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ZÁKLADNÍ KÁMEN
Rudolf Steiner

Na přelomu věků
vstoupilo duchové světlo světů
do proudu zemského bytí.
Temno noci dovládlo,
denní jasné světlo
se rozzářilo v lidských duších,
světlo, jež zahřívá prostá srdce pastůřů,
světlo jež osvěcuje moudré hlavy králů.
Božské Světlo, Kriste - Slunce,
zahřej naše srdce, rozjasni naše hlavy,
aby dobré bylo, co ze srdcí zakládáme,
co z hlav až k cíli přivést chceme.
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KERAMICKÁ DÍLNA ELIÁŠ

Občanské sdružení Dílna Eliáš vzniklo na podzim roku
1 997 a svoji činnost s klienty zahájilo 5. ledna 1 998
v Eliášově ulici 20 v Praze 6. Architektonicky zajímavé
prostory nám byly nabídnuty Nadací Jedličkova ústavu
za bezplatný nájem.
Dílna Eliáš je centrem sociální rehabilitace pro lidi
s mentálním a kombinovaným (mentálním a tělesným) postižením, zejména pro
absolventy Jedličkova ústavu. Hlavní činností je výroba keramických předmětů
lisovaných do sádrových forem. Tento druh výroby je poměrně snadný, a proto
se na produkci může podílet každý, kdo dílnu navštěvuje. Technologie, stejně
jako sádrové a kaučukové formy a další výrobní zařízení, pocházejí z dílny
Vaudésy Keramik v Association La Branche – Savigny ve Švýcarsku.
Posláním a cílem Keramické dílny Eliáš je pomoci lidem s kombinovaným
postižením osvojit si základní pracovní a sociální dovednosti a návyky pro
smysluplné začlenění se do běžného způsobu života a podporovat je v jejich
samostatnosti především v oblasti péče o vlastní osobu.
Dílna je otevřena od pondělí do pátku (od 9 do 1 6 hodin) a její maximální
kapacita je 7 klientů denně. V roce 2008 navštěvovalo Keramickou dílnu Eliáš
1 8 klientů: Martin Borowiec, Barča Brožková, Petr Buchar, Kája Hanušová,
Martin Kocourek, Pavel Kolář, Ivo Mizerovský, Filip Navrátil, Ladislav Nohel,
David Obermajer, Michal Prokop, Standa Říha, Michal Stečínský, Kačka
Tománková, Standa Trojan, Alenka Vallová, Petr Vykoukal a Honza Zdráhal.
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Život dílny

V dílně se scházíme vždy v 9 hodin ráno a společným cvičením, zpíváním a
promluvou zahájíme den. Rozdělíme si pracovní činnosti, které je třeba udělat,
a dáme se do práce. V 1 1 hodin máme přestávku na svačinu a po ní pokračujeme
v práci. Ve 1 3 hodin je oběd. Ten je pro nás důležitým rituálem. Podáme si
v kruhu ruce, za jídlo poděkujeme a popřejeme si dobrou chuť. Po obědě je čas
věnován odpočinku, který v jarních a letních měsících trávíme na našem
rozkvetlém prosluněném dvorku. Klid po obědě trvá do 1 4 hodin.
Odpoledne probíhají další terapeutické a umělecké činnosti. V roce 2008 jsme měli:
· Eurytmii s Terezou Olšovou
· Arteterapii s Janou Trněnou
· Muzikoterapii s Petrou Stypovou
· Točení na hrnčířském kruhu s Jarmilou Syslovou
· Malování na keramiku
Důležitou součástí terapie je prožívání rytmu roku, a to především prostřednictvím
křesťanských svátků, které si připomínáme společným vyprávěním, čtením,
zpíváním a uměleckým tvořením v rámci arteterapie.

Spolupráce s jinými organizacemi

Již od svého založení spolupracuje Dílna Eliáš s Nadací Jedličkova ústavu a
s občanským sdružením Asistence.
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V roce 2008 absolvovalo v Dílně Eliáš praxi a exkurzi mnoho studentů Vyšší
odborné sociálně pedagogické a teologické školy Jabok, Vyšší odborné školy
sociálně právní, Evangelické akademie a dalších škol pedagogického a sociálního
zaměření.
V rámci Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii, jehož je Dílna Eliáš
členem, spolupracujeme s řadou antroposofických dílen a škol – např. se
svíčkařskou dílnou Ignis, textilní dílnou Gawain, Svobodnou speciální školou
J. A. Komenského, Akademií sociálního umění Tabor, Camphillem České
Kopisty, o. s. Kamenná Cesta, Společenstvím Dobromysl, dílnami Jinan a Tilia.

Výsledovka keramické dílny za rok 2008
Náklady
Provozní náklady celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie (*)
Nákup zboží
Opravy a údržba
Propagace a náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady celkem

Náklady celkem

456 498,05 Kč
135 160,00 Kč
24 552,00 Kč
23 035,24 Kč
13 802,40 Kč
64 669,50 Kč
195 278,91 Kč
568 246,57 Kč

1 024 744,62 Kč

Výnosy
Tržby za prodané zboží
Přijaté příspěvky a dotace

Výnosy celkem

235 935,88 Kč
765 273,10 Kč

1 001 208,98 Kč

Výsledek
Zisk
(*) Fakturace zbylých nákladů (cca 80 tis. Kč) proběhla až v roce 2009

-23 535,64 Kč
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EReprezentační
LIÁŠŮV OBCHOD
prodejna denních stacionářů, chráněných dílen a dalších

neziskových organizací
Projekt Eliášův obchod je tréninkové pracoviště pro lidi s mentálním a
kombinovaným postižením. Zahájen byl v září roku 2005 díky finanční podpoře
ze sociálních fondů EU.
Samotný Eliášův obchod byl otevřen v září roku 2006 na frekventovaném a
dobře viditelném místě v blízkosti Vítězného náměstí na Praze 6. Prostory
k provozování obchodu jsme získali za přispění městské části Praha 6.
Hlavním posláním projektu je umožnit lidem s postižením rozvíjet v rámci
sociální rehabilitace pracovní a sociální dovednosti a návyky potřebné pro
začlenění se do běžného způsobu života. Práce v obchodě pomáhá našim
klientům rozvíjet především komunikační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost
a další znalosti a dovednosti, díky kterým se snadněji uplatní na otevřeném trhu
práce.
Obchod dále přispívá ke zviditelnění práce sociálních neziskových organizací,
pražských i mimopražských – u výrobků jsou přiloženy letáčky, případně
fotoreportáže o místech jejich vzniku a o lidech, kteří je vyrábějí, naše vývěsky
informují o aktuálním dění v sociální, vzdělávací a kulturní oblasti. V neposlední
řadě poskytujeme odbyt pro všechny sociální organizace věnující se v rámci své
činnosti řemeslně-umělecké výrobě a posilujeme tak – byť v malé míře – princip
jejich samofinancování. V roce 2008 jsme spolupracovali s více než 60-ti
organizacemi, např. Fokus Praha, Letohrádek Vendula, Salet, Kašna, Magrata,
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Duha, Dílny tvořivosti, Jedličkův ústav, Letní dům, Ignis, Společenství
Dobromysl, Iskérka, Domov Sv. Rodiny, Dom, Nazaret, Sananim a další.
Obchod je otevřen po celý rok od pondělí do pátku od 1 0 do 1 8 hodin. Každý
den se v něm vystřídají 4 klienti. V roce 2008 to bylo celkem 1 2 osob
s postižením. Devět z nich bylo zařazeno do tréninkového programu a další čtyři
byli zaměstnáni na částečný úvazek. V roce 2008 byli uživateli naší služby: Barča
Brožková, Lýdie Drbalová, Pavel Ehrlich, Kája Hanušová, Pavel Kolář, Filip
Navrátil, Hanka Petříková, Michal Stečínský, Standa Trojan, Alenka Vallová,
Petr Vykoukal a Honza Zdráhal.
Projekt je financován z ESF v rámci programového opatření JPD3.

Výsledovka obchodu za rok 2008
Náklady
Provozní náklady celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Nákup zboží
Opravy a údržba
Ostatní služby
Mzdové náklady celkem

Náklady celkem

881 462,68 Kč
81 514,50 Kč
5 330,20 Kč
461 015,98 Kč
8 609,00 Kč
324 993,00 Kč
591 145,71 Kč

1 472 608,39 Kč

Výnosy
Tržby za prodané zboží
Přijaté příspěvky a dotace

Výnosy celkem
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748 025,10 Kč
990 728,48 Kč

1 738 753,58 Kč

Výsledek
Zisk

266 145,19 Kč

SAMOSPRÁVA SDRUŽENÍ

V roce 2008 mělo občanské sdružení Dílna Eliáš 9 členů. Jmenovitě: Petra
Fulínová, Veronika Fulínová, Jana Horáková, Daniela Kederová, Johana Krejčí,
Helena Laichterová, Veronika Lejcarová, Monika Nosková a Iveta Pavlátová.
Ve výboru o. s. Dílna Eliáš byly: Veronika Fulínová, Johana Krejčí a Veronika
Lejcarová. Během roku 2008 byli v dílně a obchodě dále zaměstnány Gabriela
Kopecka a Jana Trněná. V září 2008 je vystřídali Petra Stypová a Ondřej
Němeček, v prosinci nastoupila Jitka Hašková.

HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ

I v roce 2008 jsme se snažili pokrýt alespoň část nákladů prodejem našich
výrobků.
Další finanční prostředky na provoz keramické dílny a Eliášova obchodu jsme
získali od MPSV, v roce 2008 to byl 1 .1 71 .000,- Kč. Z Magistrátu hl. města
Prahy jsme dostali 300.000,- Kč. Městská část Praha 6 přispěla částkou 20.000,Kč, ze sociálních fondů EU jsme obdrželi 242.670,- Kč. Firma HP nám
darovala notebook. Děkujeme také panu Petru Zrůstkovi za jeho finanční dar.
Tímto všem jmenovaným i nejmenovaným, kteří nám poskytli finanční podporu,
věcný dar nebo nám pomohli zakoupením našich výrobků či svojí prací, velice
děkujeme.
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme:
· Horstu Altfeldovi – za to, že na nás stále myslí
· Josefu Kosovi a Lucii Janíkové – za mnoho hodin bezplatně odvedené práce
· Oldřichu Janotovi – za krásný vánoční koncert
· Wilhelmu Floride – za zajímavou přednášku o Kašparu Hauserovi v prosinci 2008
Děkujeme za pomoc i všem spolupracujícím organizacím a všem našim přátelům,
příznivcům a podporovatelům.
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FOTOGRAFIE Z ROKU 2008

Petra Stypová, Alenka Valová, Míša Stečínský a cesta sv. Václava

16

Jitka Hašková hledá tajemství lisu
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Petr Vykoukal, Petra Stypová a Martin Kocourek při malování na keramiku
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Kačka Tománková – přijďte se k nám podívat!
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KONTAKT
Dílna Eliáš

Eliášova 20
Praha 6
160 00
Tel/fax: 224 311 432
E-mail: dilna@dilnaelias.cz
Web: www.dilnaelias.cz
Číslo účtu: 19-4134510207/0100
IČO: 26517132

Eliášův obchod

Jugoslávských partyzánů 4
Praha 6
160 00
Tel/fax: 233 313 454
E-mail: obchod@dilnaelias.cz
Web: www.dilnaelias.cz
Číslo účtu: 51-2664760247/0100
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