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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 2021 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 

 

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, 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, Pavlík, Klárka). Vznikají tak „produkty s příběhem“, protože se 

souhlasem autorů zveřejňujeme i jejich často nelehké osudy.  

 

1. SLOŽENÍ DÍLNY V ROCE 2021:  

 

- zaměstnanci Šárka, Terezka, Pavlík, Honza, 

Kačenka, Klárka, Ráďa, Babu, Danuška, Jaruška,     

Honzík, Petr  

- asistentky Helenka, Jitka, Ilona a asistent Ríša 

- vedoucí výtvarné dílny a asistentka Andrejka S. 

- zástupkyně ředitelky a asistentka Andrejka K. 

- ředitelka a asistentka Vlasta 

- externista, správce e-shopu a IT podpora Petr 
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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  

-  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 

- 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 

- Ilona Melicharová (asistentka): grafička, absolventka kurzu sociální pracovník 

- 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. 
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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 

 

 

4. PERSONÁLNÍ ZMĚNY V ROCE 2021: 

 

V průběhu roku 2021 se počet zaměstnaných osob se zdravotním postižením pohyboval mezi        

10-12, přičemž řada klientů nepracuje na plný úvazek s ohledem na svůj zdravotní stav. Nově 

přibyla Terezka a přidala se k nám asistentka Ilona. 

 

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 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 2021 

 

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.   

 

2. NOVINKY VE VÝROBĚ V ROCE 2021 

   

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, v roce 2021 jsme nabídku diářů 

rozšířili o věčný diář.  

 



10 

 

I nadále pravidelně spolupracujeme s Univerzitou Karlovou v Praze, společností T-Mobile, Takeda 

a řadou dlaších, kteří od nás odebírají na zakázku nadesignované a vytvořené dárkové předměty.  

V roce 2019 jsme započali novou exkluzivní spolupráci s Baletem Národního divadla, pro které 

vyrábíme upcyklované produkty za použití jejich kalendářů, programů. Kolekci výrobků ve 

spolupráci s ND jsme nově rozšířili o sešity s deskami z ručního papíru vzniklých recyklací zbytků 

látek z výroby kostýmů pro Balet ND, specificky např. k premiéře představení Spící krasavice. 

 

I nadále vyrábíme a stále rozšiřujeme nabídku velmi úspěšných „trusíkových“ sešitů, k sešitům 

z trusu sloního, koňského, oslího a zebřího přibyly sešity z trusu nosorožce bílého. 

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

kalendářů vytváříme nové krásné a plně recyklované . 

 

3. CO SE NÁM JEŠTĚ PODAŘILO 

 

- Začátkem roku jsme obdarovali sedm nemocnic balíčky našich malých notýsků „batolat“ 

s poděkováním personálu na covidových odděleních. Potěšit se nám podařilo pracovníky 

v nemocnici Na Homolce, v Motole, ve Střešovicích, na Karlově náměstí, v Ústí nad Labem, 

v Liberci a v nemocnici pod Petřínem. 

- Za podpory ČSOB jsme z předchozího roku navázali na spolupráci se Zdravotním klaunem 

a mohli podpořit darem školních sešitů několik dalších rodičů samoživitelů. 

- V dubnu nás navštívila TV Noe a vyzpovídali nás na téma, jak se daří chráněným dílnám 

v době covidu. 
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- Celá dílna se v dubnu zúčastnila charitativního „Běhu na dotek“ organizace Debra. 

- Před prázdninami se nám ještě podařilo uspořádat setkání rodičů a sourozenců našich 

klientů, popovídat si o tom, co se změnilo u nás, co dílna plánuje, ale také jak se daří jim a jak si 

můžeme být vzájemně oporou. 

- Během září probíhala online aukce mandal Marcely Magdalény Masopustové, jejichž 

prodejem nás podpořila. 

- V červnu se náš tým asistentů vydal na už tradiční teambuildingový víkend do Hamernice 

v Orlických horách a do Mariánských Lázní. 

- I nadále pokrčujeme ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, letos jsme pro ni vyrobili 

1 100 sešitů z ručního papíru s bylinami z univerzitních zahrad. 

- Na začátku září se celá dílny zúčastnila Parkiády v pražské Grébovce, zažili jsme tak celý 

den soutěží, závodů, koncertů, výstavy fotografií a další zábavy uspořádané pro osoby s postižením 

pod záštitou starostky Prahy 2. K veliké radosti všech našich účastníků jsme si ze soutěžního dne 

odnesli 2. místo. 

- V říjnu jsme v komorním počtu našich přátel, rodin našich zaměstnanců a podporovatelů 

oslavili deset let existence naší dílny. Akce proběhla v Galerii Lucerna za osobní účasti a podpory 

Prokopa Havla, Báry Zmekové, Jana Buriana, Igora Ozoroviče, Fedora Gála, Elišky Křenkové, Máji 

Hamplové a dalších. Na programu bylo i vystoupení japonských bubeníků u Okinawy a na  

 

- workshopech si mohli návštěvníci na deseti mini-workshopech vyzkoušet vyrobit                       

a nazdobit vlastní kroužkový blok či přáníčko. 

- Představili novou art řadu vzniklou ve spolupráci s Gabrielou Sedláčkovou - krásné 

kreativní deníky s motivy kapek vody. Art řadu obohatily i bloky zdobené obrazy Luisy Püschelové. 
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- Díky finanční podpoře programu Škoda Stromky firmy Škoda Auto a iniciativě Sázíme 

budoucnost Nadace partnerství jsme i přes přetrvávající koronavirovou situaci pokračovali  

v projektech „Boříme bariéry“ a „Od stromu k papíru a zpět“. V rámci exkurzí jsme se v naší dílně 

setkali s přibližně 114 žáky. Na podzim 2021 jsme pak bohužel bez účasti školáků a s velmi 

omezenou účastí veřejnosti vysadili celkem 38 stromů v Jindřichovicích pod Smrkem a Zdislavě. 

- Předloni jsme započali novou exkluzivní spolupráci s Baletem Národního divadla, pro které 

vyrábíme upcyklované produkty za použití jejich kalendářů, programů. V roce 2021 jsme pak 

společně vymysleli a, ve spolupráci s naší partnerskou manufakturou Papyrea, vyrobili limitovanou 

edici, tentokrát za použití papíru vyrobeného z odstřižků vzniklých při šití kostýmů pro nově 

premiérované představení Spící krasavice. V září jsme se s naším stánkem zúčastnili ND Open Air 

na Střeleckém ostrově, kde jsme nový produkt představili. 

 

- Na podzim jsme se k 10letému výročí dílny profesionálně vyfotili za spolupráce 

s uměleckým fotografem Mirem Švolíkem. Výsledkem je originální fotografie, která nyní provází 

například všechny naše emaily. 

- V listopadu jsme po dvouleté přestávce uspořádali naši tradiční benefici v Divadle Kampa. 

Na programu bylo Divadlo Víti Marčíka, šamanské bubny Huga Tichého, představení Líheň Petra 

Nikla a Ondřeje Smeykala a večerní Duše K s lékařem Janem Vojáčkem. Odpoledne pak patřilo 

aukci židlí, kterou již tradičně provedl herec Jaroslav Dušek. Celý den moderovala Markéta 

Burešová. 

- V „okamžicích mezi“ jsme stihli navštívit interaktivní výstavu pohádek Boženy Němcové       

a vystoupali na věž Staroměstské radnice. 
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- Ve spolupráci s veganským bistrem Myslíš? proběhly v roce 2021 dvě benefiční výstavy 

fotografií. V září výstava fotografií naší zaměstnankyně Kačenky Kukurové (Downův syndrom) 

„Dobré světlo“ a v prosinci pak výstava spojená s úspěšnou benefiční aukcí fotografií Václava             

a Ivana Havlových. 

- V prosinci nám věnoval benefiční koncert fenomenální kytarový virtuos Pavel Šteidl. 

- V omezené míře jsme zopakovali naši účast na designových MINT Marketech v Praze, 

Ostravě, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Pardubicích a Plzni, nově jsme prodávali na 

Design Locku v Roztokách u Prahy. Opět jsme si ověřili, že kvalita a umělecká úroveň našich 

produktů jsou srovnatelné s výrobky designérů u nás i v cizině. 

- I nadále vylepšujeme komunikaci s našimi příznivci a s veřejností stále lepším vedením 

facebookového účtu, webových stránek a nově také Instagramu. 

- Když to situace umožnila, přivítali jsme u nás v dílně přivítali 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. 

 

 

SITUACE V NOUZOVÉM STAVU KVŮLI EPIDEMII COVID-19 

Zůstali jsme u práce na dvě krátké „směny“ tak, aby vždy jen maximálně šest našich zaměstnanců 

pracovalo po dobu tří hodin.  

Pro dílnu jsme zajistili dezinfekční prostředky, testy a malý počet přítomných zaměstnanců v dílně 

umožnil, aby od sebe lidé seděli v předepsaných vzdálenostech.  

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 31.12.2021 zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále schopna 

pokračovat ve své činnosti. 
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4. NAŠE PROJEKTY: 

 

- BOŘÍME BARIÉRY 

 Stejně jako v předcházejících letech jsme i v roce 2021 navázali na úspěšný projekt exkurzí pro 

školy. Tento projekt nově převzala naše dceřiná společnost LemniArt, exkurzí se zúčastnilo i přes 

složité pandemické okolnosti a opatření s nimi spojená 114 dětí z mateřských, základních                      

a středních 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 navazuje na tento projekt další, zaměřený na sázení stromů, opět 

s grantovou podporou Škoda Stromky a Nadace Partnerství. Sázení stromů zůstalo v režii 

společnosti Lemniskáta 

 

- OD STROMU K PAPÍRU A ZPĚT 

Už několik let nabízíme školním třídám, které se zúčastní exkurze, možnost vysadit si za materiál, 

který u nás na výrobu svého sešitu spotřebovaly, strom. I letos jsme na podzim pokračovali v sázení 

stromů v Jindřichovicích pod Smrkem, opět za finanční podpory firmy Škoda Auto. Ve spolupráci 

s rodinnou papírenskou manufakturou Papyrea ve Zdislavě jsme za podpory Nadace Partnerství 

navázali na výsadbu aleje. Celkově se nám tak i letos podařilo vysadit 38 nových stromů. 

 

- MYSLÍME I NA DRUHÉ 

Abychom nemysleli jen na sebe,  

Začátkem roku jsme obdarovali sedm nemocnic balíčky našich malých notýsků „batolat“ 

s poděkováním personálu na covidových odděleních. Potěšit se nám podařilo pracovníky 

v nemocnici Na Homolce, v Motole, ve Střešovicích, na Karlově náměstí, v Ústí nad Labem, 

v Liberci a v nemocnici pod Petřínem. 

Za podpory ČSOB jsme z předchozího roku navázali na spolupráci se Zdravotním klaunem a mohli 

podpořit darem školních sešitů několik dalších rodičů samoživitelů. 
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5. KDO NÁS PODPOŘIL A KOMU PATŘÍ NAŠE PODĚKOVÁNÍ  

 

- Městská část Praha 2 

- Nadace Avast a Veronika Wildová v projektu použití alternativního materiálu Malai 

- Nadace Divoké husy 

- 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 

- 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, Jan Žalud, Ĺubomír Ruttkay, Jana Orac, Radka 

Michálková, Petr Hanžl a Lukáš Matějíček  

- Stále se rozvíjející spoluprací Karlova univerzita v Praze 

- 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! 

6. KAM SMĚŘUJEME 

 

- 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 – Zuzka 

Zuzka je samostatně žijící žena, bezdětná. Nastoupila do dílny před dvěma lety na intervenci své 

kamarádky, která jí příležitostně podporuje, hlavně po psychické stránce Zuzka pracovala zároveň 

i jako vrátná u jedné firmy, k nám do dílny chodila na druhou směnu 2x týdne. Na konci minulého 

roku dostala od firmy bez vysvětlení důvodů a bez jakékoli náhrady výpověď. Protože jde o velmi 

pracovitou a zodpovědnou, skromně žijící ženu, celá situace ji velmi zkrušila – Zuzka plakala, cítila 

se velmi ohrožená. Naštěstí se o svůj příběh podělila a my mohli rychle pomoci – od 1. ledna 

letošního roku už Zuzka chodí do dílny každý den. Stala se dobrým srdcem celé party – je pracovitá, 

spolehlivá, myslí na druhé, poskytuje druhým podporu.  
 

 

KAZUISTIKA Č. 2 – Míra 

Míra je nejmladší člen našeho společenství – do dílny přišel rovnou z praxe, kterou vykonával právě 

u nás – máme totiž dohodu s Jedličkovým ústavem, na základě které k nám jednou týdně chodí 

někdo z jejich žáků studujících knihařský obor. Už během praxe bylo vidět, že se tu Mírovi líbí,              

a i on byl velmi šikovný, milý a přátelský. Když se potom přiblížil konec jeho studia, došli jsme 

k oboustranné dohodě, že u nás zůstane dál pracovat už jako zaměstnanec. V Mírovi jsme získali 

pečlivého, rozvážně a pomalu pracujícího benjamínka, laskavého a usměvavého. Otázkou je, jak 

se bude jeho působení u nás dál vyvíjet, protože je z Rakovníka a bydlení v Jedličkově ústavu mu 

dva roky po ukončení studia už nebude umožněno.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

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

 

V Praze dne 7. 6. 2022 

Vlasta Urbanová – ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


