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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 roce 2019 jsme zaměstnávali 16-18 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 

 

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 
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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 

• 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 

  

II. STRUKTURA PRACOVIŠTĚ  

 
Pracoviště tvoří především VÝROBNÍ DÍLNA – zaměstnanci se zdravotním postižením zde s 

pomocí asistentů vyrábějí papírenské výrobky. Základním produktem jsou školní sešity, 
doplňkový sortiment představují různé 
bloky, notýsky, zápisníky, fotoalba, 
kreativní sady, přání a další. Původně jsme 
vyráběli sešity hlavně pro waldorfské školy, 
v poslední době si je začaly objednávat i 
jiné alternativní nebo klasické školy. 
Výrobní postup sešitů průběžně inovujeme 
a reagujeme i na požadavky zákazníků – tak 
jsme např. v předloňském roce nově nabídli 
sešity s linkami, čtverečky a pomocnými 
linkami pro nejmenší žáky. 
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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  

 

Běh výrobní dílny je v současném okamžiku plynulý a stabilní, daří se nám zajistit klidné, 
přátelské a pečující prostředí s kvalitní asistencí. Pracovní provoz a organizace dílny jsou 
přehledné, s jasně definovanými odpovědnostmi a kompetencemi. V průběhu projektu se řídíme 
předem stanoveným finančním plánem, který ale nikterak nesvazuje kreativně rozvíjet inspirace, 
které nám přicházejí do cesty. Povedlo se nám udržet síť odběratelů, která se stále obměňuje 
s ohledem na charakter našich výrobků nebo na finanční možnosti škol, pro které vyrábíme 
primárně.  
 

 
UMĚLECKÁ DÍLNA – 

Druhou částí pracoviště je umělecká dílna – funguje v samostatném prostoru, je řízena 
erudovanou asistentkou a je velmi dobře vybavena. Produkty zde vyráběné se vyznačují stále 
větší mírou kreativity. Zákazníky jsou velmi oceňovány, prodávají se zejména na trzích a 
jarmarcích, ale dostáváme také objednávky od jednotlivců i větších odběratelů. Každým rokem 
vznikne řada nových produktů a dekorací. Začali jsme spolupracovat s výtvarnicemi a výtvarníky, 
kteří nezištně poskytli své obrázky pro dekorování našich sešitků a bloků. Mezi zakázkami 
umělecké dílny se objevují obaly na CD nebo dárkové produkty na požadované téma pro firmy a 
instituce.  

 
Specifika:  

• snažíme se přicházet se stále novými nápady  

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

• čím dál víc projevují zájem i firmy, kterým „šijeme“ zakázky přímo na míru  
V umělecké dílně se nám podařilo vytvořit nejen místo, kde si mohou klienti vyžadující 

individuální přístup pomalu a postupně navyknout na pracovní rytmus a práci v kolektivu.  
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Dnes je umělecká dílna i prostorem, kde 
nacházejí svou realizaci zaměstnanci 
s výtvarným nadáním a s kreativními vlohami. 
V průběhu roku se zde vystřídala řada 
zaměstnanců, aby sami nebo s odbornou 
asistencí pracovali na výrobě přáníček nebo 
na ručním dekorování sešitů, notesů, 
kreativních deníků, skicáků a bloků metodou 
tupání akrylových barev přes ručně vyráběné 
šablony podle našich vlastních návrhů. 

 

ZMĚNA STRUKTURY ORGANIZACE – ZALOŽENÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI 

Od října 2019 jsme část našeho pracoviště – uměleckou dílnu – oddělili administrativně a 
účetně. Nyní funguje pod hlavičkou LemniART, z. ú. jako dceřiná společnost organizace 
Lemniskáta, o.p.s. Momentálně zaměstnává 6 zaměstnanců OZP z celkového počtu 16 
zaměstnanců OZP. K tomuto kroku nás vedla potřeba oddělit dvě pracoviště z hlediska 
náročnosti na pracovní výkon i z hlediska povahy výrobků.  

Zatímco Lemniskáta – život bez bariér, o. p. s., se bude nadále věnovat především výrobě 
sešitů pro školy a školky, případně další vzdělávací zařízení (počet škol, které od nás odebírají 
sešity, se během roku výrazně navýšil), LemniArt, zapsaný ústav, se bude věnovat spíš umělecké 
činnosti. I v této oblasti jsme významně rozvinuli výrobu – zatímco dříve šlo spíš o doplňkovou 
činnost, dnes jde o plnohodnotnou činnost, která má svou vlastní klientelu a dynamiku vývoje, a 
jiné jsou i postupy výroby převážné většiny produktů. Protože se snažíme o vytvoření 
konkurenceschopných produktů, které uspějí i v designovém prostředí, jsou i nároky na zručnost 
zaměstnanců OZP vyšší. Kromě toho i materiály pro výrobu LemniArtu jsou luxusnější, při výrobě 
sešitů pro školy se vůbec nevyužívají (luxusní kartony, kůže, veganská kůže Malai, pruženky atd.).    

 
 

1. SLOŽENÍ DÍLNY V ROCE 2019: 

 
- zaměstnanci Honza, Jaruška, Klárka, Péťa, 

Petr, Pavlík, Pavel, Ráďa, Ríša, Šárka, 
Lukáš, Kačenka,  Martin, Ivan, Radka, 
Danuše, Honzík a dobrovolník Michal  

- asistentky Helenka, Jana, Jitka a Věrka 

- vedoucí výtvarné dílny Andrejka S. 

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

- ředitelka Vlasta 

- pravidelný dobrovolník a IT podpora Petr 
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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.  

- Ing. Jarka Novotná, PhD. (administratnivní pracovnice, od května 2018) – 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, ráda fotografuje.   

- Ing. Andrea Papicová Koutná (zástupkyně ředitelky ve věcech personálních, 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.  

- 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 

- Věra Sadílková (asistentka): mikrobiologická laborantka, učitelka plavání, pedagogické 
minimum, studium University 3V – různé obory. 

- Jitka Lekešová (asistentka a správa skladu): aktivní důchodkyně, milovnice jógy, turistiky a 
dobré kuchyně 

- Petr Hirsch (správa e-shopu a vše kolem počítačů): poutník, který ze Dvora Králové nad 
Labem vyrazil v červnu 2010 na pěší pouť do Santiaga de Compostela a zastavil se až po 16 
000 km v Jeruzalémě. 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. 
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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  
Aneta Bauerová: členka dozorčí rady 

 

4. PERSONÁLNÍ ZMĚNY V ROCE 2019: 

 
Naše organizace je v provozu osmým rokem a povedlo se nám úspěšně rozšířit sortiment, 

udržet staré a rozvinout nové projekty a přijmout další pracovníky. V průběhu roku 2019 se 
počet zaměstnaných osob se zdravotním postižením pohyboval mezi 16-18, přičemž řada klientů 
nepracuje na plný úvazek s ohledem na svůj zdravotní stav.  
 
- přibyl nový dobrovolník a IT podpora Petr 

- nově přibyli zaměstnanci Ivan, Honzík a Šárka, asistentka OZP Jitka a dobrovolníci Petr a 
Michal, naopak do světa se vydal Babu 

 

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 
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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 

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

- byli jsme na výstavě, 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 

 

 

 

III. AKTUALITY ZA ROK 2019 

 

1. CELKOVÝ PŘÍNOS PROJEKTU 

 
Hlavním přínosem našeho projektu byl provoz 18 chráněných pracovních míst pro osoby 

se zdravotním znevýhodněním, kterým přináší platové ohodnocení, a tím i možnost zlepšení 
jejich celkové sociální situace, životní úrovně a větší míru samostatnosti, dále pak zvýšení 
pracovní kvalifikace, zlepšení pracovních a sociálních schopností a dovedností, a tím zvýšení 
možnosti uplatnění ve společnosti.  

Za hlavní přínos pro cílovou skupinu OZP považujeme vůbec možnost jejich zaměstnání. 
Pracovníci na dílně mají invaliditu převážně III. stupně, a jen velice obtížně nacházejí pracovní 
uplatnění. S řadou zaměstnanců společně pracujeme na postupném zvyšování jejich pracovní 
kvalifikace, pracovních a sociálních schopností a dovedností. Nezanedbatelnou součástí práce               
na našich chráněných místech je terapeutický přístup asistentů a celého vedení vůči našim 
zaměstnancům. Nadstandardně s nimi řešíme jejich osobní problémy a potřeby a jejich 
psychickou labilitu. Lidé u nás nalezli nejen realizaci v práci, rozšíření svého přehledu                                
a zkušeností, ale i pochopení pro své zvláštní potřeby a odborné vedení posílení jejich sociálních 
dovedností.  

V loňském roce se nám také poprvé povedlo „vrátit“ do běžného života jednoho klienta, 
Babu, který se cítil natolik dobře, že se rozhodl opustit ochrannou náruč dílny. 
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2. NOVINKY VE VÝROBĚ V ROCE 2019 

 
- NOVINKY VE VÝROBNÍ DÍLNĚ 

V minulém roce jsme pokračovali ve výrobním programu, který 
budujeme od začátku fungování našeho chráněného pracoviště – 
ve výrobě školních sešitů především pro waldorfské školy. Podařilo 
se nám dosáhnout designové úrovně v doplňkově ruční výrobě 
papírenských produktů pro účely prodeje na trzích, pro jednotlivce 
nebo firmy, v některých případech i v rámci náhradního plnění. 

Rozšířili jsme řady výrobků respektujících životní prostředí – po 
zavedení výroby sešitů z recyklovaného papíru to v roce 2019 byly 
především produkty z netradičních materiálů – bavlny, lnu, starých 
džínsů, sloního trusu – a z papíru vyrobeného z recyklovaných 
kelímků na kávu. Nově přibyly sešity z papíru, který obsahuje 20 % 
zbytků ze zpracování v potravinářském průmyslu (hroznové víno, 
olivy, oříšky), a přáníčka z rostoucího papíru, které lze zasadit, 
protože obsahují semínka rostlin. 

Poprvé jsme přišli na trh s nabídkou diáře pro rok 2020 a věčného kalendáře s mandalami 
Andrey Slovákové 

Udrželi jsme v předchozím roce nastartovanou řadou linkovaných sešitů pro školy a nadále 
tak můžeme školám i veřejnosti nabídnout sešity nejen s linkami, ale i se čtverečky a tečkami, 
také sešity notové a s pomocnými linkami, či speciální atypické s širšími linkami, šité na míru 
potřebám waldorfských škol.  



11 
 

- NOVINKY V UMĚLECKÉ DÍLNĚ 

Povedlo se nám udržet, rozšířit a oživit stávající sortiment výrobků o nové designy a 
používané materiály. 

 
I nadále se nám daří propojovat pracovní činnost výrobní dílny s výtvarnou činností umělecké 

dílny tak, že se obě pracoviště prolínají a pracovní činnosti na sebe vzájemně navazují. V obou 
těchto dílnách získávají naši klienti pracovní a prožitkové zkušenosti za přítomnosti zkušených 
asistentů. 

Vznikly nové ART řady – řada s obrázky výtvarníka Petra Nikla a ilustrátorky Markéty 
Kotkové. Nadále pokračujeme ve výrobě již zavedených řad sešitů zdobených fotografiemi 
liberecké autorky Jarky Novotné, skicáků s fotografiemi Jindřicha Štreita, sešitků s obrázky Jany 
Nachlingerové z Českých Budějovic (JouJou), výtvarnice Ivy Ouhrabkové z Liberce a pražské 
výtvarnice Lenky Kurovské a dalších. 

Podařilo se realizovat už připravenou ART řadu s fotografiemi Roberta Vana. 

 

3. CO SE NÁM JEŠTĚ PODAŘILO: 

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

pokračovat ve výrobě sešitů pro waldorfské školy. 

- Na začátku roku jsme s velkou radostí a očekáváním spustili náš e-shop za pomoci a podpory 
organizace Shoptet a našeho dobrovolníka Petra. 

- Hned z kraje roku jsme u nás mohli přivítat spoustu dětí v rámci spolupráce s organizací 
Veselý příměšťák. 

- Díky finanční podpoře Nadace Avast, Globus a Veolia jsme mohli pokračovat v započatém 
projektu pro Zdravotního klauna. Během roku jsme vyrobili pro nemocné děti tisíce notýsků 
ozdobených tváří klauna či zdobených kroužkových bloků pro jejich akci Cirkus paciento. 

- Navázali jsme spolupráci s T-mobile akademií, která nám v průběhu roku poskytla odbornou 
pomoc v oblasti PR, marketingu, webu a dobrovolnickou podporu. 

- Díky finanční podpoře Nadace České spořitelny se nám podařilo uspořádat pro naše 
zaměstnance spoustu zajímavých akcí a workshopů – fotografický workshop s Robertem 
Vanem, návštěvu firmy Botanicus, exkurzi do ruční papírny v pražské ZOO, workshop 



12 
 

s výrobou razítek a tiskem, workshop výroby z kůže. Navštívili jsme také Karolinum UK, která 
je naším velkým odběratelem. 

- Navázali jsme novou a velmi příjemnou spolupráci s firmou Local Artists a naše výrobky nyní 
prodávají na několika místech v centru Prahy. 

- Jako výrobce především sešitů pro waldorfské školy jsme se zúčastnili festivalu a oslavy 
waldorfského školství Waldorf 100 na Vyšehradě. 

- Díky finanční a organizační podpoře veřejně prospěšného spolku Anaon jsme dne 23. 11. 
2019 opět zrealizovali benefiční den pro Lemniskátu v Divadle Kampa, tentokrát s tématem 
„Nohama na zemi, hlavou v oblacích“.  

- Prohloubili jsme velmi úspěšnou a trvalou spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze a nadále 
pro ni vyrábíme sešity a bloky s motivem Karla IV. 

- Během roku jsme pro zájemce uspořádali opět workshopy pro veřejnost – tentokrát 
s výrobou herbářů či kaligrafický workshop uspořádaný ve spolupráci s Česko-japonskou 
společností. 

- Zahájili jsme výrobu luxusních „trusíkových“ sešitů z recyklovaného papíru s deskami 
z různých druhů trusů (slona, zebry, osla, koně) či různých kombinací bavlny, lnu, 
morušového lýka, kůry a květin. Za tyto sešity jsme v listopadu 2019 dostali 1. cenu Fóra 
dárců v kategorii Sbírkový předmět a veřejně prospěšný merchandising. 

 

- Rozšířili jsme sortiment upcycle výrobků, kdy z poškozených či nepotřebných knih, papíru či 
kalendářů vytváříme nové krásné a plně recyklované výrobky. 

- V roce 2019 jsme se premiérově objevili také v televizi, byli jsme pozvání do pořadu TV Noe, 
do pořadu ČT Sama doma a do Událostí a komentářů. 
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- V průběhu roku jsme uspořádali 
několik setkání s našimi 
spolupracovníky a podporovateli. Jejich 
součástí byla například vernisáž 
fotografií z workshopu s Robertem 
Vanem, kde jsme zároveň pokřtili řadu 
trusíkových sešitů s Vanovými 
fotografiemi, či jsme se setkali při 
příležitosti křtu nového diáře na rok 
2020. 

- Zopakovali jsme naši účast na akcích 
zaměřených na papírenský design 
(Meet Papír) a kromě Prahy se 
zúčastnili i tohoto papírenského veletrhu v Brně. Zároveň jsme rozšířili naši účast na 
designových MINT Marketech, a kromě několika akcí v Praze jsme se rozjeli také do 
Benešova, Ostravy či Olomouce. Opět jsme si ověřili, že kvalita a umělecká úroveň našich 
produktů jsou srovnatelné s výrobky designérů u nás i v cizině.  

- Během roku jsme uspořádali ve spolupráci se spřátelenými výtvarníky a fotografy několik 
přátelských aukcí v pražské Literární kavárně v Týnské ulici. 

- Uspořádali jsme znovu setkání s rodinami našich klientů, abychom se více poznali, 
absolvovali jsme také „přespání v dílně“, oslavy svátků a narozenin, vánoční besídku a další 
akce rozvíjející naše vzájemné vztahy.  

- Pečujeme i o asistentky a zaměstnance 
dílenského týmu – zúčastnili jsme se team-
buildingového víkendu s cvičením a zdravou 
stravou v Hamernici v Orlických horách. 

- I nadále vylepšujeme komunikaci s našimi 
příznivci a s veřejností stále lepším vedením 
facebookového účtu a webových stránek. 

- V průběhu roku jsme u nás v dílně přivítali 
desítky dobrovolníků, z nichž někteří se 
k nám, v rámci dobrovolnických dní svých 
zaměstnavatelů, už opakovaně vracejí. 

 

SITUACE V NOUZOVÉM STAVU KVŮLI EPIDEMII COVID-19 

Vzhledem k tomu, že tuto výroční zprávu píšeme v době, kdy je naše chráněná dílna zavřená 
kvůli šíření viru COVID-19, považujeme za dobré zmínit se o tom, jak jsme toto období zvládli. 

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 osm našich zaměstnanců pracovalo po dobru tří hodin. Pro dílnu 
jsme zajistili dezinfekční prostředky a malý počet 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 brali 100 procent platu.  
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Přestože jsme zůstali všichni zdrávi, situace pro nás měla i nepříjemné důsledky: jedna 
z větších firem zrušila už začatou a finančně pro nás velmi zajímavou zakázku, nemohlo se také 
uskutečnit tradiční benefiční představení Čtyři dohody v podání Jaroslava Duška v Městském 
divadle v Jablonci, které jsme plánovali na 23. 3.  

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 31.12.2019 zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále 
schopna pokračovat ve své činnosti. 

 

4. NAŠE PROJEKTY: 

 
- BOŘÍME BARIÉRY 

I v roce 2019 jsme úspěšně pokračovali v dlouhodobém projektu exkurzí pro školy. Exkurzí 
se zúčastnilo více než 150 dětí z mateřských, základních, středních i vyšších odborných škol a 
chráněných dílen nejen z Prahy, ale i ze vzdálenějších míst (Zbiroh, Louny, Litomyšl atd.).  

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.  

Kromě toho se snažíme bořit bariéry nejen na školách, ale i mezi veřejností. Pořádáme 
proto workshopy i pro rodiny s dětmi a dospělé, v loňském roce jsme uskutečnili dva na jaře a 
jeden na podzim. Zúčastnilo se jich několik desítek lidí, kteří si vyzkoušeli výrobu sešitů, herbáře, 
ale i kaligrafii pod vedením lektorek z Česko-japonského společnosti. 

 
- OD STROMU K PAPÍRU A ZPĚT 

Díky finanční podpoře ministerstva životního prostředí, odboru životního prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy a programu Škoda Stromky firmy Škoda Auto jsme pokračovali 
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v projektech „Boříme bariéry“ a „Od stromu k papíru a zpět“ a v rámci exkurzí se v naší dílně 
setkali se 156 žáky, studenty a přibližně 32 jejich pedagogy. Se 75 z nich jsme pak na podzim 
2019 vysadili celkem 100 stromů v Praze Vinoři, Praze Čimicích a v Jindřichovicích pod Smrkem. 

 

- MYSLÍME I NA DRUHÉ 

Abychom nemysleli jen na sebe, rozhodli 
jsme se vyrábět produkty jako dar pro 
někoho jiného. Po podpoře občanského 
sdružení Arnika, které se stará o záchrany 
alejí a stromů, jsme navázali 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.  

 

- BENEFICE V DIVADLE KAMPA 

Už pošesté jsme, díky finanční a organizační podpoře veřejně prospěšného spolku Anaon, 
dne 23. 11. 2019 opět zrealizovali benefiční den pro Lemniskátu v Divadle Kampa. Jako vždy 
s bohatým programem – divadlo pro děti i dospělé, hudba, aukce výtvarných děl – tentokrát s 
tématem „Nohama na zemi, hlavou v oblacích“.  

Na pohádkách Buchet a loutek i Víti Marčíka bylo tradičně plno a veselo, na bubnování 
Davída jsme se tak akorát vešli do hóóódně velkého kruhu, na benefici přišlo několik desítek lidí 
a večer s Jardou Duškem a manžely Plecháčkovými bylo hlediště příjemně zaplněno. Aukce 
přinesla naší dílně 142.000 korun, a ještě dalších 19 tisíc pro maminku Olgy Sokolovské.  

Večer s Jardou Duškem rozvířila naše Ráďa. Její taneční kreace, do které Jardu zatáhla, bude 
určitě patřit k nezapomenutelným okamžikům celé benefice. Poděkování patří všem, kteří nás 
podpořili. Účastí, svými uměleckými díly, ochotou tato díla zakoupit, i tím, že na nás mysleli ti, 
kteří přijet nemohli. Těšíme se na setkání zase za rok! Ovšem ne na aukci, ale na 
krásném koncertu 
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5. KDO NÁS PODPOŘIL A KOMU PATŘÍ NAŠE PODĚKOVÁNÍ  

 
- Městská část Praha 2 

- Magistrát hl. města Prahy  

- Nadace Avast a Veronika Wildová, Globus Lepší svět 
a Veolia v rámci projektu notýsků pro Zdravotního 
klauna 

- Shoptet a Petr Hirsch 

- T-mobile akademie 

- Škoda Auto a projekt Škoda stromky 

- ČSOB, Fórum dárců a Jindřiška Palečková 

- Nadace České spořitelny a Pavel Slovák 

- Veřejně prospěšný spolek Anaon 

- Česko-japonská společnost 

- Síť obchodů Local Artists 

- Karlova Univerzita v Praze 

- Česká televize a jejich pořady Sama doma a Události, komentáře, TV Noe 

- herec Jaroslav Dušek 

- při rozvoji artových řad: Robert Vano a Petr Nikl 

- při benefičních aukcích: Miroslav Špinar, Vojtěch Sedláček, Jan Urban, Lucie Harvancová, 
Jakub Tománek, Radka Michálková, Petr Hanžl, Kamila Urbanová, Věra a Hana Sadílkovy, 
Víťa Marčík ml. i starší, Dáša Voňková, Petra Picková, Lucie Vítová, Maja Hamplová a desítky 
dalších   

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

 

6. NEMYSLÍME JEN NA SEBE 

 
Na naší benefiční aukci jsme stejně jako loni 

mysleli i na další potřebné. V rámci aukce jsme 
zvlášť dražili ve prospěch maminky Olgy 
Sokolovské. Olga je v terminálním stádiu 
roztroušené sklerózy a maminka se o svou 
umírající dceru stará za dosti dramatických 
podmínek. Je Ukrajinka a už druhým rokem 
bojuje s úřady o prodloužení víza. V tuto chvíli 
už můžeme s radostí doplnit, že se záměr vydařil 
a Olžina maminka získala vízum na další 
kalendářní rok.  
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7. PLÁNY PRO ROK 2020 

- Tento projekt povedeme do budoucna i nadále tak, aby dosáhl rozšíření výrobního 
programu, posílení samostatnosti prostřednictvím systému vícezdrojového financování, 
rozšíření sítě odběratelů při udržení těch stávajících a propojení chráněného pracoviště 
s veřejností. Chceme dál pokračovat v úspěšně započatém chodu chráněného pracoviště pro 
lidi s mentálním, fyzickým, psychickým i sociálním znevýhodněním.  

- Naší snahou bude pokračovat 
v dosavadním pracovním 
nasazení, udržet kvalitu výrobků, 
rozvíjet uměleckou činnost 
v rámci samostatné umělecké 
dílny a vytvářet takové prostředí, 
v němž naši zaměstnanci 
naleznou sebepotvrzení, získají 
nové manuální a sociální 
dovednosti a budou součástí 
komunity, která je přijímá a sdílí 
jejich každodenní život. Naším 
cílem bude udržet nadále profesní 
kvalitu asistentů. 

- Chceme dál pokračovat v našich projektech „Boříme bariéry“ a „Od stromu k papíru a zpět“. 
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. 

- Novou výzvou pro rok 2020 bude vytvoření sítě podporovatelů a patronů naší dílny, 
abychom mohli do budoucna zajistit větší finanční nezávislost a stabilitu stále se rozvíjející a 
rostoucí organizace. 

 

8. 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, konkurence schopné 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. 

- Školní sešity budeme i nadále dodávat do waldorfských škol, i mnohých dalších, které o ně 
projeví zájem. Připravujeme nové řady výrobků, které potěší naše zákazníky především                   
na podzim a před Vánoci. 

- 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.  
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- Chceme dále pracovat na vzájemných vztazích, v případě potřeby navázat na započaté 
nárazové supervize a pokračovat v team-buildingových aktivitách. 

- 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 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. 

  

- 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 - MARTIN 

Martin pracuje v naší dílně třetím rokem, nastupoval jen na jeden den, a to ještě na zkrácený. 
Byl nedůvěřivý, bez zájmu o dílnu, zaměřený jen na své problémy. Trvalo docela dlouho, než 
jsme si získali jeho důvěru. Dnes dochází kvůli zdravotnímu stavu sice jen na dva dny, ale na 
celou pracovní dobu. Při práci uplatňuje svou kreativitu – rád fotí a v současné době 
připravujeme další sešity v rámci projektu „Produkt s příběhem“, kdy budeme sešity 
netradičního formátu zdobit upravenými fotografiemi právě Martina. Martin nás také dojal na 
konci roku 2019, kdy zaregistroval, že jedna z našich zaměstnankyň bez rodiny – Jaruška – nemá 
s kým být na Vánoce. K Martinovi se donesla informace, že OC Chodov pořádá pro osamělé lidi 
Štědrý den, a tak přihlásil kromě sebe i Jarušku. Tu na akci doprovodil – z člověka bez zájmu o 
druhé je najednou někdo, kdo se chová prosociálně.  

 

KAZUISTIKA Č. 2 - RADKA 

Radka je zaměstnankyně dílny čtvrtým rokem a snaží se vyrovnávat se zátěží psychiatrického 
onemocnění. V podstatě hned po nástupu do dílny nastoupila léčbu v Psychiatrické léčebně 
v Bohnicích a znovu se tam vrátila po několika měsících. Intenzivní prací s jejím duševním 
traumatem se podařilo dosáhnout stavu, že se Radka do léčebny zatím nevrátila. Není ale 
vyhráno – její duševní pohoda kolísá, v současné době prochází obtížnou krizí, ale statečně se 
drží. Pro nás je důležité, že Radka sama potvrzuje důležitost docházení do dílny pro její 
psychickou pohodu. Za zmínku stojí i to, že Radka je velmi aktivní, kreativní a zručná, z jejích 
rukou pochází většina našich nejlepších a co do technologie výroby nejnáročnějších produktů. 

 



20 
 

V. FINANČNÍ ČÁST 
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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 19 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 
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. 

 
 
 

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

V Praze dne 15. 6. 2020 
Vlasta Urbanová – ředitelka 

 
 


