
 
 
 

Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s.  

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 

 
Výroční zpráva společnosti Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s. je vypracována v souladu    

s § 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví (dále jen ZÚ) a § 21 zákona číslo 248/1995 Sb.,                  
o obecně prospěšných společnostech (dále jen ZOPS). 

 
   V Praze dne 26. 6. 2018 
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I. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

1. KDO JSME: 

 
- nestátní nezisková organizace na Praze 2 

- obecně prospěšná společnosti 

- chráněné pracoviště pro lidi se zdravotním (mentálním, fyzickým, psychickým) i sociálním 
znevýhodněním 

- v současné době zaměstnáváme 14 lidí 

 

2. KDE A KDY NÁS NAJDETE: 

 
- Balbínova 323/6 na pražských Vinohradech 

- zcela bezbariérový prostor i přístup 

- zaměstnanci pracují ve zkrácené pracovní době od 9.30 do 14 h (s individuálními 
úpravami) za minimální mzdu 

 

3. NAŠE HISTORIE: 

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

- jsme v provozu od dubna roku 2011 

 

4. NÁŠ CÍL: 

 
- poskytování pomoci v pracovní rehabilitaci a sociální integraci zdravotně znevýhodněných 

dospělých osob 

- umožnění a zachování pracovních příležitostí lidem s handicapem v chráněném,                          
ale přitom tvůrčím a vnitřně svobodném prostoru 
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5. NAŠE HLAVNÍ SNAHA: 

 
-  umožnit našim zaměstnancům, aby u nás: 

 

• nacházeli vlastní sebepotvrzení v 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 

• potkávali nové lidi a získávali nové přátele 

• zažili úspěch při získávání vlastních finančních prostředků 

 

- pomoci našim zaměstnancům: 
 

• rozvinout jejich kvality 

• smysluplně se uplatnit 

• darovat ze sebe to nejlepší 

• zvýšit svou pracovní kvalifikaci a samostatnost 

• zlepšit svou sociální situaci a sociální dovednosti 

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

 

6. NAŠE CÍLOVÉ SKUPINY: 

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

stupně, jsme 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 

 

7. NÁŠ VÝROBNÍ PROGRAM: 

 
- papírenské výrobky 
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II. STRUKTURA PRACOVIŠTĚ 

 
1. Výrobní dílna – zde zaměstnanci vyrábějí s pomocí 

asistentů především specifické sešity pro waldorfské 
školy, ale i bloky, notýsky, zápisníky, fotoalba, 
kreativní sady, přáníčka a další.  

 
Specifika:  

• sešity pro WŠ mají pestré barvy a kulaté rohy 

• některé výrobky vyrábíme ze zbytků z výroby sešitů – naše minisešitky „miminka“ 
mají na trzích velký úspěch, stejně jako kreativní sady 

 
 

2. Umělecká dílna – funguje v samostatném prostoru, hlavní činností je vývoj designu 
našich produktů, kreativní tvorba a realizace nových vzorů  

 
Specifika:  

• snažíme se přicházet se stále novými nápady 

• bloky, sešity, deníky, alba a další produkty nabízíme prostřednictvím webových 
stránek, na trzích a jarmarcích a v komisních prodejích (v obchůdcích Jedna bedna 
v Žitné ulici a Borůvka na Vyšehradě) 

• čím dál víc projevují zájem i firmy, kterým „šijeme“ zakázky přímo na míru 

 

1. SLOŽENÍ DÍLNY V ROCE 2017: 

 
- zaměstnanci Babu, Ema, Honza, Ivanka, Jakub, Jaruška, Klárka, Péťa, Petr, Pavlík, Pavel, 

Ráďa, Ríša, Šárka 

- asistentky Helenka, Jana a Věrka 

- fundraiserka a administrativní pracovnice Vlaďka 

- vedoucí výtvarné dílny Andrejka 

- ředitelka Radka (zakladatelka), od 1. 11. Vlasta, do té doby asistentka 

- do dubna zástupkyně ředitelky Denisa 

- na mateřské dovolené Andrejka 

- pravidelná dobrovolnice Jitka 
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2. REALIZAČNÍ TÝM CHRÁNĚNÉHO PRACOVIŠTĚ: 

 
- Mgr. Vlasta Urbanová (ředitelka): Absolventka UJEP, Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, 

lektorka programu Jeden svět na školách – Společnost člověk v tísni, předsedkyně veřejně 
prospěšného spolku Anaon, absolventka studia Metodik prevence sociálně-patologických 
jevů na UK Praha a Výchovné poradenství na TU Liberec. 

- 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. 

- Bc. Vladislava Jirušová (zástupkyně ředitelky pro oblasti projektové a fundraisingu, 
administrativa): absolventka Fakulty humanitních studií UK a kvalifikačního kurzu 
Profesionální fundraiser, praxe v oblasti ekologické výchovy a osvěty, fundraiserka                         
v neziskových organizacích. 

- Ing. Andrea Papicová Koutná (zástupkyně ředitelky ve věcech personálních, asistentka): 
roční výměnný studijní pobyt v USA, ESF MÚ Brno – obchodní podnikání, marketingová 
specialistka v komerční sféře, Akademie TABOR – studium sociálně-umělecké terapie                          
a léčebné pedagogiky a studium arteterapie. 

- Helena Palečková (asistentka): absolventka střední ekonomické školy, předtím dlouholetá 
bankovní úřednice, absolventka rekvalifikačního kurzu sociálního pracovníka pro lidi se 
zdravotním postižením. 

- Jana Perglová (asistentka): absolventka Konzervatoř Praha (obor housle), učitelka v LŠU         
a v mateřské škole, aktivní hudebnice, seminář sociálního pracovníka pro lidi se 
zdravotním postižením a seniory. 

 

3. SLOŽENÍ SPRÁVNÍ RADY: 

 

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

Radka Michálková: předsedkyně správní rady 
Jana Papežová: člen správní rady 
Mgr. Dagmar Kohoutková: člen správní rady 
 

Členové dozorčí rady: 

Tomáš Řemínek: předseda dozorčí rady 
Petr Hanžl: člen dozorčí rady 
Monika Podhorová: členka dozorčí rady 
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4. PERSONÁLNÍ ZMĚNY V ROCE 2017:  

 

- v roce 2017 se změnilo vedení, zakladatelku a ředitelku Radku Michálkovou vystřídala 
Vlasta Urbanová 

- z postu zástupkyně ředitelky odešla Denisa Běhounková, administrativu převzala Vlaďka 
Jirušová 

- přibyli noví zaměstnanci Ríša a Šárka, Ivanka zůstala jen na jeden den, protože úspěšně 
zvládla návrat do běžného zaměstnání, na konci roku skončila pracovní poměr Ema 

- máme novou správní radu: Radka Michálková (předsedkyně), Jana Papežová a Dagmar 
Kohoutková (členky) 

- změnili se i členové dozorčí rady: Petr Hanžl, Monika Podhorová, předsedou zůstal Tomáš 
Řemínek 

 

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 cvičíme a povídáme o tom, co jsme předchozí den či víkend prožili 

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

- jezdíme na exkurze – v roce 2017 jsme byli v Muzeu skla v Jablonci nad Nisou                                
a v chráněné dílně Harcov v Liberci 
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- byli jsme v kině, v divadle, na koncertech 

- uspořádali jsme setkání s našimi podporovateli i s rodinami našich pracovníků 
s praktickou ukázkou výroby sešitů, s povídáním a posezením 

- navštívily nás studentky dentální hygieny – slečny si vyrobily sešity a za to nás poučily,                 
jak a proč se starat o zuby 

   

 

III.   AKTUALITY ZA ROK 2017 

 

1. NOVINKY VE VÝROBĚ V ROCE 2017: 

 
- rozjeli jsme několik nových řad zdobení – např. řadu „Něžná“, „Ptáci“ 

- o nové vzory jsme obohatili starší řady – např. řadu „Květinová“, „Dětská“ 

- k velké radosti naší i zákazníků jsme konečně zahájili řadu „Recyk|“, stoprocentně 
tvořenou z recyklovaného papíru 

 

 

 

 

 

 

 

- vyvinuli jsme nové modely tzv. deníků – s vrchními deskami z kůže, plastu nebo luxusního 
kartonu, s vyměnitelnými notýsky na gumičkách 

- vznikly nové ART řady – kromě již zavedených sešitů zdobených fotografiemi liberecké 
autorky Jarky Novotné a slepotisky hráče na didjeridoo Ondřeje Smeykala přibyly notýsky 
s obrázky Jany Nachlingerové z Českých Budějovic (Jou Jou), výtvarnice Ivy Ouhrabkové 
z Liberce a pražské výtvarnice Lenky Kurovské 

- pro školy jsme vytvořili nové produkty – sešit na Ruční práce (návody) a na epochu Řecko 

- zahájili jsme spolupráci s firmou Distribuce Maroušek – pro muzeum hudby jsme vytvořili 
sešity a bloky s hudebními motivy (klavír, violoncello, podpisy hudebních velikánů),                  
pro muzeum v Uhlířských Janovicích sešity s portrétem Sidonie Nádherné 
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- naše produkty se začaly prodávat i provozovně Hračkotéky ve Školské ulici 

- ve spolupráci s nadací Výbor dobré vůli Olgy Havlové jsme vyrobili sešity pro děti 
v Afghánistánu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CO SE NÁM JEŠTĚ PODAŘILO: 

 
- navrhli a vytvořili jsme obal CD písničkářky Dagmar Voňkové Hostina, které bylo 

nominováno na cenu Anděl 2017; byla to krásná práce, zapojili se úplně všichni 
zaměstnanci dílny, přišli i další přátelé a podporovatelé, každý se mohl podílet na dekoraci 
obalu technikou „ťupání“. Každý kus je tedy originál. 

- renovovali jsme skladové prostory – staré regály, které se zhroutily pod vahou sešitů, 
nahradily nové, v rekordní době a za vlídnou upravenou cenu od pražské firmy Enprag 

- kromě spolupráce s dodavatelskou firmou Europapier, 
od které nakupujeme většinu papírenského materiálu, 
jsme zahájili i vlídnou a vstřícnou komunikaci s firmou 
Antalis 

- papírový odpad, který při výrobě našich sešitů zákonitě 
vzniká, beze zbytku recyklujeme zásluhou firmy EMBA 
z Pasek u Jablonce nad Nisou 
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- díky prostředkům poskytnutých Nadačním fondem Avast máme nové, reprezentativní 
webové stránky, odpovídajících našim potřebám – kromě Avastu patří dík designérovi 
Matouši Trčovi, programátoru Ottovi Pokornému, fotografce a naší pracovnici Andrejce 
Slovákové  

- úspěšně jsme prošli kontrolou „sociálky“ a auditem (viz příloha) 

- zorganizovali jsme dvě benefiční setkání v celodenním programem v divadle Kampa (více 
viz dál) 

- ve spolupráci s veřejně prospěšným spolkem Anaon jsme uspořádali v Městském divadle 
Jablonec benefiční představení Pátá dohoda a v liberecké knihovně předvánoční prodejní 
výstavu našich produktů 

- na konci prázdnin vyšel o naší chráněné dílně článek v časopisu Rozmarýna, o dílně byla                  
i odvysílána reportáž v Českém rozhlase 

- díky organizaci Byznys pro společnost jsme zahájili spolupráci s dobrovolníky, jejichž 
zaměstnavatelé poskytují jeden či více jejich pracovních dnů pro pomoc v některé 
z neziskových organizacích – v naší dílně v roce 2017 takto pomohlo cca 6 dobrovolníků   
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3. NAŠE PROJEKTY: 

 
1. Boříme bariéry:  

- pokračujeme v nabídce a realizaci školních exkurzí – v roce 2017 jimi prošlo 7.škol (MŠ, 
ZŠ, SŠ i VOŠ), celkem cca 150.žáků. Exkurze mají praktickou část, kdy si žáci s našimi 
zaměstnanci vyrobí sešit, a část ekovýchovnou, která koresponduje s filozofií naší dílny: 
vnímat propojenost výroby s přírodou a s odpovědností za její stav (více viz projekt                    
Od stromy k papíru a zpět) 

- zorganizovali jsme čtyři workshopy pro veřejnost, kterých se zúčastnilo cca 60 lidí 

 

 

 

 

 

 

 
2. Od stromu k papíru a zpět:  

- věnujeme se environmentální osvětě a šetrnému přístupu k přírodnímu prostředí v praxi 

- školám, které se účastní exkurzí, nabízíme možnost zasadit si vlastní strom – v roce 2017 
jsme vše připravili na to, abychom na jaře 2018 mohli sázet 

- v roce 2016 jsme takto ve spolupráci s Městskou částí Praha 2 zasadili deset nových 
stromů v parku na Folimance, v roce 2017 jsme zajistili dalších deset stromů pro jarní 
sázení v Riegrových sadech 

- na nákup stromů a realizaci projektu se nám podařilo získat finanční podporu v rámci 
projektu ČSOB pomáhá regionům 
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3. Naše srdce nezamrzla:  

- ve spolupráci s dětským tanečním studiem Mirabel a v rámci jejich dlouhodobého 
projektu Naše srdce nezamrzla proběhlo taneční představení, jehož celý výtěžek byl 
věnován našemu chráněnému pracovišti. Záštitu nad představením převzala 
dokumentaristka a podporovatelka naší chráněné dílny Olga Sommerová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sešity pro Afghánistán:  

- díky podpoře Výboru dobré vůle Olgy Havlové jsme získali prostředky na výrobu 
barevných sešitů pro děti v Afghánistánu – dar, který je pro vrstevníky žijící v našich 
poměrech možná nepodstatný, představuje pro některé děti v Afghánistánu jen těžce 
dosažitelný standard. Osm set sad ručně vyrobených sešitů, které obsahovaly velké i malé 
zápisníky, vystačí tamním žákům na celý rok. Podařilo se navázat kontakty s Armádou ČR; 
velitel 8. strážní roty ve spolupráci se specialistou CIMIC (jednotka civilně-vojenské 
spolupráce) vytipovali školy v prostoru nasazení, které danou pomoc potřebují nejvíce. 
Vybrali školy v obcích Sayadan a Chobakhshi. Každou z nich navštěvuje přibližně 400 dětí              
z několika blízkých vesnic. 

 

5. Benefice v divadle Kampa:  

- v roce 2017 jsme se sešli hned dvakrát – v dubnu a v listopadu 

- benefic se zúčastnila řada umělců: písničkáři Jana Šteflíčková, Jaroslav Hutka, šansoniérka 
Markéta Burešová s klavírním doprovodem Petry Bílkové, divadelní společnosti Buchty               
a Loutky, divadlo Líšeň, divadlo Víti Marčíka ml., divadlo Rudy Hancvencla, Hugo Tichý se 
svou bubenickou dílnou a už tradičně světově proslulý hráč na didjeridoo Ondřej Smeykal 

- součástí benefice je i dobročinná aukce ve spolupráci s veřejně prospěšným spolkem 
Anaon, tentokrát na témata: Ptáci, křídla, létání (duben) a Sine amore nihil – bez lásky 
není nic (listopad) 
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- do aukce přispěli svými díly např. fotografové Jindřich Štreit, Petr Jančárek, Bohdan 
Holomíček, Jarka Novotná, Leona Kalvodová, Jiří Jiroutek, výtvarníci Kateřina a Jiří 
Žlebkovi, Petr Nikl, František Skála, Jiří Voves, Lukáš Gavlovský, Eva a Ladislav Prokešovi, 
Iva Ouhrabková, Jana Bitnerová a její vnuk Viktor, Lenka Kurovská, herec Viktor Preiss, 
písničkáři Dáša Voňková a Jan Burian, řezbář Matěj Holub, dokumentaristky Olga 
Sommerová a Olga Špátová, kameraman Jan Malíř nebo keramička Marie Sokolová, 
kamarádi, dcery, synové a přátelé Eva Pokorná, Jakub Tománek, Radka Machalická, Petra 
Picková, Jitka Klingerová, Josífek a Alžbětka Špinarovi, Rozárka, chráněná dílna Tilia a řada 
dalších; zlatým hřebem byl portrét Václava Havla od americké písničkářské legendy Joan 
Baez 
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4. KDO NÁS PODPOŘIL A KOMU PATŘÍ NAŠE PODĚKOVÁNÍ  

 
- Výbor dobré vůli Olgy Havlové 

- Avast a Veronika Wildová 

- ČSOB 

- Česká spořitelna a Pavel Slovák 

- taneční soubor Mirabel a Kristýna Pekárková 

- firma Mibag a Robert Tachovský 

- herec Jaroslav Dušek 

- při rozvoji artových řad: Ondřej Smeykal, Jarka Novotná, Jana Nachlingerová, Lenka 
Kurovská 

- při benefičních aukcích: Miroslav Špinar, Vojtěch Sedláček, Fedor Gál, Jan Urban, Zbyněk 
Filinger, Lucie Harvancová, Jakub Tománek, Otto Pokorný, Pavel Slovák, Olda Papica, 
Radka Michálková, Petr Hanžl, Kamila Urbanová, Věra a Hana Sadílkovy, Marek Menšík, 
Víťa Marčík ml. i starší, Dáša Voňková, Petra Picková a desítky dalších 

- pomoc s různými opravami na dílně a podpora všeho druhu: Jan Urban 

 

5. NEMYSLÍME JEN NA SEBE: 

 
- na podzimní benefiční aukci jsme se o příspěvek od našich podporovatelů rozdělili 

s Terezkou Bártovou. Jedna z fotografií Jindřicha Štreita se dražila právě pro ni, pro dívku, 
kterou v dubnu napadl meningokok a připravil ji o obě nohy a prsty na rukou. Lyžařce, 
cyklistce, klavíristce, vysokoškolské studentce Terezce se v jednom dni totálně změnil 
život – přesto zůstala optimistická, připravená vrátit se ke sportu i ke studiu. Dražba 
fotografie vynesla Terezce 35 tisíc Kč.  

 

6. PLÁNY PRO ROK 2018: 

 
- nadále vyrábět kvalitní, konkurence schopné a atraktivní výrobky tak, aby zákazník 

poznal, že pochází z chráněné dílny pouze podle informace umístěné na výrobku 
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- konkrétně to znamená:  

• zahájit výrobu linkovaných, čtverečkovaných a notových sešitů 

• uvést na trh novou řadu z ručně vyráběného papíru z netradičních materiálů 
(bavlna, len, staré džíny, sloní a koňský trus, juta, sisal atd.) 

• realizovat už připravenou ART řadu s fotografiemi Jindřicha Štreita 

• před Vánoci potěšit zákazníky novou ART řadou ve spolupráci s brněnským 
designérským duem Hynek a Karel – k papíru se přidá textilní výšivka                                    
– a s výtvarnicí Annou Mastníkovou 

 
- nadále pracovat na vzájemných vztazích, zvažujeme realizaci supervize a team-

buildingových aktivit 

 

7. KAM SMĚŘUJEME? 

 

- prioritním cílem pro nás i nadále zůstává poskytování zaměstnání osobám s postižením 

- poskytovat našim zaměstnancům se zdravotním postižením podporu v běžném životě 

- zachovat prostor, v němž naši zaměstnanci nacházejí sebepotvrzení v práci, získávají nové 
manuální a sociální dovednosti a jsou součástí komunity, která s nimi sdílí jejich 
každodenní život 

- školní sešity budeme i nadále dodávat do waldorfských škol, i mnohých dalších, které o ně 
projeví zájem 

- připravujeme nové řady, které potěší naše zákazníky především na podzim a před Vánoci 

- chceme dodávat výrobky v nejvyšší kvalitě, srovnatelné s produkty renomovaných 
výrobců 

- budeme pokračovat s úspěšně nastartovaným dlouhodobým programem „Boříme 
bariéry“, a to formou exkurzí pro školy a workshopů pro veřejnost 

- budeme se snažit 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 je nutno podpořit, 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 

 

 



 

 
16 

 

 

- 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.   KAZUISTIKY  

 
PŘÍKLADY PŘÍNOSU NAŠEHO CHRÁNĚNÉHO PRACOVIŠTĚ V PRAXI: 

 

KAZUISTIKA Č. 1  

V roce 2017 jsme zaznamenali zajímavý vývoj u 41letého muže, který pracuje v naší 
dílně už od jejího založení. Do práce dochází každý den, je po dětské mozkové obrně, takže 
nemá dobrou jemnou motoriku končetin. Znamená to, že jeho využití v dílně je specifické, 
jeho znevýhodnění mu neumožňuje vykonávat všechny práce související s výrobou sešitů, 
které jsou náročné na přesnost a pečlivost. Tento muž tedy vykonává spíše pomocné 
práce, ale protože je komunikativní a samostatný, je schopen vyřizovat i pochůzky na 
úřady a na jiné instituce. V dílně s e cítí dobře, je přátelský, nekonfliktní. 

V uplynulém roce se u něho ale postupně začaly objevovat projevy nervozity, začal být 
velmi nedůtklivý na jakékoli pokyny týkající se práce. Zjistili jsme, že má problémy i v domě 
s pečovatelskou službou, kde bydlí, a při konzultaci s rodinou se potvrdilo, že i doma, kam 
dojíždí zhruba jednou za dva měsíce, sledují vzrůstající podrážděnost. Muž navíc těžce nesl 
své výbuchy agrese, ke kterým začalo docházet, cítil se provinilý, byl plačtivý, a jeho 
nejistota se tím ještě zvyšovala. Podařilo se nám zjistit, že nebere pravidelně léky, což se               
u něho projevovalo právě zvyšující se nervozitou až agresivitou. Nakonec došlo k výbuchu 
emocí, kdy vzteky obviňujícím přístupem se dá i v takovéto situaci dosáhnout dobrého  
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výsledku: muže se podařilo zklidnit, aniž by bylo třeba volat pohotovost nebo sáhnout 
k hospitalizaci na psychiatrii. Té se nakonec stejně nevyhnul – poslali ho tam po konfliktu 
v ubytovacím zařízení, ale bylo dobré, že mladík zažil i jiný přístup a zjistil, že problémy se 
dají řešit i vlídně a bez zátěže viny. 

V současné době je jeho stav opět stabilizovaný, ve spolupráci s psychiatrem se 
podařilo vyjednat novou medikaci s příslušnou instruktáží týkající se pravidelného braní 
léků. Tím, že jsme mu začali svěřovat i odpovědnější úkony zároveň i s požadavkem na 
dobrou kvalitu práce mu zdravě stouplo sebevědomí, pracuje s větší chutí a vědomím,                 
že jeho potenciál je větší, než to původně vypadalo. Je klidný, spokojený a lépe pracovně 
využití než celá předchozí léta svého působení v dílně. 

 

KAZUISTIKA Č. 2 

  I v tomto případě jde o muže, přibližně stejného věku. Do dílny nastoupil před čtyřmi 
lety jako klient sociální pracovnice z Městské části Prahy 2. Jeho hodnocení bylo tehdy 
velmi negativní – problematický, agresivní, nezaměstnatelný. Díky přátelskému a citlivému 
přístupu je z něho po čtyřech letech sice ne příliš spolehlivý zaměstnanec, do práce 
přichází s výkyvy a celý měsíc pracovní docházky je u něho stále ještě úspěchem.  

Co je ale důležité, že absence se výrazně zmenšily, z nabručeného samotáře, který 
zásadně s nikým nekomunikoval, je kamarádský a většinou veselý spolupracovník.  

Díky individuálnímu přístupu začal muž i sdílet svou traumatickou minulost, podařilo se ho 
přimět i k pravidelné lékařské péči, z ubytovny se dopracoval k pronájmu bytu. Úspěšně ve 
spolupráci se sociální pracovnicí hospodaří s penězi, řádně platí všechny poplatky, občas 
přinese nějaký dárek i pro ostatní. 

Je ochotný, pomáhající, se vzácnými projevy agresivity, spojené většinou se zhoršeným 
fyzickým zdravotním stavem.  
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V.  FINANČNÍ ČÁST – ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA 
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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 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. 

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

14 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 means an important 
psychical backup for these people, 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 UBER UNS IN DEUTSCH 

 
Lemniskáta – Leben ohne Barriere ist eine nichtstaatliche, non-profit 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 14 
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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Schválila za obecně prospěšnou společnost Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s. 
 
 

26. 6. 2018 v Praze 
Vlasta Urbanová – ředitelka 

 
 
 
 
 

  

 


