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I.  ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

1. KDO JSME 

 

- nestátní nezisková organizace  

- obecně prospěšná společnost 

-  chráněné pracoviště pro lidi se zdravotním 

(mentálním, fyzickým, psychickým) i sociálním 

znevýhodněním 

- v roce 2020 jsme zaměstnávali 10-12 lidí 

 

2. KDE A KDY NÁS NAJDETE: 

 

- Balbínova 323/6 na pražských Vinohradech (zcela bezbariérový prostor i přístup) 

- zaměstnanci pracují ve zkrácené tří až pětihodinové pracovní době, s ohledem na situaci 

způsobenou covidem nově ve dvou směnách, celkem od 8.30 do 15 hod (s individuálními 

úpravami) a za alikvotní část minimální mzdy 

 

3. NAŠE HISTORIE: 

 

- impuls ke vzniku naší dílny vzešel od Městské části Prahy 2 

- jsme v provozu od dubna roku 2011 

- v roce 2019 jsme založili dceřinou společnost LemniART, která převzala výrobu sešitů pro 

školy a další neziskové organizace 

 

4. NAŠE HLAVNÍ CÍLE: 

 

Umožnit našim zaměstnancům, aby u nás: 

● nacházeli smysluplnou práci 

● získávali nové manuální a sociální 

dovednosti 

● cítili, že jsou součástí skupiny lidí, 

která má na zřeteli individuální potřeby 

každého jednotlivce, a přitom tvoří celistvé 

společenství  
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● potkávali nové lidi a získávali nové přátele 

● zažili úspěch při získávání vlastních 

finančních prostředků 

 

Pomoci našim zaměstnancům:  

● rozvinout jejich kvality 

● smysluplně se uplatnit 

● zvýšit svou pracovní kvalifikaci                                           

a samostatnost 

● zlepšit svou sociální situaci a sociální dovednosti 

● pochopit, že je možné radovat se z každého všedního dne 

● pochopit, že nejsou jediní, kdo potřebují pozornost a podporu, umožnit jim realizovat se 

v pomoci druhým 

 

5. NAŠE CÍLOVÉ SKUPINY: 

 

- převážně lidé s mentálním, fyzickým nebo psychickým hendikepem, s invaliditou II. a III. 

stupně, jsme ale otevření i pro lidi s jinými 

typy znevýhodnění  

- veřejnost, pro kterou dlouhodobě 

realizujeme program „Boříme bariéry“ – jeho 

součástí jsou především exkurze pro školy                 

a tematicky zaměřené workshopy 

 

6. NÁŠ VÝROBNÍ PROGRAM: 

 

- papírenské výrobky 

 

II. STRUKTURA PRACOVIŠTĚ  

 

Pracoviště tvoří především VÝROBNÍ DÍLNA. Jejím základním produktem jsou po zřízení dceřiné 

společnosti LemniART různé bloky, notýsky, zápisníky, fotoalba, kreativní sady, přání, diáře a další. 

Výrobní postup sešitů průběžně inovujeme a reagujeme i na požadavky zákazníků – tak jsme např. 

vytvořili slovenskou verzi diáře pro firmu Takeda. Většinou jsme schopni vyjít vstříc různým 

nárokům na zdobení výrobku a vytvořit produkt na míru.  

Běh výrobní dílny je s ohledem na současnou situaci méně stabilní a plynulý, přesto se nám daří 

zajistit klidné, přátelské a pečující prostředí s kvalitní asistencí. S ohledem na charakter našich 

výrobků se síť odběratelů stále proměňuje, ale daří se nám ji postupně rozšiřovat. 
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UMĚLECKÁ DÍLNA – 

Druhou částí pracoviště je umělecká dílna – funguje v samostatném prostoru pod vedením 

asistentky – absolventky grafické školy. Zde se produkty navrhují, zdobí, finalizuje se jejich konečná 

podoba. Každý rok vytvoříme řadu nových produktů a dekorací. Začali jsme spolupracovat 

s výtvarnicemi a výtvarníky, kteří nezištně poskytují své obrázky pro dekorování našich sešitů                    

a bloků. Mezi zakázkami umělecké dílny se objevily např. obaly na CD nebo dárkové produkty šité 

na míru firmám a institucím, nově např. Baletu Národního divadla.  

 

Bloky, sešity, deníky, alba a další produkty nabízíme prostřednictvím e-shopu, webových stránek, 

na trzích a jarmarcích, design marketech a v komisních prodejích (v obchůdcích Jedna bedna                      

v Žitné ulici, CVRK, Local Artists a Eliášův obchod v Dejvicích), nově i pomocí moderních e-shopů 

propojujících neziskovky s firmami (Breakfastory).  

Výhodou je, že se tu mohou plně realizovat zaměstnanci s výtvarným nadáním a s kreativními 

vlohami. Díky tomu si někteří mohou vytvořit svoji originální řadu s vlastním výtvarným návrhem 

či počinem (Kačenka, Petr, Martin, Pavlík). Vznikají tak „produkty s příběhem“, protože se 

souhlasem autorů zveřejňujeme i jejich často nelehké osudy.  

 

1. SLOŽENÍ DÍLNY V ROCE 2020:  

 

- zaměstnanci Šárka, Pavlík, Honza, Kačenka, Klárka, Ráďa, Danuška, Jaruška, Honzík, Petr  

- asistentky Helenka, Jitka, Jana a asistent Ríša 

- vedoucí výtvarné dílny a asistentka Andrejka S. 

- zástupkyně ředitelky a asistentka Andrejka K. a administrativní posila Jarka 

- ředitelka a asistentka Vlasta 

- externista, správce e-shopu a IT podpora Petr 

 

2. REALIZAČNÍ TÝM CHRÁNĚNÉHO PRACOVIŠTĚ:  

 

- Vlasta Urbanová (ředitelka, asistentka): absolventka UJEP, PF Ústí nad Labem, lektorka 

programu Jeden svět na školách – Člověk v tísni, předsedkyně veřejně prospěšného spolku Anaon, 

absolventka studia Metodik prevence sociálně-patologických jevů na UK Praha a Výchovné 

poradenství na TU Liberec  
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-  Andrea Papicová Koutná (zástupkyně ředitelky, asistentka): roční výměnný studijní pobyt 

v USA, ESF MU Brno – obchodní podnikání, marketingová specialistka v komerční sféře, Akademie 

TABOR – studium sociálně-umělecké terapie a léčebné pedagogiky a studium arteterapie 

- Jaroslava Novotná (administrativní pracovnice): absolventka TUL Liberec, obor textilní 

zušlechťování, disertace na UK Praha zaměření na design, pedagog na katedře designu TUL 

Liberec, pedagogický pracovník v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci n. Nisou, fotografka, výtvarnice, 

nyní v aktivním důchodu   

- Andrea Slováková (vedoucí umělecké dílny, asistentka): Polygrafie Praha – obor 

reprodukční grafik, Pražská fotografická škola (3leté večerní studium), praxe v grafických studiích                         

a ateliérech, praxe s mládeží ve volnočasových aktivitách.  

- Helena Palečková (asistentka): absolventka SEŠ, bankovní úřednice, absolventka 

rekvalifikačního kurzu sociálního pracovníka pro lidi se zdravotním postižením, nyní v aktivním 

důchodu  

- Jitka Lekešová (asistentka): nyní v aktivním důchodu, turistka 

- Jana Perglová (asistentka): absolventka Konzervatoř Praha (obor housle), učitelka v LŠU                        

a MŠ, aktivní hudebnice, seminář sociálního pracovníka pro lidi se zdravotním postižením                              

a seniory, nyní v aktivním důchodu 

- Věra Sadílková (asistentka): mikrobiologická laborantka, učitelka plavání, pedagogické 

minimum, studium Univerzity třetího věku – různé obory, nyní v aktivním důchodu 

- Petr Hirsch (správa e-shopu a vše kolem počítačů): miluje pěší putování, pobyt v přírodě                  

a svobodu. Dříve se věnoval IT, a tak své zkušenosti a dovednosti využívá i dnes. Organizuje                          

a provádí poutníky po trasách u nás i v zahraničí. 

 

3. SLOŽENÍ SPRÁVNÍ RADY:  

 

Členové správní rady jsou lidé se zkušenostmi spojenými se sociální a zdravotní oblastí:  

Radka Michálková: předsedkyně správní rady  

Jana Papežová a Mgr. Dagmar Kohoutková: členky správní rady  

 

Členové dozorčí rady:  

Tomáš Řemínek: předseda dozorčí rady  

Petr Hanžl a Aneta Bauerová: členové dozorčí rady 
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4. PERSONÁLNÍ ZMĚNY V ROCE 2020: 

 

V průběhu roku 2020 se počet zaměstnaných 

osob se zdravotním postižením pohyboval mezi 

10-12, přičemž řada klientů nepracuje na plný 

úvazek s ohledem na svůj zdravotní stav.  

- naším stálým externím kolegou se stal 

původně dobrovolník a IT podpora Petr 

- nově přibyl zaměstnanec Míra, naopak do 

světa se vydala Šárka K.  

- užívat si aktivního důchodu a fotografovat 

od nás odešla naše administrativní posila Jarka 

 

5. O CO SE VŠICHNI SPOLEČNĚ SNAŽÍME:  

 

- vytvářet příjemné, domácké prostředí s citlivým, individuálním přístupem 

- zlepšovat psychický stav našich zaměstnanců a rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti 

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

záležitostech 

- být nápomocni i při osobních krizích našich zaměstnanců 

- bourat bariéry – umožňovat našich zaměstnancům nejen pracovní příležitost, ale i kontakt 

s dalšími lidmi 

- otevřeně a konstruktivně komunikovat v sociálně příznivém a přátelském prostředí 

- vzájemně si naslouchat, chápat jeden druhého a pomáhat si 

- bezpodmínečně respektovat zvláštnosti každého z nás 

 

6. CO DĚLÁME PRO SEBE:  

 

- každé ráno před prací společně pijeme čaj, kávu a povídáme o tom, co jsme předchozí den 

či víkend prožili, či o tom, co nás čeká 

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

- chodíme na exkurze, rozšiřujeme naše schopnosti a dovednosti na workshopech 

- byli jsme na výstavě, v divadle, na vyhlídkovém letu 

- slavíme společně svátky, narozeniny, Vánoce, pořádáme přespávání v dílně 

- setkáváme se na křtech našich nových výrobků, které pořádáme mimo dílnu tak, abychom 

se mohli sejít i s našimi podporovateli 

- uspořádali jsme setkání s našimi podporovateli i s rodinami našich pracovníků s praktickou 

ukázkou výroby a zdobení sešitů, s povídáním a posezením 

- tým se účastní team-buildingových akcí, dvakrát do roka i na několik dní 
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III. AKTUALITY ZA ROK 2020 

 

1. CELKOVÝ PŘÍNOS PROJEKTU 

 

Hlavním přínosem našeho projektu byl provoz 10-12 chráněných pracovních míst pro osoby se 

zdravotním znevýhodněním, kteří jen velice obtížně nacházejí pracovní uplatnění. Zaměstnání 

v chráněné dílně je spojené s platovým ohodnocení, našim lidem se tak zlepšuje jejich celková 

sociální situace, životní úroveň i míra samostatnosti. Zároveň si zvyšují pracovní kvalifikaci, zlepšují 

pracovní a sociální schopnosti a dovedností, a tím i možnost uplatnění ve společnosti.  

Pracovníci na dílně mají invaliditu převážně III. stupně. Nezanedbatelnou součástí práce na našich 

chráněných místech je terapeutický přístup asistentů a celého vedení k zaměstnancům. 

Nadstandardně s nimi řešíme jejich osobní problémy a potřeby a jejich psychickou labilitu. Lidé                 

u nás nalezli nejen zaměstnání, ale i pochopení pro své zvláštní potřeby. Základem je pro nás citlivý 

a respektující individuální přístup, a to i v nastavení pracovní doby.   

Přínosem je i to, že někteří lidé se u nás stabilizují natolik, že se mohou vrátit do běžného života. 

V loňském roce to byl Šárka K., která se cítila natolik dobře, že se rozhodla opustit ochrannou náruč 

dílny. A ze zaměstnance Ríši, původní profesí učitele, nám vyrostl nový kolega – asistent.  
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2. NOVINKY VE VÝROBĚ V ROCE 2020 

   

Dále rozšiřujeme naše zavedené a oblíbené 

řady výrobků respektujících životní 

prostředí – sešity z recyklovaných 

a netradičních materiálů – bavlny, lnu, 

starých džínsů, sloního trusu, z papíru 

vyrobeného z recyklovaných kelímků na 

kávu či sešity z papíru, který obsahuje 20 % 

zbytků ze zpracování v potravinářském 

průmyslu (hroznové víno, olivy, oříšky). 

Velmi oblíbená jsou přáníčka z rostoucího 

papíru, která lze zasadit, protože obsahují 

semínka rostlin. Opravdovým průlomem se 

stal náš originální diář ve čtyřech vyměnitelných sešitech. Rozšířili jsme nabídku našich „produktů 

s příběhem“ o sešity s deskami s graffiti Klárky Nešlehové. 

Očekávanou a dlouho připravovanou novinkou byla veganská verze našich oblíbených kreativních 

deníků a diářů – s deskami z bio umělé kůže malai, kterou v Indii vyrábí Zuzana Gombošová za 

požití banánových vláken a odpadní kokosové vody. 

I nadále pravidelně spolupracujeme s Univerzitou Karlovou v Praze – v roce 2020 jsme pro ni 

navrhli a vyrobili 300 kreativních deníků z ručního papíru.  

V březnu 2020 jsme představili novou řadu produktů s příběhem – tentokrát to jsou sešity 

zdobené fotografiemi našeho zaměstnance Martina.  

K Valentýnu jsme na jaře realizovali řadu sešitů se 

srdíčkovými fotografiemi Jana Maghreba. 

V září – opět mezi nouzovými stavy – se nám podařilo 

zlákat komorní počet našich přátel a podporovatelů na 

setkání s námi a křest nové art řady vzniklé ve 

spolupráci se světoznámým sklářem Zdeňkem 

Lhotským 

V minulém roce jsme započali novou exkluzivní 

spolupráci s Baletem Národního divadla, pro které 

vyrábíme upcyklované produkty za použití jejich 

kalendářů, programů. Z těch jsme dokonce společně               

a ve spolupráci s naší partnerskou manufakturou 

Papyrea, vyrobili limitovaný ruční papír z odstřižků při 

šití kostýmů pro plánovanou premiéru baletu Spící 

krasavice. V září jsme se s naším stánkem zúčastnili ND 

Open Air na Střeleckém ostrově, kde jsme naši 

exkluzivní spolupráci představili. 

Navázali jsme novou hezkou spolupráci s firmou Sonnentor, od které jsme získali byliny pro výrobu 

ručních papírů v Papyrey a v jejichž obchůdku prodáváme naše produkty. 

V prosinci jsme vydali ve spolupráci s Petrou Bártovou originální kuchařku, navrženou a ručně 

vázanou i zdobenou v naší dílně.  
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Díky zaměstnaneckému grantu firmy Avast jsme uvedli na trh inovativní kreativní deníky v bio                

ne-kůži malai z kokosové vody a banánových vláken. 

I nadále vyrábíme a stále rozšiřujeme nabídku „trusíkových“ sešitů V roce 2020 nás v možnosti 

pokračovat s výrobou „trusíkových“ sešitů pomohl Minigrant firmy Veolia. 

Stále rozšiřujeme sortiment upcycle výrobků, kdy z poškozených či nepotřebných knih, papíru či 

kalendářů vytváříme nové krásné a plně recyklované výrobky (nově např. kalendáře s obrázky Ivy 

Hüttnerové). 

 

3. CO SE NÁM JEŠTĚ PODAŘILO 

 

- Díky finanční podpoře Městské části Praha 2 jsme mohli udržet počet zaměstnanců, 

pokračovat ve výrobě papírenských produktů. 

- S velkou radostí provozujeme náš e-shop za pomoci a podpory organizace Shoptet                               

a našeho externisty Petra.  

 

- Díky finanční podpoře ČSOB jsme mohli i letos pokračovat v započatém projektu pro 

Zdravotního klauna. Během roku jsme vyrobili pro nemocné děti několik set notýsků ozdobených 

tváří klauna či zdobených kroužkových bloků pro jejich akci Cirkus paciento. Ve spolupráci 

s hercem Jaroslavem Duškem jsme natočili spot představující tento program. Protože kvůli covidu 

pak zdravotní klauni nemohli do nemocnic, z části vygrantovaných peněz jsme vyrobili sešity pro 

rodiče samoživitele a předali je potřebným ve spolupráci s redaktorkou ČT Norou Fridrichovou                  

a společností Člověk v tísni.  
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- V lednu, před vyhlášením prvního nouzového stavu a uzavření dílny, jsme stihli zažít 

workshop výroby z kůže, který vedl brašnář Petr Duben – vyrobili jsme si krásné jednoduché 

peněženky.  

- Stihli jsme také ještě exkurzi v české televizi.  

- V únoru se nám ještě podařilo uspořádat setkání rodičů a sourozenců našich klientů, 

popovídat si o to, co se změnilo u nás, co dílna plánuje, ale také jak se daří jim a jak si můžeme být 

vzájemně oporou.  

- Díky finanční podpoře programu Škoda Stromky firmy Škoda Auto a iniciativě Sázíme 

budoucnost Nadace partnerství jsme i přes nepříznivou koronavirovou situaci ve velmi omezené 

míře pokračovali v projektech „Boříme bariéry“ a „Od stromu k papíru a zpět“. V rámci exkurzí  

 

- Jsme se v naší dílně setkali s přibližně 60 žáky. Na podzim 2020 jsme pak bohužel bez účasti 

dětí či širší veřejnosti vysadili celkem 57 stromů v Praze Kbelích, Jindřichovicích pod Smrkem                       

a Zdislavě.  

- V prosinci 2020 jsme se podruhé objevili také v televizi, znovu jsme byli pozvání do pořadu 

ČT Sama doma, kde jsme představili naše kreativní kufříky. 

- V „okamžicích mezi“ jsme stihli navštívit výstavu medúz v Arkádách Pankrác, výstavu 3D 

impresionistů ve Fóru Karlín a potěšit se z návštěvy cestovatele a spisovatele Ladislava Zibury, 

který k nám zavítal.  

- Několik našich zaměstnanců se proletělo vyhlídkovým letem (krásný dárek od Marty 

Kopecké a její party, která je hlavou projektu Pomáháme fotografiemi. 
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- V omezené míře jsme zopakovali naši účast na designových MINT Marketech v různých 

městech či na trhu v rámci japonského festivalu Eigasai.  

- V době, kdy se řada aktivit přesunula do online podoby, vylepšujeme komunikaci s našimi 

příznivci stále lepším vedením facebookového účtu, webových stránek a nově také Instagramu. 

 

- Když to situace umožnila, přivítali jsme u nás v dílně v průběhu roku několik dobrovolníků, 

z nichž někteří se k nám, v rámci dobrovolnických dní svých zaměstnavatelů, už opakovaně vracejí. 

- I nadále vyrábíme a stále rozšiřujeme nabídku „trusíkových“ sešitů a upcycle výrobků, kdy 

z poškozených či nepotřebných knih, papíru či kalendářů vytváříme nové krásné a plně 

recyklované výrobky. V roce 2020 nás v možnosti pokračovat s výrobou „trusíkových“ sešitů 

pomohl Minigrant firmy Veolia. 

 

CO JSME V ROCE 2020 NEMOHLI: 

S ohledem na situaci jsme museli zrušit: 

-  plánované benefice (Čtyři dohody – Jaroslav Dušek, Vnímej své tělo – benefiční cvičení, 

tradiční benefice v Divadle Kampa) 

- křty nových výrobků 

- většinu exkurzí do naší dílny 

- workshopy pro veřejnost i pro nás  

- plánované teambuildingové aktivity 

- účast na Mint Marketech a vánočních trzích ve firmách a na waldorfských školách                            

(v některých případech se akce přesunuly do online podoby a zájemci dostali možnost podpořit 

nás prostřednictvím nákupu na našem e-shopu) 

 

SITUACE V NOUZOVÉM STAVU KVŮLI EPIDEMII COVID-19 

Letošní rok pro nás nebyl, stejně jako pro většinu dalších malých organizací, vůbec jednoduchý.  

 

Od 16. března do 10. května 2020 jsme měli oficiálně zavřeno, jen jsme udržovali kontakt se 

zákazníky a institucemi a pro některé zaměstnance OZP zajišťovali práci na doma či pomáhali 

s jejich obtížemi souvisejícími se situací (jedné zaměstnankyni se nám poté, co dostala výpověď 

z podnájmu kvůli obavám z přenosu viru, podařilo do 48 hodin sehnat nové bydlení – jeden ze 

zázraků, které se taky děly). Od 11. května jsme se do dílny vrátili, a to ve dvou krátkých směnách 

tak, aby vždy jen maximálně šest našich zaměstnanců pracovalo po dobu tří hodin.  
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Pro dílnu jsme zajistili dezinfekční prostředky a malý počet přítomných zaměstnanců v dílně 

umožnil, aby od sebe lidé seděli v předepsaných vzdálenostech. Zároveň jsme respektovali strach 

těch, kteří se báli opustit své bydliště a vyjít ven. Všichni naši zaměstnanci po dobu nouzového 

stavu pobírali 100 procent platu. Dva lidi z jiných dílen, které svůj provoz zrušily, jsme dokonce 

přijali.  

Přestože jsme zůstali téměř všichni zdrávi, situace pro nás měla i nepříjemné důsledky: jedna 

z větších firem zrušila už započatou a finančně pro nás velmi zajímavou zakázku, nemohly se také 

uskutečnit tradiční benefice. Věříme ale, že se nám podaří situaci a její následky ustát, i s podporou 

našich kamarádů, přátel, nadací, projektů a společensky zodpovědných firem. 

Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a dospělo k závěru, že 

nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky. Vzhledem k tomu byla 

účetní závěrka k 31.12.2020 zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále schopna 

pokračovat ve své činnosti. 

Přesto se potvrdilo to, co jsme uváděli ve zprávě z loňského roku: ani při zvýšení obratu, které 

vedlo k tom, že jsme se stali plátci DPH, se nezměnilo nic na naší nemožnosti stát se nezávislými 

na dotacích. Protože poptávka po pracovním uplatnění OZP vysoko převyšuje možnosti v Praze, 

přijímáme lidi i za cenu menší efektivity práce, zcela ve shodě s tím, jak chápeme poslání chráněné 

dílny: nejde ani tolik o zisk, jako o péči a pomoc lidem, kteří se na trhu práce uplatňují těžko. 

 

4. NAŠE PROJEKTY: 

 

- BOŘÍME BARIÉRY 

 Stejně jako v předcházejících letech jsme i v roce 2020 navázali na úspěšný projekt exkurzí pro 

školy. V obdobích před a mezi vyhlášenými nouzovými vládními opatřeními nás navštívilo jen pár 

škol, exkurzí se letos zúčastnilo zhruba 60 dětí z mateřských a základních škol z Prahy. 

Každý účastník exkurze si vlastnoručně vyrobí svůj sešit pod vedením našich klientů – je tak 

seznámen nejen s výrobou (sestává z cca 15 kroků), ale i s prostředím chráněného pracoviště,                       

a především s lidmi, kteří v něm pracují. Druhá část exkurze je teoretická – týká se historie výroby 

papíru, a především rozvíjí vztah k ekologii. S dětmi mluvíme společně o udržitelném způsobu 

života, založeném na šetrnosti, recyklaci, znalostech a vědomém nahrazování surovin netradičními 

tak, aby se nemusely kácet stromy.  

Stejně jako v předchozích letech jsme tento projekt doplnili o další, zaměřený na sázení stromů, 

tentokrát s podporou projektu Škoda Stromky a grantu Nadace Partnerství.  

 

- OD STROMU K PAPÍRU A ZPĚT 

Už tři roky nabízíme školním třídám, které se 

zúčastnily exkurze, možnost vysadit si za materiál, 

který u nás na výrobu svého sešitu spotřebovaly, 

strom. I letos jsme na podzim tak, jak nám to 

aktuální podmínky umožnily, pokračovali v sázení 

stromů v Praze i mimo ni. Za finanční podpory 

projektu Škoda Stromky firmy Škoda Auto jsme 

mohli pokračovat v loňském roce započaté 

výsadbě v Jindřichovicích pod Smrkem a ve 
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spolupráci s pražskou ZŠ Kbely jsme sázeli na pozemcích školy. V obci Zdislava jsme pak ve 

spolupráci s rodinnou manufakturou Papyrea započali výsadbu aleje. Celkově se nám tak letos 

podařilo vysadit 38 nových stromů. 

 

- MYSLÍME I NA DRUHÉ 

Abychom nemysleli jen na sebe, pokračovali jsme i v roce 2020 ve spolupráci se Zdravotním 

klaunem, pro které vyrábíme notýsky a skicáky s hlavičkami klaunů, které od nás zdravotní klauni 

dostávají zdarma, aby jimi mohli potěšit malé pacienty, které navštěvují v nemocnicích. Letos nás 

v projektu podpořilo ČSOB a v rámci medializace projektu jsme natočili spot, kde výrobou našich 

sešitů provedl herc Jaroslav Dušek. 

Koncem roku jsme balíčky školních sešitů podpořily rodiče samoživitele/lky, a to ve spolupráci                     

s organizací Člověk v tísni a redaktorkou ČT Norou Fridrichovou, a poslali balíčky s našimi výrobky 

pro zdravotníky pracujících na covidových jednotkách v pražských nemocnicích, ale také                                

v nemocnici v Liberci, Ústí nad Labem a Karviné. 

 

5. KDO NÁS PODPOŘIL A KOMU PATŘÍ NAŠE PODĚKOVÁNÍ  

 

- Městská část Praha 2 

- Nadace Avast a Veronika Wildová v projektu použití nového alternativního materiálu bio 

ne-kůže malai 

- Shoptet a Petr Hirsch 

- Škoda Auto s projektem Škoda stromky a iniciativa Sázíme budoucnost Nadace Partnerství 

v rámci našeho projektu Od stromu k papíru a zase zpět 

- Fórum dárců a Jindřiška Palečková v rámci projektu notýsků pro Zdravotního klauna 

- Jan Peninger, díky němuž jsme získali zaměstnanecký minigrant Nadace Veolia na nákup 

ručního papíru od české manufaktury Papyrea 

- Bytové družstvo Slezská a paní Jaroslava Slámová 

- Desítky menších dárců a pravidelných podporovatelů, tentokrát hlavně Lucie Harvancová, 

Vojtěch Sedláček, Jan Urban, Fedor Gál a Maja Hamplová 

- Stále se rozvíjející spoluprací Karlova univerzita v Praze 

- Jana Benešová a firma Accenture 

- Redaktorka Českého rozhlasu Tatiana Čabáková, která nám zprostředkovala vystoupení 

v pořadu České televize Sama doma 

- Herec Jaroslav Dušek, který s námi natočil spot na podporu projektu Notýsků pro 

Zdravotního klauna, a produkční společnost Barletta, která natáčení zrealizovala 

- Při rozvoji nové artové řady sklář Zdeněk Lhotský 

- Kavárna Pracovna & Laskafe poskytnutím prostoru pro naše setkání, křty a jiné sešlosti 

- Pomoc s různými opravami na dílně a podpora všeho druhu Jan Urban a Jarda Mugrauer. 

 

DĚKUJEME! 
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6. KAM SMĚŘUJEME 

 

- Prioritním cílem pro nás i nadále zůstává poskytování zaměstnání lidem s mentálním, 

fyzickým, psychickým i sociálním znevýhodněním a poskytování podpory i v jejich běžném životě. 

- Nadále chceme vyrábět kvalitní, konkurenceschopné a atraktivní výrobky v nejvyšší kvalitě 

tak, aby zákazník poznal, že pochází z chráněné dílny pouze podle informace umístěné na výrobku 

a byly srovnatelné s produkty renomovaných výrobců. 

- Naším cílem bude udržet nadále profesní kvalitu asistentů a pečovat i náš tým asistentů                   

a dalších zaměstnanců dílny pořádáním team-buildingových víkendových akcí minimálně dvakrát 

do roka a umožněním supervize na vyžádání.  

- Budeme dál pokračovat v našich projektech „Boříme bariéry“ a „Od stromu k papíru                       

a zpět“, a to formou exkurzí pro školy a workshopů pro veřejnost. Cílová skupina je natolik rozsáhlá                  

a doslova neustále rostoucí a obměňující se, že bychom rádi v umožňování těchto setkávání se 

pokračovali tak dlouho a v takovém rozsahu, jak to situace a kapacita dílny dovolí. 

- Vynasnažíme se udržet si přízeň našich dosavadních podporovatelů a získat nové, kteří 

chápou význam naší práce. Nebereme tuto podporu za automatickou, jsme si dobře vědomi toho, 

že projektů, které potřebují podporu, je mnoho. Našich dárců a podporovatelů si velmi vážíme                   

a máme v úmyslu je hýčkat a udržovat s nimi kontakty, v první řadě setkáváním na námi 

pořádaných akcích.  

- V oblasti finančního zajištění provozu i nadále pracujeme na zajištění stabilního 

vícezdrojového financování, chceme jít cestou drobných, administrativně nenáročných grantů 

zaměřených na konkrétní projekty. 

- Naším cílem je zvyšovat míru soběstačnosti – proto se budeme i nadále zaměřovat                         

na hledání nových odběratelů a zákazníků a na vývoj nových řad a produktů. 
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IV. KAZUISTIKY – PŘÍKLADY PŘÍNOSU NAŠEHO CHRÁNĚNÉHO PRACOVIŠTĚ V PRAXI 

 

KAZUISTIKA Č. 1 – KLÁRKA 

 

Klárka pracuje v naší dílně od roku 2013, tedy skoro od samého počátku. Jde o mladou ženu, 

uzavřenou, trpící úzkostí, s mentálním znevýhodněním a psychiatrickým onemocněním. Podle 

informací rodiny trpěla častými záchvaty, halucinacemi, strachem. Rodina se ale Klárce skvěle 

věnuje, neustále ji motivují k nějaké činnosti, hlavně výtvarné – Klárka vášnivě ráda maluje. Slovo 

vášnivě naprosto sedí – výtvarná tvorba je u Klárky opravdu intenzivní proces, maluje a kreslí 

jakoby v transu. V dílně pracovala dva dny a dokázala jen počítat vnitřní papíry do sešitů. Dnes 

chodí do práce čtyřikrát týdně, účastní se i práce ve výtvarné dílně, naučila se další specifické kroky, 

ze kterých se skládá výroba sešitu. Přes svou uzavřenost se začala účastnit některých akcí dílny – 

třeba přespávání v dílně (nejspíš proto, že je spojené s vařením – a Klárka vášnivě ráda jí      ). Její 

výtvarný potenciál jsme využili při rozšíření řady „Produkty s příběhem“ – jde o výrobky našich 

zaměstnanců s nějakým jejich výtvarným nebo řemeslným počinem. Vznikly tak nádherné sešity 

s Klárčinými fantastickými obrázky, které udělaly radost nejen Klárce, ale i její rodině. Klárka chodí 

do dílny ráda a stejně ráda se i těší domů       – je pověstná pečlivým sledováním času. Je krásné 

sledovat, jak někdo jako ona, kdo není úplně snadno přijímaný zbytkem osazenstva, se pomalu, 

ale jistě stává pevnou součástí týmu, kterou ostatní vnímají pozitivně.  

 

 

 

KAZUISTIKA Č. 1 – ŠÁRKA 

 

Šárka nastoupila k nám do dílny před dvěma lety a uplynulý rok byl pro ni velmi náročný. Jde                        

o ženu středního věku s hraniční poruchou osobnosti, s drogovou a alkoholovou minulostí, 

s velkými dluhy a s téměř nulovou schopností rozhodování a sebeocenění. Když začala epidemie 

covidu, její bytná jí dala ze strachu před možnou nákazou výpověď z bytu – přesně v době, kdy 

dílna byla z téhož důvodu uzavřená. Šárka měla pár dnů na to, aby si našla jiné bydlení, a protože 

měla trvalé bydliště ve Dvoře Králové, selhaly všechny pokusy o nalezení nějakého sociálního 

bydlení. Šárka nakonec skončila v léčebně a nám se podařil zázrak: po zveřejnění výzvy o pomoc 

na našich webových stránkách se hned za dva dny ozvala dobrá duše, která Šárce nabídla bydlení. 

Složitý příběh se dá zkrátit do několika vět: dnes Šárka bydlí v pronajatém a s pomocí dalších 

dobrodinců zařízeném bytu jen dvě zastávky metra od dílny, se smlouvou na dobu neurčitou, 

s adresou trvalého bydliště. Statečně pokračuje pomocí insolvence ve splácení dluhů – do dílny 

chodí každý den v týdnu. Vnesla sem klidnou, mírnou povahu, komplikovanou sklony vytvářet si 

vztahové závislosti. Pomalu ale pracuje na svém sebepřijetí – kéž by i ona dokázala vidět, jakého 

zázraku se ve svém životním příběhu dostala.  
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V. FINANČNÍ ČÁST – ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA 
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VI. INFORMATION ABOUT US IN ENGLISH 

Lemniskáta – life without barriers is a non-governmental, non-profit organisation, which operates 

a sheltered workplace for people with mental, physical, and psychical disabilities. The 

manufacture programme is focusing on producing paper products. Our protected workplace was 

established with the patronage of the city district Prague 2, in the same district in the Balbínova 

Street. 

 

The workshop consists of a production unit and an artistic workshop which helps us to improve 

our production abilities and broaden the scale of our products, all these in the frame of alternative 

employment. At the moment we employ 10 - 12 people with health disabilities. With assistance 

our co-workers produce special notebooks for Waldorf schools, notepads, paper bags, postcards 

etc. 

 

The work, together with the daily routine and an individual approach, is an important 

psychological support for these people, which helps them to feel safe. Our goal is to enable growth 

of socially sensitive people, who can respect the individual need of their fellows, so that they can 

function together as a living organism. 

 

 

 

VII.  INFORMATIONEN ÜBER UNS IN DEUTSCH 

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

geschützte Werkstatt für Menschen mit physischen und psychischen Behinderungen betreibt. Die 

Arbeit der Werkstatt besteht von Herstellung von Papierprodukten. Die geschützte Werkstatt 

wurde mit dem Patronat des Stadtteiles Prag 2 gegründet, in denselben Stadtteil in der Balbínova 

Straße. 

Derzeit, von den geschützten Werkstätten, ist der Produktionsteil geöffnet, welche 10 - 12 

Mitarbeitern mit gesundheitlichen Behinderungen beschäftigt. Mit Assistenz stellen sie vor allem 

spezifischen Schulheften für Waldorfschulen, Notizbücher, Papiertüten, Postkarten her. 

 

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

Mitarbeiter psychische Unterstützung, womit sie ein Sicherheitsgefühl bekommen können. In der 

Zukunft planen wir in den Rahmen der geschützten Werkstätten einen neuen Teil zu eröffnen, der 

uns die Möglichkeit geben würde unsere Produktionskräfte zu erweitern und damit auch unsere 

Produktpalette zu verbreitern in den Rahmen der alternativen Beschäftigung. 

Unser Ziel ist gesellschaftlichen Menschen zu bilden, die Rücksicht nehmen können auf 

individuelle Bedürfnisse ihrer Mitmenschen, und dadurch, als Mitarbeitern ein perfektes 

Team bilden können. 
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Schválil za obecně prospěšnou společnost Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s. 

 

V Praze dne 21. 5. 2021 

Vlasta Urbanová – ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


