Dílna Eliáš, z.s.
Výroční zpráva za rok 2021
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Za znění zvonů
Nadchni se krásou
Chraň v duši pravdu
Cti co je vzácné
Služ věci dobra
Tak věru dojdeš
V životě k cílům
V činech svých k řádu
V cítění k míru
V myšlení k světlu
A duši Tvou prolne
Důvěra silná
V působnost Boží
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 postižením rozvíjet pracovní a sociální dovednosti v duchu
našeho hesla „Každý něco dokáže“. Společnou činností chceme přispívat
k naplnění života všech lidí, kteří se na životě a práci Dílny Eliáš podílejí.
Na podzim roku 1997 vzniklo občanské sdružení Dílna Eliáš za účelem zřízení
keramické dílny, ve které by mohli lidé s postižením uplatnit své dovednosti, dále
se rozvíjet a najít sociální začlenění. Zpočátku sdružení 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 sdružení na
zapsaný spolek, kterým je i v současnosti.
Spolek provozuje sociální službu s názvem Keramická dílna Eliáš, která je
určena lidem s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením.
Vycházíme z antroposofie a léčebné pedagogiky Rudolfa Steinera –
přesvědčení, že každý člověk je svou podstatou nejen bytost fyzická, ale také
duševní a duchovní, a že člověk není nepopsaný list, ale přichází z duchovního
světa. Každý si neseme nějaká svá postižení, komplexy nebo traumata, ať již
na těle, či duši, která se učíme překonávat. U tzv. „hendikepovaných lidí“ jsou
tato postižení pouze zřetelně viditelná.
Vzájemným kontaktem se od sebe učíme lidskosti – schopnosti pochopit
a skutečně pomoci. Snažíme se o to, aby naše dílna byla místem mezilidského
setkávání a osobního rozvoje – a to nejen pro lidi, společností označované
jako „postižení“. Vítáni jsou u nás dobrovolníci, studenti sociálních oborů i
všichni, kteří se chtějí setkat s naší činností.
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Organizační struktura spolku Dílna Eliáš
Orgány spolku jsou: valná hromada (všichni členové spolku), výbor a kontrolní
komise. Poradním orgánem je kolegium zaměstnanců. Výbor je volen valnou
hromadou a nese odpovědnost za činnost spolku.
Ke 31. 12. 2021 měl spolek 19 členů, tříčlennou kontrolní komisi a tříčlenný
výbor. Členy kontrolní komise byli: Monika Mydlářová, Daniela Kederová
a Miroslav Zahrádka. Výbor byl ve složení: Tomáš Brychta, Lenka Kratěnová
a Daniela Dzvoníková.

Sociální služba Keramická dílna Eliáš
Sociální služba zahájila svou činnost 5. ledna 1998 na Praze 6 a od roku 2007
byla registrována pod názvem Keramická dílna Eliáš (jako sociální rehabilitace).
Od roku 2015 je Keramická dílna Eliáš sociálně terapeutickou dílnou, což lépe
odpovídá charakteru naší služby - kontinuálně však navazujeme na předchozí
období.
Služba 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 němž každý
člověk nachází své místo a uplatnění. Mottem dílny je „Každý něco dokáže“,
protože každý člověk má ve společnosti své místo a přispívá do ní jedinečným
způsobem. To platí nejen při řemeslné výrobě, ale každý má zároveň svoji úlohu
v celém společenství.
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Naše činnosti
Hlavní výrobní činností je výroba dárkové a užitkové keramiky a výroba svíček
ze včelího vosku, doplňkově vyrábíme i dřevěné výrobky.
Při práci s keramickou hlínou používáme 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 je založen na několika snadných činnostech, které
umožňují zapojení do práce i lidem s vysokým stupněm postižení. Hotové
výrobky se navíc vyznačují vysokou estetickou úrovní a vynikne na nich
přirozený charakter a krása hlíny.
Vyrábíme také drobnou užitkovou keramiku odlévanou z forem, točenou na
kruhu nebo modelovanou z ruky a další drobné dárkové předměty. Při této práci
může každý člověk uplatnit svoji tvořivost a otisknout ji do svého jedinečného
výrobku.
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Svíčky ze včelího vosku vyrábíme technikou máčení anebo odlévání
do silikonových forem. Je to krásná práce, zejména máčení svíček umožňuje
zapojení všech lidí - i těch, které ruce tolik neposlouchají. Další uživatelé se pak
zapojují do odlévání svíček do forem a podílí se na dokončování svíček a jejich
balení.

Výrobky ze dřeva jsou pro naše uživatele zajímavou alternativou ke keramice
a vosku – provádíme dřevořezbu a vyrábíme drobné ozdobné předměty. Jedná se
například o spony do vlasů, klíčenky, dřevěné kostky apod. z různých druhů
dřevin. Pro jejich zajímavou kresbu používáme nejčastěji dřevo z jilmu, ořechu,
nebo švestky.
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Mezi naše činnosti však nepatří jen pracovní aktivity v dílně, ale také
např. nácvik domácích prací, pomoc uživatelům při sebeobsluze, osobní hygieně
nebo stravování.
Pravidelně se také účastníme prodejních trhů či benefičních akcí, navštěvujeme
kulturní akce a jiné dílny, podnikáme malé výlety. Zaměřujeme se také na
individuální pomoc při řešení obtížných životních situací.
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Každý den v týdnu se uživatelé mohou zúčastnit i uměleckých aktivit. V roce
2021 u nás probíhaly:
» muzikoterapie s lektorem Janem Chromečkem, od listopadu s Christianem
Krčkem
» eurytmie s novou lektorkou Deborou Štréblovou
» arteterapie s lektorkou Martinou Limpouchovou
» točení na hrnčířském kruhu s lektorkami Jarmilou Syslovou a Marcelou
Brožovou.
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Harmonogram dne
V dílně se scházíme v 9 hodin ráno, v 9:30 začínáme společným zahájením
a poté se pustíme do práce, ať již individuální nebo skupinové.
V 11 hodin je čas na svačinu a po ní pokračujeme v práci až do oběda ve 13 hodin.
Čas po obědě je ponechán odpočinku a ve 14 hodin začínají v úterý a čtvrtek
odpolední umělecko-terapeutické činnosti.
Důležitou součástí chodu dílny a života společenství lidí v ní je společné
prožívání rytmu dne, týdne, ročních období a svátků v průběhu celého roku.
Společně proto slavíme například narozeniny všech v dílně a připomínáme si
důležité svátky.

Uživatelé služby
Cílovou skupinou služby jsou dospělí lidé s mentálním, tělesným nebo
kombinovaným postižením ve věku od 18 let. Denní kapacita dílny je 8 osob.
Přichází k nám lidé, kteří mají sníženou soběstačnost v různých životních
oblastech a situacích a jsou vzhledem ke svému postižení znevýhodněni. Mnozí
nemohou najít pracovní uplatnění na otevřeném, ani chráněném trhu práce a rádi
by se zapojili do pracovního a společenského života. Často se cítí izolováni
od ostatní společnosti. Někteří naši uživatelé se nacházejí v nepříznivé životní
situaci, ve které potřebují pomoci, další chtějí rozvinout své řemeslné dovednosti.
Díky zkušenostem s prací v Dílně Eliáš mohou získat a posilovat různé
dovednosti, potřebné do života. Jedná se o obecné pracovní návyky, nácvik
domácích prací, pomoc při sebeobsluze, hygieně, stravování, apod.
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Ke 31. 12. 2021 poskytovala dílna službu celkem 23 uživatelům. Někteří
stávající uživatelé docházku do služby během roku upravili – tj. o den zkrátili
či naopak rozšířili, čímž byla denní kapacita služby celoročně naplněna. Zájemci
o službu, kteří nemohli být z kapacitních důvodů přijati, byli zaneseni do seznamu
zájemců.
Dílna není zaměřena na práci s lidmi s duševním onemocněním nebo
smyslovým postižením, s lidmi ohroženými závislostí nebo závislými, lidmi, kteří
potřebují nepřetržitou ošetřovatelskou péči nebo na cizince nekomunikujícími
českým jazykem.

Další návštěvníci
I přes komplikovanou epidemiologickou situaci u nás v roce 2021 absolvovalo
praxi celkem 20 studentů ze středních a vysokých škol (VOŠ Jabok, Evangelická
teologická fakulta Univerzity Karlovy a SŠ – Waldorfské Lyceum).
Dílnu svou činností podpořilo také 6 dobrovolníků, kteří k nám opakovaně
docházeli. Výraznou posilou dílny je naše stálá dobrovolnice Daniela Přibylová,
která u nás v roce 2021 odpracovala neuvěřitelných 462 hodin.
Kvůli koronavirové situaci se naopak již dva roky nemohly uskutečnit tradiční
dobrovolnické dny s firmou Amgen ani s jinými organizacemi.
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Život dílny v roce 2021
Život dílny v roce 2021 byl opět velmi ovlivněn koronavirovou situací.
Nejvíce se to projevilo na začátku roku, kdy do dílny docházelo jen velmi málo
uživatelů, v průměru pouze 1-2 denně. I tak jsme byli rádi, že dílna může fungovat
- má to smysl i pro jednoho člověka!

Když s příchodem jara začalo do dílny přicházet více lidí, snažili jsme se to
všem vynahradit a uspořádali jsme několik společných akcí. V květnu a červnu
jsme podnikli výlety do botanické zahrady v Troji a do Průhonického parku.
V září jsme ještě stihli celodílenský výlet do dendrologické zahrady v Čestlicích.
10
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Velkou změnou pro všechny byla obměna týmu zaměstnanců ve druhé
polovině roku 2021. Dílna Eliáš tuto změnu zvládla velmi dobře a v současnosti
je personálně zajištěna a dobře funguje. V týmu jsme uvítali 4 nové kolegyně:
sociální pracovnice Šárku Bozděkovou a Lenku Kratěnovou a pracovnice
v sociálních službách Magdalénu Víchovou a Deboru Štréblovou (v jejíž osobě
dílna získala po několika letech také lektorku eurytmie).

S přicházejícím podzimem jsme se pustili do úpravy zahrádky na dvorku před
dílnou – džungli keřů jsme kultivovali a nově zasázeli sazenice květin, které
budou postupně v průběhu roku rozkvétat. Na záhonky jsme použili náš první
kompost, který vzniká v dílenského bioodpadu.
V listopadu jsme společně zažili dvoudenní výtvarný seminář se skotským
malířem Davidem Newbattem, který Dílnu Eliáš navštívil již několikrát
a v interiéru nám zanechal několik svých maleb. Tentokrát byl tématem sv.
Martin. Navzdory tlumočení z angličtiny se všichni nechali silou Davidovy
osobnosti vtáhnout do společného malování a odcházeli domů s velkým zážitkem.
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Na podzim a v adventní době jsme také zúročili výrazné zlepšení v oblasti
výroby svíček, na kterém jsme pracovali už od jara. Díky novým postupům
výroby, kvalitnímu vybavení i novému druhu používaného vosku jsou naše svíčky
krásnější než dříve a lépe hoří. Potvrdil nám to i zájem zákazníků - tolik
objednávek jsme ještě nikdy neměli.

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 Gawain, Via Rosetou, o.p.s., Camphillem na soutoku, z.s., Společenstvím
Dobromysl, Akademií sociálního umění Tabor, Dílnou Jinan.
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.
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Hospodaření
Hlavním zdrojem financování sociální služby Keramická dílna Eliáš jsou
dotace z veřejných zdrojů – Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu
hlavního města Prahy, Městské části Praha 6. Další část nákladů je kryta prodejem
vlastních výrobků, z grantů a z příspěvků získaných prostřednictvím nadací a
dárců. Naše sociální služba je pro uživatele zdarma.

Výsledovka 2021
Náklady
Mzdové náklady – hrubé mzdy
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Spotřeba energie
Spotřeba materiálu
Nájemné
Opravy a revize
Potraviny
Kancelářské potřeby
Drobné vybavení
Telefony, internet
Školení a kurzy
Účetní a personální služby
Ostatní služby (arteterapie, muzikoterapie, poštovné,
propagace, pojištění, supervize atd.)
Jiné ostatní náklady (zákonné pojištění zaměstnanců)
Náklady celkem

1.665.865 Kč
531.200 Kč
86.865 Kč
107.194 Kč
300.000 Kč
11.653 Kč
6.452 Kč
2.483 Kč
21.268 Kč
4.200 Kč
6.000 Kč
48.400 Kč
109.487 Kč
4.345 Kč
2.905.412 Kč

Výnosy
Dotace HMP
1.669.000 Kč
Grant HMP
614.000 Kč
Městská část Praha 6
101.200 Kč
MPSV – program C
115.737 Kč
MPSV – program E
24.599 Kč
Městská část Praha 6 - Kultura
7.500 Kč
Tržby z prodeje zboží a služeb
131.515 Kč
Dary
161.395 Kč
Kompenzace zdravotních pojišťoven–testování zaměstnanců
3360 Kč
Výnosy celkem
2.828.306 Kč
Celkový hospodářský výsledek

- 77.106 Kč
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Poděkování patří












všem členům spolku Dílna Eliáš, z.s.,
všem zaměstnancům,
všem uživatelům a jejich rodinám,
paní Daniele Přibylové a všem ostatním dobrovolníkům,
paní Tereze Blehové za poradenství v oblasti administrativy,
paní Petře Fatkové za poradenství v oblasti personalistiky,
panu Josefu Morongovi za IT podporu,
Camphillu na soutoku, z.s. a paní Žanetě Lenhartové za podporu
a poskytnutí know-how pro výrobu svíček,
všem přátelům dílny,
všem našim zákazníkům,
všem spolupracujícím organizacím,



všem našim dárcům a podporovatelům:





Magistrátu hlavního města Prahy za poskytnutí grantu a dotace,
Městské části Praha 6 za poskytnutí dotace,
společnosti Burda Auction, s. r. o., za finanční dar
a za dlouhodobou podporu,
společnosti A.W.A.L, s. r. o., za finanční dar a za dlouhodobou
podporu,
společnosti Amgen, s. r. o., za finanční dar,
společnosti Lundegaard, a. s., za finanční dar,
panu Robertu Nealemu za finanční dar,
paní Kateřině Marešové za finanční dar,
panu Richardu Syslovi za finanční dar,
paní Markétě Duškové za bezplatnou zdravotní péči o zaměstnance
Dílny Eliáš.









Dále velmi děkujeme všem pravidelným přispěvatelům, kteří nás každý měsíc
podporovali finanční částkou. V roce 2021 to byli: manželé Tröglovi, David
Šeterle, manželé Doležalovi, Jana Horáková, Blanka Petečelová, Lucie
Sobotková a Anna Strasserová.
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

