřina - společné prostory -2 033,00 

Spotřeba elektřina - společné prostory – hospod.činnost  3 600,00 

Spotřeba plyn -6 694,00 

Spotřeba plyn – hosp.činnost 17 433,00 

Spotřeba vodné a stočné 4 001,00 

Spotřeba vodné a stočné – hosp.činnost 8 400,00 

Spotřebované nákupy 359 334,23 

  

Opravy a udržování – hospodářská činnost 6 048,00 

Poštovné  2 204,00 

Telefon – hovorné 13 488,22 

Poštovné – hosp. činnost 909,00 

Pronájem nebytových prostor 13 179,00 

Ostatní pronájem 1 650,00 

Pronájem nebytových prostor - hosp. činnost 35 017,00 
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Auditoři 16 940,00 

Právníci a notáři 314,00 

Právníci a notáři – hosp. činnost 1 157,00 

Účetní služby 56 478,00 

Ostatní služby 6 693,00 

Účetní služby – hosp. činnost 16 084,00 

Ostatní služby – hosp. činnost 8 578,00 

Služby 178 739,22 

  

Mzdové náklady 771 081,00 

Mzdové náklady – hosp.činnost 166 821,00 

Mzdové náklady - náhrady nemoc 5 192,50 

Mzdové náklady - náhrady nemoc – hosp. činnost 357,50 

Zákonné sociální pojištění  192 247,50 

Zákonné sociální pojištění – hosp.činnost 48 187,50 

Osobní náklady 1 183 887,00 

  

Ostatní daně a poplatky 280,00 

Daně a poplatky 280,00 

  

Smluvní pokuty a úroky z prpdlení 48,00 

Ostatní pokuty a penále 4,00 

Ostatní pokuty a penále 155,00 

Jiné ostatní náklady 3 723,29 

Jiné ostatní náklady – hosp.činnost 1 342,19 

Jiné ostatní náklady-Zákonné pojištění odpovědnosti při prac. úrazu 3 391,00 

Ostatní náklady 8 663,48 

  

Náklady celkem 1 730 903,93 

  

  
 
  

Náklady dle účelu  

Projekt Chráněná pracovní dílna 1 198 210,31 

Doplňková činnost 532 693,62 

Celkem 1 730 903,93 

 
 

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

 
 
 
 

III. Účetní závěrka 
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1. Účetní závěrka  
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2. Zhodnocení základních údajů z roční závěrky 

Společnost vykázala za rok 2015 zisk z hlavní činnosti ve výši 0,- Kč a zisk z hospodářské    
činnosti ve výši 110 000,- Kč. 

3. Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky 

Ve společnosti nedošlo k významným skutečnostem po dni uzávěrky.  
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IV. Informace o předpokládaném vývoji  

 
Společnost povedeme do budoucna  i nadále tak, 
aby projekt chráněného pracoviště dosáhl rozšíření 
výrobního programu, posílení samostatnosti 
prostřednictvím systému vícezdrojového 
financování, rozšíření sítě odběratelů a údržby 
stávajících a propojení chráněného pracoviště 
s veřejností. V následujícím období máme v úmyslu 
rozvíjet fundraisingové aktivity a další způsoby 
vedoucí ke zlepšení finanční situace organizace a 
jejímu rozvoji. 
 

 
V další části běhu projektu budeme pokračovat úspěšně nastartovaným Programem exkurzí pro 
školy „Boříme bariéry“. Cílová skupina je natolik rozsáhlá a doslova neustále rostoucí a obměňující 
se, že bychom rádi v umožňování těchto setkávání pokračovali tak dlouho a v takovém rozsahu, jak 
to situace a kapacita dílny dovolí. Tento program obohatíme o ekologický výukový projekt, v němž 
rozšíříme jeho již stávající environmentální složku. Dále také budeme pravidelně pořádat workshopy 
a akce pro veřejnost přímo v naší dílně. Zároveň však využijeme všech dostupných příležitostí 
navázat kontakty s veřejností při externích akcích. 
 
Pro uměleckou dílnu plánujeme především nové typy zdobení výrobků a rozšíření nabídky o další 
produkty. Zejména uměleckou dílnu bychom chtěli výrazně rozvinout. Jsme přesvědčeni, že 
vzhledem ke schopnostem v současnosti zaměstnaných klientů lze mnohem lépe využít její 
potenciál.   
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V. Information about us in English 

 
Lemniskáta – life without barriers is a nongovernmental, non-profit 
organisation, which operates a protected workplace for people with 
mentally, physically, and psychically disabilities. The manufacture 
programme is focusing on producing paper products. Our protected 
workplace was established with the patronage of the city district Prague 2, 
in the same district in the Balbínova Street. 

 
At the present time one part of the workshop is open, a production 

unit, which employs 9 people with health disabilities. With assistance our 
co-workers produces special notebooks for Waldorf schools, notepads, 
paper bags, postcards etc. 

 
The work, together with the daily routine and an individual approach means for these people an 

important psychical backup, which helps them to feel safe. For the future we plan to open another 
unit within the confines of protected workshop. This would help us to improve our production 
abilities and broaden the scale of our products, all these in the frame of alternative employment. 
Our goal is to create socially sensitive people, who can respect the individual need of their fellows, 
so that they can function together as a living organism. 

 

VI. Informationen über uns in Deutsch 

 
Lemniskáta – Leben ohne Barriere ist eine nichtstaatliche, nonprofit Organisation, die eine 

geschützte Werkstatt für Menschen mit physischen und psychischen Behinderungen betreibt. Die 
Arbeit der Werkstatt besteht von Herstellung von Papierprodukten. Die geschützte Werkstatt 
wurde mit dem Patronat des Stadtteiles Prag 2 gegründet, in denselben Stadtteil in der Balbínova 
Strasse. 

 
Derzeit, von den geschützten Werkstätten, ist der Produktionsteil geöffnet, welche 11 

Mitarbeitern mit gesundheitlichen Behinderungen beschäftigt. Mit Assistenz stellen sie vor allem 
spezifischen Schulheften für Waldorfschulen, Notizbücher, Papiertüten, Postkarten her. 

 
Die Arbeit zusammen mit dem Tagesablauf. und individueller Zustellung bedeutet für unsere 

Mitarbeiter psychische Unterstützung, womit sie ein Sicherheitsgefühl bekommen können. In der 
Zukunft planen wir in den Rahmen der geschützten Werkstätten 
einen neuen Teil zu eröffnen, der uns die Möglichkeit geben 
würde unsere Produktionskräfte zu erweitern und damit auch 
unsere Produktpalette zu verbreitern in den Rahmen der 
alternativen Beschäftigung.  Unser Ziel ist gesellschaftlichen 
Menschen zu bilden, die Rücksicht nehmen können auf 
individuelle Bedürfnisse ihrer Mitmenschen, und dadurch, als 
Mitarbeitern ein perfektes Team bilden können. 
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Poděkování 

 Děkujeme všem, kteří nás podpořili v naší činnosti. Dík patří individuálním i firemním dárcům, 
sponzorům a podporovatelům, ale i těm, kteří přispěli dobrovolně. Zvláštní poděkování patří 
také všem, kteří ve svém volném čase pomáhali jako dobrovolníci  v dílnách nebo se podíleli na 
organizaci různých kulturních a společenských akcí. 

 Za společnost Radka Michálková – ředitelka Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s. 
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                                                      Vypracovala – Bc. Vladislava Jirušová a Mgr. Vlasta Vyčichlová 
 
                                                                     Výroční zprávu za rok 2015 schválila správní rada o.p.s.  

 
 

                                                                                                                                24.6.2016 v Praze 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s. 
Balbínova 323/6 
120 99 Praha 2 

 
www.lemniskata.cz 
info@lemniskata.cz 

Tel. 224 283 670 

http://www.lemniskata.cz/
mailto:info@lemniskata.cz

