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Za znění zvonů
Nadchni se krásou
Chraň v duši pravdu
Cti co je vzácné
Sluţ věci dobra
Tak věru dojdeš
V ţivotě k cílům
V činech svých k řádu
V cítění k míru
V myšlení k světlu
A duši Tvou prolne
Důvěra silná
V působnost Boţí
Ve všem co jest
I kolkolem
I v nitru tvém
(průpověď od R. Steinera, kterou společně zahajujeme den)
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Spolek Dílna Eliáš
Posláním spolku Dílna Eliáš je pomáhat lidem s mentálním, fyzickým či
kombinovaným postiţením rozvíjet pracovní a sociální dovednosti v duchu
našeho hesla "Kaţdý něco dokáţe". Společnou činností chceme přispívat k
naplnění ţivota všech lidí, kteří se na ţivotě a práci Dílny Eliáš podílejí.
Na podzim roku 1997 vzniklo občanské sdruţení Dílna Eliáš za účelem
zřízení keramické dílny, ve které by mohli lidé s postiţením uplatnit své
dovednosti, dále se rozvíjet a najít sociální začlenění. Zpočátku sdruţení
fungovalo jako jeden z článků současně vzniklého Spolku pro léčebnou
pedagogiku, od roku 2001 je však samostatným subjektem. V roce 2014 došlo
k přeměně občanského sdruţení na zapsaný spolek, kterým je i v současnosti.

Spolek provozuje sociální sluţbu s názvem Keramická dílna Eliáš, která je
určena lidem s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postiţením.
Vycházíme z antroposofie – přesvědčení, ţe kaţdý člověk je svou podstatou
nejen bytost fyzická, ale také duševní a duchovní, a ţe člověk není nepopsaný
list, ale přichází z duchovního světa. Kaţdý si neseme nějaká svá postiţení,
komplexy nebo traumata, ať jiţ na těle, či duši, která se učíme překonávat. U
tzv. „hendikepovaných lidí“ jsou tato postiţení pouze zřetelně viditelná.
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Vzájemným kontaktem se od sebe učíme lidskosti – schopnosti pochopit a
skutečně pomoci. Snaţíme se o to, aby naše dílna byla místem mezilidského
setkávání a osobního rozvoje – a to nejen pro lidi s postiţením, ale i pro ty bez
něj. Vítáni jsou u nás dobrovolníci, studenti sociálních oborů i návštěvníci při
chodu dílny nebo na některé z našich akcí.

Organizační struktura spolku Dílna Eliáš
Orgány spolku jsou: valná hromada (všichni členové spolku), výbor a
kontrolní komise. Výbor je volen valnou hromadou a nese odpovědnost za
činnost spolku.
K 31. 12. 2019 měl spolek 20 členů, tříčlennou kontrolní komisi a tříčlenný
výbor ve sloţení: Tomáš Brychta, Tereza Kandrová, Lenka Kratěnová.
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Sociální služba Keramická dílna Eliáš
Sociální sluţba zahájila svou činnost 5. ledna 1998 na Praze 6, od roku 2007
byla registrována jako sluţba sociální rehabilitace pod názvem Keramická dílna
Eliáš. V roce 2014 jsme se rozhodli přikročit ke změně druhu sluţby na sociálně
terapeutickou dílnu, coţ lépe odpovídá charakteru poskytované sluţby. Od roku
2015 je proto Keramická dílna Eliáš sociálně terapeutickou dílnou, její činnost
ale přímo navazuje na předchozí období.
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Sluţba je poskytována bezplatně, v příjemném a plně bezbariérovém
prostředí. Dílna je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 14 hodin, v úterý a
čtvrtek do 16 hodin.
Usilujeme o vytvoření příjemného a přátelského prostředí, v němţ kaţdý
člověk nachází své místo a uplatnění. Mottem dílny je „Kaţdý něco dokáţe“,
protoţe kaţdý člověk má ve společnosti své místo a přispívá do ní jedinečným
způsobem. To platí nejen při výrobě keramiky, ale kaţdý má zároveň svoji
úlohu v celém společenství.

Naše činnost
Hlavní výrobní činností je výroba dárkové a uţitkové keramiky. Pouţíváme
technologii výroby lisováním ze sádrových forem, kterou jsme (stejně jako
mnohé sádrové a kaučukové formy a další výrobní zařízení) získali z léčebně
terapeutické dílny Vaudésy Keramik ve Švýcarsku. Tento druh výroby
umoţňuje zapojení do práce i lidem s velmi vysokým stupněm postiţení.
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Na kaţdý den v týdnu se
uţivatelé mohou zúčastnit i
uměleckých aktivit. V roce
2019 jsme pokračovali v
» muzikoterapii s oblíbeným
lektorem Janem Chromečkem
» eurytmii s novou
lektorkou Jitkou Friedlovou
» arteterapii s novou lektorkou
Martinou Limpouchovou
» točení na hrnčířském kruhu
s lektorkami Jarmilou
Syslovou a Marcelou
Broţovou.
Uţ několik let se zabýváme
také výrobou svíček ze včelího
vosku. Svíčky vyrábíme
technikou máčení anebo
odlévání svíček do
silikonových forem. Je to
krásná a voňavá práce,
zejména máčení svíček
umoţňuje zapojení širšího
okruhu lidí, i těch, kteří mají
horší hybnost rukou. Setkání
kolem hrnce s roztaveným včelím voskem, kdy je moţné povídat si
o přicházejících svátcích, evokuje domácí atmosféru a pocit sounáleţitosti. Další
uţivatelé se pak mohou podílet na dokončení svíček a jejich zabalení. Ti
zdatnější se pak zapojují i do odlévání svíček do forem. Kdyţ se pak vychladlé
svíčky vyndávají z forem, přichází leckdy moment vzrušení nad tím, jak se ta
svíčka povedla. V roce 2019 jsme zavedli novinku a to výrobky ze dřeva –
zkoušíme vytvářet drobné ozdobné předměty, hračky, mističky a uţitkové
výrobky jako police na stěnu.
Mezi naše činnosti však nepatří jen pracovní aktivity v keramické dílně, ale
také např. nácvik domácích prací, pomoc uţivatelům při sebeobsluze, osobní
hygieně nebo stravování. Účastníme se prodejních trhů, navštěvujeme kulturní
akce a jiné dílny, podnikáme malé výlety. Zaměřujeme se také na individuální
pomoc v ţivotní situaci.
V dílně se scházíme v 9 hodin ráno, v 9:30 začínáme společným zahájením a
poté se pustíme do práce, ať jiţ individuální nebo skupinové.
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V 11 hodin je čas na svačinu a po ní pokračujeme v práci aţ do oběda ve 13
hodin. Čas po obědě je ponechán odpočinku a ve 14 hodin začínají v úterý a
čtvrtek odpolední umělecko-terapeutické činnosti.
Důleţitou součástí chodu dílny a ţivota společenství lidí v ní je společné
proţívání rytmu dne, týdne, ročních období a svátků v průběhu celého roku.
Společně proto slavíme například narozeniny všech v dílně a připomínáme si
důleţité svátky a jejich význam.

Uživatelé služby
Cílovou skupinou sluţby jsou dospělí lidé s mentálním, tělesným nebo
kombinovaným postiţením ve věku od 18 let. Denní kapacita dílny byla v roce
2019 osm osob.
Dílna není zaměřena na práci s lidmi s duševním onemocněním nebo
smyslovým postiţením, s lidmi ohroţenými závislostí nebo závislými, lidmi,
kteří potřebují nepřetrţitou ošetřovatelskou péči nebo cizinci nekomunikujícími
českým jazykem.
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Přichází k nám lidé, kteří mají
sníţenou soběstačnost v různých
ţivotních oblastech a situacích a jsou vzhledem ke svému postiţení
znevýhodněni při získání zaměstnání. Mnozí nemohou najít pracovní uplatnění
na otevřeném, ani chráněném trhu práce a rádi by se zapojili do pracovního a
společenského ţivota, často se cítí izolováni od ostatní společnosti. Další chtějí
rozvinout své pracovní dovednosti a návyky, naučit se nové dovednosti nebo se
nacházejí v nepříznivé ţivotní situaci, ve které potřebují pomoci. Díky
zkušenostem s prací v Dílně Eliáš mohou získat a posilovat různé dovednosti,
potřebné do ţivota. Jedná se o obecné pracovní návyky, nácvik domácích prací,
pomoc při sebeobsluze, hygieně, stravování, apod.
K 31. 12. 2019 poskytovala dílna sluţbu celkem 24 uţivatelům. Někteří
stávající uţivatelé sluţbu během roku upravili – tj. o den zkrátili či naopak
rozšířili, čímţ byla denní kapacita sluţby celoročně naplněna. Ke konci roku
přibyl jeden nový uţivatel. Zájemci, kteří nemohli být z kapacitních důvodů
přijati, byli zaneseni do seznamu čekatelů.
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Další návštěvníci
V roce 2019 u nás absolvovalo své praxe celkem 11 studentů ze středních a
vysokých škol. Z VOŠ Jabok u nás byli 4 studenti, z Evangelické teologické
fakulty Univerzity Karlovy přišli na praxi 4 studenti, ze středoškoláků pak 2
studenti Střední školy – Waldorfského Lycea a 1 studentka z SUŠ Václava
Hollara. Vydatnou pomocí přispělo k chodu dílny 10 dobrovolníků, kteří u nás
odpracovali celkem 802 hodin. Jako jiţ tradičně nás přišli podpořit a přidat ruku
k dílu zaměstnanci ze společnosti Amgen. Největší pomocí pro nás byli naši stálí
dobrovolníci: Daniela Přibylová, Petra Procházková a Michal Černý. Všem
dobrovolníkům mnohokrát děkujeme! Dílnu navštívily téţ děti z místní
mateřské školky. Přicházejí k nám i běţní lidé z ulice i návštěvníci našich akcí.
Pro ně jsme upravili vstupní prostory, ze kterých se stal příjemný prodejní
prostor plný výrobků dílny. Lidé si z nich, zejména v období Vánoc a Velikonoc,
mohou dobře vybírat.
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Život dílny v roce 2019
1. ledna 2019 vstoupila Dílna do 3. dekády svého ţivota. Počátek roku byl
jako jiţ tradičně ve znamení vůně včelího vosku a výroby svíček. Před Vánoci
se totiţ všechny vyprodaly a v dílně tedy bylo opravdu co vyrábět. Postupně se
rozběhla i výroba keramiky. Po úspěšných předvánočních prodejích bylo potřeba
doplnit naše zásoby.

V únoru jsme oslavili čtvrté narozeniny naší dílenské kočky Mňauky.
V průběhu února nás navštívily jiţ zmíněné děti z místní mateřské školky a
přátelé z Jedličkova ústavu. Začaly přicházet nové zakázky. Dílenská výroba se
zaměřila převáţně na keramiku. Jaro bylo ve znamení Velikonoc. Připravovali
jsme se na jarmarky a velikonoční trhy. V dubnu jsme prodávali na trzích ve
Waldorfské škole v Jinonicích, Obci křesťanů a na jarmarcích společností
Moneta, ČEZ a O2. Zavítali jsme společně na exkurzi do Planetária a
Zemědělského muzea, kde se nám moc líbilo.
Nastal květen a s ním se do Dílny k radosti všech vrátil Tomáš Brychta, který
přišel s novou činností – prací se dřevem. Během tohoto měsíce se také podařilo
zajistit zateplení objektu dílny. Došlo k výměně všech skel včetně jejich rámů a
k vytvoření podhledů. Tímto zásahem jsme dosáhli zvýšení teplotního komfortu.
Stejně jako v loňském květnu k nám do dílny přišla pomáhat skupina
dobrovolníků ze společnosti Amgen, ve sloţení tří dospělých a dvou dětí.
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Pro veřejnost, zejména z Prahy 6, jsme uspořádali keramické kurzy, které
vedla naše lektorka Jarmila Syslová. Událostí pro všechny bylo i natáčení videa
o naší dílně pro projekt nadace Českého rozhlasu "Jeţíškova vnoučata". Díky
daru od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a od Nadace Jedličkova
ústavu jsme mohli zakoupit zvedací systém pro imobilní uţivatele sluţby.
I červen přinesl mnoho záţitků. Na začátku měsíce se konalo setkání dílen
Spolku pro léčebnou pedagogiku v Základní škole waldorfské v Praze na
Opatově. Naši uţivatelé sluţby obohatili setkání o hudební vystoupení. Zároveň
jsme shlédli i divadelní a hudební představení dalších dílen a setkání bylo
zakončeno společným občerstvením. Účastí na akci Waldorf 100 na praţském
Vyšehradě dne 15.6. jsme se připojili k celosvětovým oslavám stoletého výročí
zaloţení waldorfské pedagogiky. Odpočinek a potěšení jsme našli na návštěvě
Praţské zoologické zahrady.
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ZŠ a MŠ Bílá nás ke konci školního roku opět velmi potěšila finančním darem
ve výši 70 000 Kč, zakládajícím se na dobročinné sportovní akci uspořádané ve
prospěch Dílny Eliáš. Tímto moc děkujeme! Před odjezdem na prázdniny a
dovolené jsme se mohli všichni vidět v Dílně na tradičním rozlučkovém
grilování.
Letní měsíce jsme pak vyuţili pro generální úklid a údrţbu prostor dílny.
Poprvé v historii naší dílny byl zájem i o provoz během letních prázdnin.
Někteří jsme se tedy setkali i na jeden týden v srpnu, zaţili dílnu zase jinak a
uţívali si společně horké letní dny.
V září jsme do dílny přivítali 2 nové kolegyně - Kateřinu Kaňkovou a Zuzanu
Jančaříkovou a na konci měsíce jsme prodávali naše výrobky na Chuchelském
vinobraní.
Na začátku měsíce října jsme vyrazili na výlet do Toulcova dvora, kde jsme
se seznámili s chovem původních plemen zvířat na statku a poobědvali zdravý
oběd v tamní restauraci. Typické podzimní počasí nám pak dovolilo uţ jen
krátký výlet kolem Hamerského rybníka zakončený posezením v restauraci
sportovního centra Hamr.
Zajímavé bylo setkání s rodiči na konci října, na kterém jsme uspořádali
besedu na téma osamostatňování. Naše pozvání přijala paní Xenie Dočkálková,
lektorka ze Společnosti pro podporu lidí s mentálním postiţením v České
republice, aby zprostředkovala moţnosti podpory v této problematice. V říjnu se
také zapojil do ţivota dílny nový uţivatel sluţby.
V dalších týdnech se dílna zalila vůní včelího vosku na výrobu svíček
k předvánočnímu prodeji na trzích a jarmarcích. V tomto období nám byli
posilou studenti ze středních a vysokých škol. Pomocí byla i návštěva několika
zaměstnankyň a jejich dětí ze společnosti Amgen v rámci Dobrovolnického dne.
Celý adventní čas byl ve znamení trhů a jarmarků - ZŠ waldorfské v Jinonicích,
Obci křesťanů, firemního jarmarku v bance Moneta, jarmarku Blesku
v Obchodním domě Kotva, jarmarku u příleţitosti rozsvícení vánočního stromu
v Horoměřicích. Naše výrobky se prodávaly i na Adventních slavnostech
waldorfské MŠ a ZŠ v Brně. V prvním prosincovém dnu téţ proběhl v dílně
workshop sociálního malování Davida J. Newbatta, waldorfského učitele a
terapeuta ze skotského Camphillu. David během tohoto workshopu vytvořil
v prostorách Dílny originální nástěnné malby. Malby nevznikala jen pod rukami
zkušeného malíře Davida, ale připojili se spontánně všichni, kdo ten den byli
v dílně. Vznikla tak malba kolem dveří do jídelny, kdyţ do malování zapojil
uţivatele i zaměstnance.
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V prosinci nás navštívili Mikuláš s čertem a
andělem, aby spravedlivě odměnili celé osazenstvo Dílny sladkostmi. Nechyběl
ani tradiční benefiční koncert písničkáře Oldřicha Janoty. Záţitkem bylo
i divadelní představení na vánoční téma A osel na něj funěl v Divadle komedie.
Těsně před vánočními svátky jsme se všichni, uţivatelé, rodiče, zaměstnanci a
naši dobrovolníci, sešli u svátečně prostřeného stolu. Pochutnali jsme si na
cukroví od kamarádů, společně připraveném bramborovém salátu, ke kterému
byl na výběr smaţený řízek nebo sýr.
Ozdobou byl vánoční stromeček, který Dílně darovali a vlastnoručně ozdobili
rodiče Brendlovi. Nejen za tento dar jim děkujeme.
Zazpívali jsme si koledy, zavzpomínali si na události uběhlého roku a začali
plánovat, co podnikneme v tom příštím.

Kde jste nás mohli v roce 2019 vidět?
Opakovaně se účastníme velikonočních a vánočních jarmarků ve waldorfské
škole v Praze Jinonicích, v bance Moneta, adventních jarmarků v Obci křesťanů
na Praze 7. Nově jsme se zapojili do jarmarku Blesk v Obchodním domě Kotva,
naše výrobky se prodávaly u příleţitosti rozsvícení vánočního stromu
v Horoměřicích i na adventních slavnostech waldorfské MŠ a ZŠ v Brně.
Celoroční prodejní výstava výrobků dílny probíhá na úřadu MČ Prahy 6.
Stejně jako v loňském roce jste se s námi mohli v roce 2019 setkat na setkání
dílen Spolku pro léčebnou pedagogiku, které se konalo v areálu Základní školy
waldorfské v Praze na Opatově.
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Spolupráce s jinými organizacemi
Dílna Eliáš jako člen Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii
dlouhodobě spolupracuje s řadou antroposofických dílen a škol - zejména s
Dílnou Jinan, Dílnou Gawain, chráněnou dílnou Lemniskáta - ţivot bez bariér a
s Via Roseta, o.p.s.; dále se Společenstvím Dobromysl a Akademií sociálního
umění Tabor. Spolupracujeme s několika středními či vysokými školami,
pravidelně zejména s VOŠ JABOK, Střední školou – Waldorfským Lyceem.
Školy sociálního a pedagogického zaměření k nám vysílají své studenty na
praxi. V roce 2019 k nám přišlo celkem 11 studentů ze všech škol. Společnost
AMGEN u nás pravidelně dvakrát ročně organizuje Dobrovolnický den, kdy
nám vţdy přijde do dílny pomáhat několik jejich zaměstnanců dokonce i se
svými dětmi.
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Hospodaření
Hlavním zdrojem financování sociální sluţby Keramická dílna Eliáš jsou
dotace z veřejných zdrojů – Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu
hlavního města Prahy, Městské části Praha 6, Městské části Praha 4 a Městské
části 5. Další část nákladů je kryta prodejem vlastních výrobků, z grantů a z
příspěvků získaných prostřednictvím nadací a dárců. Naše sociální sluţba je pro
uţivatelé dílny zdarma.

Výsledovka 2019
Náklady
Mzdové náklady

1 273 473 Kč

Zákonné sociální pojištění

408 714 Kč

Spotřeba energie

105 360 Kč

Spotřeba materiálu

94 066 Kč

Nájemné

240 700 Kč

Opravy a revize

52 011 Kč

Potraviny

18 676 Kč

Kancelářské potřeby

22 568 Kč

Drobné vybavení

70 956 Kč

Telefony, internet, poštovné

7 663 Kč

Školení a kurzy

15 500 Kč

Účetní a personální sluţby

40 000 Kč

Ostatní sluţby

33 068 Kč

Jiné ostatní náklady

4 846 Kč
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Náklady celkem

2 387 601 Kč

Výnosy
Dotace HMP

1 458 000 Kč

Grant HMP

345 000 Kč

Městská část Praha 6

201 200 Kč

Městská část Praha 4

5 000 Kč

Městská část Praha 5

10 000 Kč

Trţby z prodeje zboţí a sluţeb

125 693 Kč

Dary

199 593 Kč

Nadační příspěvky

36 735 Kč

Výnosy celkem

2 381 221 Kč

Výsledek
Celkový hospodářský výsledek

- 6 379 Kč

16

Poděkování patří
všem přátelům a podporovatelům dílny,
všem dobrovolníkům a praktikantům za mnoho hodin odvedené práce,
všem našim zákazníkům,
všem spolupracujícím organizacím,
všem uţivatelům a jejich rodinám,
Magistrátu hlavního města Prahy za poskytnutí grantu a dotace,
Městské části Praha 6 za poskytnutí dotace,
Městské části Praha 4 za poskytnutí dotace,
Městské části Praha 5 za poskytnutí dotace
všem našim dárcům a podporovatelům:
dětem a rodičům ze ZŠ a MŠ Bílá z Prahy 6 za velkou finanční podporu,
Letišti Praha, a.s. za velký finanční dar,
Sboru Církve bratrské v Praze 6 za finanční dar,
společnosti Burda Auction, s. r. o za velký finanční dar a opakovanou
podporu, společnosti Amgen, s. r. o. za velký finanční dar, opakovanou
podporu a pravidelné vysílání dobrovolníků do naší dílny v rámci
dobrovolnického dne,
společnosti O. K. Oriens Karton s.r.o. za finanční dar,
společnosti Dino Toys s.r.o. za finanční dar,
společnosti A.W.A.L, s. r. o. za finanční dar, který byl pouţit na úhradu
provozních nákladů, a za opakovanou podporu,
společnosti MD Invest Praha, s.r.o. za finanční dar,
společnosti Tripond spol. s r.o. za finanční dar,
Výboru Dobré vůle - Nadace Olgy Havlové za finanční dar pro zakoupení
mobilního zvedacího systému,
Nadaci Jedličkova ústavu za finanční dar pro zakoupení mobilního
zvedacího systému,
zaměstnancům Billa Břevnov za finanční dar,
panu Robertu Neale za finanční dar,
panu Františku Přibylovi za finanční dar,
panu Zdeňku Wamberovi za finanční dar,
paní Kateřině Marešové za finanční dar,
paní Markétě Duškové za bezplatnou zdravotní péči o zaměstnance
Dílny Eliáš,
panu Oldřichu Janotovi za krásný benefiční předvánoční koncert,
panu Miroslavu Zahrádkovi za spolupráci a podporu dílny,
všem našim příznivcům, kteří se nás rozhodli podpořit svým nákupem
přes web givt.cz,
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Dále velmi děkujeme všem pravidelným přispěvatelům, kteří nás kaţdý
měsíc podporovali finanční částkou. V roce 2019 to byli: manţelé Tröglovi,
David Šeterle, Eva Doleţalová, Jana Horáková, Blanka Petečelová, Lucie
Sobotková, Anna Strasserová, Veronika Prokůpková.
A v neposlední řadě děkujeme za stálou přízeň švýcarským zakladatelům
dílny, Johanně a Horstu Altfeldovým. Panu Horstovi tímto posíláme vděčnou
vzpomínku in memoriam.
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Dílna Eliáš, z.s.
Eliášova 20, 160 00 Praha 6
IČ: 26517132

Web: www.dilnaelias.cz
E-mail: dilna@dilnaelias.cz
Tel: 224 311 432
Bankovní spojení: 2600246812/2010

20

