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O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DÍLNA ELIÁŠ

Občanské sdružení Dílna Eliáš vzniklo na podzim
roku 1 997 za účelem zřízení keramické dílny, ve
které by mohli lidé s postižením uplatnit své
dovednosti, dále se rozvíjet a najít sociální začlenění. Zpočátku fungovalo občanské sdružení jako jeden z článků současně vzniklého Spolku pro léčebnou pedagogiku, od roku 2001 je však už
samostatným subjektem.
Kontakt s klienty v keramické dílně vedl členy
sdružení záhy k pomýšlení na další potřebné
projekty. Odtud vzešla iniciativa k založení
partnerského zařízení v Srbči na Rakovnicku – týdenního stacionáře Společenství Dobromysl. O něco později vznikl i druhý projekt našeho sdružení – Eliášův obchod, který funguje jako tréninkové pracoviště a prodejní místo
nejen naší keramické dílny, ale i několika desítek dalších neziskových organizací.
Od roku 2005 tedy vede o. s. Dílna Eliáš současně dvě sociální služby – Keramickou dílnu Eliáš a Eliášův obchod. V počátečních letech existence Eliášova obchodu byly obchod i keramická dílna vedeny jedním pracovním týmem, což se
z dlouhodobého hlediska ukázalo jako nepraktické. Proto byly
vytvořeny týmy dva a obě pracoviště začala fungovat samostatně pod záštitou o. s. Dílna Eliáš. V roce 201 0 bylo dále
dohodnuto, že obchůdek založí novou obecně prospěšnou
společnost a sociální službu převede pod její hlavičku. Tím
v budoucnu dojde k úplnému osamostatnění obou služeb.
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Organizační struktura o. s. Dílna Eliáš

Orgány občanského sdružení jsou valná hromada skládající ze všech členů sdružení a
výbor složený z volených členů sdružení – pracovníků keramické dílny i obchodu. Členy výboru volí valná hromada.
V roce 201 0 zůstalo složení občanského sdružení beze změny, členů je 1 1 a jsou jimi:
Daniela Kederová, Helena Kuldanová, Monika Nosková, Veronika Fulínová, Petra
Fulínová, Jana Horáková, Iveta Pavlátová, Ondřej Němeček, Petra Stypová, Vendula
Brožová a Martin Šilha.
Beze změny zůstal i výbor sdružení, tvoří jej: Vendula Brožová, Veronika Fulínová, Ondřej Němeček, Petra Stypová a Martin Šilha.

Hospodaření o. s. Dílna Eliáš

Naši klienti za poskytované sociální služby nic neplatí. Hlavním zdrojem financování
Keramické dílny Eliáš a Eliášova obchodu jsou dotace z veřejných zdrojů – MPSV a
MHMP, podpořila nás také MČ Praha 6. Snažíme se alespoň část nákladů zajistit
prodejem svých výrobků a získávat sponzory a dárce.
Celková náklady neodpovídají skutečným potřebám provozu obou služeb. Byly by
mnohem vyšší, kdybychom neprovedli výrazná omezení v rozpočtu. Jde zejména
o odklad oprav vybavení a obnovy prostor a o udržování platů zaměstnanců na velmi
nízké úrovni. Tento stav je dlouhodobě neudržitelný. Bude proto třeba získat
další zdroje financování.
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KERAMICKÁ DÍLNA ELIÁŠ

Keramická dílna Eliáš zahájila svou činnost 5. ledna 1 998 na Praze 6
v Eliášově ulici 20. Bezbariérový prostor poskytla za bezplatný nájem
Nadace Jedličkova ústavu. Dílna je zařízením sociální rehabilitace pro
lidi s mentálním a kombinovaným (mentálním a tělesným) postižením, zejména
pro absolventy Jedličkova
ústavu.
Posláním a cílem Keramické dílny Eliáš je
pomoci uživatelům služby získat základní pracovní a sociální návyky a dovednosti potřebné pro smysluplné začlenění do života a
podporovat je v samostatnosti především
v péči o vlastní osobu.
Hlavní činností je výroba drobných keramických předmětů lisovaných do sádrových
forem. Technologii výroby, stejně jako mnohé
sádrové a kaučukové formy a další výrobní zařízení, jsme získali z léčebně terapeutické
dílny Vaudésy Keramik v Association La Branche – Savigny ve Švýcarsku. Tento druh
výroby je mimo jiné založen na několika poměrně snadných činnostech, které jsou
schopni vykonávat i lidé s velmi vysokým
stupněm postižení. Proto je heslem naší dílny
„Každý něco dokáže“.
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Klienti dílny
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Našimi klienty jsou převážně mladší lidé s kombinovaným a mentálním postižením, kteří vyšli ze speciálních škol a hledají uplatnění na chráněném trhu práce.
Žijí většinou v domácnostech stárnoucích rodičů a touží
po smysluplném naplnění vlastního osudu.
V roce 201 0 nastoupili do dílny 4 noví klienti a 3 klienti užívání služby ukončili. Celkem poskytla dílna Eliáš
službu 23 klientům (z toho 1 0ti vozíčkářům). Jmenovitě
jimi byli: Martin Borowiec, Nikola Brendlová, Bára
Brožková, Petr Buchar,
Kája Hanušová, Martin Kocourek, Pavel Kolář, Gábina Moravcová, Ivo Mizerovský, Ladislav Nohel,
David Obermajer, Karel Pajma, Michal Prokop, Mirek Přech, Standa Říha, Petr Sedláček, Petr Sládek,
Martin Štěpnička, Tereza Syrovátková, Jana Ungrová,
Petr Vykoukal a Jan Zdráhal.
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Další návštěvníci dílny

V roce 201 0 u nás absolvovalo své praxe 6
studentů z Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické JABOK, 2 studenti
z Waldorfského lycea, 2 účastníci kurzu pracovník v sociálních službách Diakonie ČCE a
dále 2 postižení žáci z praktických škol při
Jedličkově ústavu. Vydatnou pomocí přispělo
k chodu dílny pět dobrovolníků – Eva Kováčová, Klára Urbanová, Kamila Šímová, Marta Dziuruń a Michal Černý.

Život dílny

Dílna je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 1 6 hodin a je určena pro maximálně 7 klientů denně (z toho až 4 vozíčkáře).
Většina klientů k nám dochází dvakrát týdně.
V dílně se scházíme v 9 hodin ráno. V 9:30 začínáme společným
cvičením, zpěvem a promluvou a pak se pustíme se do práce.
V 1 1 hodin je čas na svačinu a po ní pokračujeme v práci až do
oběda, který je ve 1 3 hodin. Čas po obědě je ponechán odpočinku
a ve 1 4 hodin začínají odpolední umělecko-terapeutické činnosti.
V rámci nich se naši klienti v roce 201 0 věnovali:
» Eurytmii se Zdeňkou Zbořilovou
» Arteterapii s Vendulou Brožovou
» Točení na hrnčířském kruhu s Jarmilou Syslovou
» Muzikoterapii s Ondřejem Němečkem
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Důležitou součástí chodu dílny ve smyslu léčebné pedagogiky je prožívání rytmu roku v ročních obdobích a
křesťanských svátcích, které si připomínáme vyprávěním,
zpíváním a malováním. Některé z nich, jako je sv. Jan a
sv. Michael, pak slavíme společně ve spřáteleném zařízení
Společenství Dobromysl v Srbči u Rakovníka.

Keramická dílna v roce 2010

Chod dílny navázal v roce 201 0 na svižné pracovní
tempo předešlého roku. Povzbuzeni úspěchem loňské zakázky od ING jsme oslovili firmu Siemens, s.r.o. a získali
zakázku na dárkové balíčky a 30 luxusních mís –
hlavních cen pro účely firemního veletrhu. Současně jsme
do programu akce přispěli teambuildingovým
workshopem. Příjemnou novinkou bylo zahájení
pravidelné účasti dílny na Farmářských trzích Prahy 6. Oboje skutečnosti - zakázka pro
Siemens i farmářské trhy - nám podstatnou
měrou pomohly přečkat několik finančně kritických měsíců na začátku roku.
Příznivě hodnotíme navázání kontaktu se zařízením Zajíček na koni o. s. – sdružením,
které pomáhá postiženým osobám, především
dětem a mladistvým. Absolvovali u nás několik celodenních exkurzí a řada z účastníků
měla vůbec poprvé možnost si práci v nějaké
dílně vyzkoušet. Pro nás byla tato zkušenost
zajímavá především tím, že šlo o stupeň
mladší věkovou skupinu, než která k nám
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běžně chodí. Naši klienti měli tak možnost
ukázat mladším kolegům, jak práce probíhá a
něco je naučit. S dětmi souvisela i další akce –
natáčení České televize. Ta zařadila reportáž
z naší dílny do dětského pořadu Pomáhejme
si. Pořad byl vysílán 31 . srpna na ČT1 .
Sv. Jiří přinesl zjara dílně další významnou
událost, tentokrát soukromého charakteru –
svatbu Ondřeje Němečka a Petry Stypové.
Proběhla v Nové Vsi nad Popelkou a zúčastnila se jí podstatná část dílny. Za hojnou
účast všem děkujeme – i díky vám jsme měli svatbu, jakou se každému nepoštěstí mít.
Svátky sv. Jana a sv. Michaela jsme tradičně oslavili ve spřáteleném zařízení Dobromysl
v Srbči u Rakovníka. Za zmínku stojí také návštěva nedaleké dílny Gawain, která předznamenala pozdější vzájemnou spolupráci – například společnou účastí na výstavě Play
v pražském Mánesu, kde jsme spolu s dalšími zařízeními zastupovali anthroposoficky orientovaná zařízení. V předvánočním čase jsme zakončili rok benefičním koncertem Oldřicha Janoty a besídkou v dílně Eliáš.
V roce 201 0 doznalo změn i složení pracovního týmu – Petra Stypová odešla na mateřskou dovolenou a do týmu naopak vstoupila Kamila Chromečková. Vzala si na starost
fundraising a vývoj nových glazovaných výrobků.

Kde jste nás mohli v roce 2010 dále vidět

Na velikonočních jarmarcích waldorfské školy Jinonice a ve firmě ING, na trhu chráněných dílen na Vyšehradě, na benefiční akci o. s. Asistence Jako zázrakem, na farmářských trzích Prahy 6, dále na řemeslném trhu v Krásné Lípě, na Jarmarku u Ludmily
a na vánočních trzích ve waldorfské škole Jinonice, Dědina a v Obci křesťanů.
Nově jsme získali prodejní vitrínku na úřadu MČ Praha 6.
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Již od svého založení spolupracuje Dílna Eliáš s Nadací Jedličkova Ústavu, Školami Jedličkova ústavu a občanským
sdružením Asistence. V rámci Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii, jehož je Dílna Eliáš členem,
spolupracujeme s řadou antroposofických dílen a škol
– s Akademií sociálního umění Tabor, Společenstvím
Dobromysl, Textilní dílnou Gawain, Atelierem Tilia,
Chráněnou dílnou Ignis, Speciální waldorfskou školou J. A.
Komenského, Dílnou Jinan, občanským sdružením Kamenná cesta a Camphillem České Kopisty.
V rámci poskytování praxí studentům škol sociálního a pedagogického zaměření spolupracuje Keramická dílna
Eliáš s Vyšší odbornou školou sociálně pedagogickou a teologickou JABOK, Waldorfským lyceem a Diakonií CČE.
Dále spolupracujeme s Fórem dárců a
městskou částí Praha 6,
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Výsledovka keramické dílny Eliáš
Náklady
Provozní náklady celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem

449 721 Kč
120 364 Kč
107 193 Kč
1 898 Kč
8 392 Kč
5 280 Kč
65 589 Kč
141 005 Kč
670 688 Kč
499 151 Kč
162 892 Kč
1 943 Kč
4 302 Kč
2 400 Kč
1 120 411 Kč

Výnosy
Tržby za prodané zboží
Přijaté příspěvky a dotace celkem
Ministerstvo práce a soc. věcí
Magistrát hl. města Prahy
Ostatní příspěvky
Výnosy celkem

148 089 Kč
950 027 Kč
700 000 Kč
90 000 Kč
160 027 Kč
1 098 116 Kč

Výsledek
Celkový hospodářský výsledek

-22 295 Kč
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Reprezentační prodejna denních stacionářů,
chráněných dílen a dalších neziskových organizací
Projekt Eliášův obchod slouží jako tréninkové
pracoviště pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Projekt byl zahájen
v září roku 2005 díky finanční podpoře ze sociálních fondů EU.
Pro zákazníky byl Eliášův obchod 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
Prahy 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 komu-
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nikační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost a další znalosti a
dovednosti, díky kterým se snadněji uplatní na otevřeném trhu
práce.
Obchod dále přispívá k 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 výrobků sociálních organizací
věnujících se v rámci své činnosti řemeslné a umělecké výrobě a posilujeme tak, byť
v malé míře, princip jejich samofinancování. V roce 201 0 jsme spolupracovali s mnoha
organizacemi. Patří mezi ně například Rolnička,Chráněné dílny u Sv.Anny, Dílny tvořivosti, A Mano, Cedr, Arkadie, Proutek, Modrý klíč, Iskérka, Gawain, Ignis, Nazaret,
Apla, Fokus, Sananim, Fortel, WS Handicap, Společenství Dobromysl, Bona a další.
Obchod je otevřen po celý rok od pondělí do pátku od
1 0.00 do 1 8.00. Každý den se v něm vystřídají 4 klienti. V roce 201 0 to bylo celkem 1 2 osob se zdravotním
postižením. Sedm z nich bylo zařazeno do tréninkového
programu a dalších pět bylo zaměstnáno na částečný
úvazek.
Na financování projektu Eliášův obchod se v roce 201 0
podílely: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát
hlavního města Prahy, MČ Praha 6, Nadace Charty 77
- Konto bariéry, veřejná sbírka.

15

O OBCHŮDKU

Aktuality roku 2010

Počátkem roku jsme v suterénu obchodu zařídili
malou kancelář díky finančnímu příspěvku Nadace Charty 77-Konto bariéry.
Během roku jsme se zúčastnili několika jarmarků a trhů chráněných dílen, v létě ve skanzenu
v Kouřimi, na podzim jarmarku chráněných dílen U Ludmily na Náměstí Míru, který každoročně pořádá Diakonie, před Vánocemi trhu ve
waldorfské škole v Jinonicích a v Obci křesťanů.
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Výsledovka Eliášova obchůdku
Náklady
Náklady celkem
Spotřeba energie
Mzdové náklady
Prodané zboží
Ostatní náklady

1 870 314 Kč
34 509 Kč
654 238 Kč
689 727 Kč
491 840 Kč

Výnosy
Výnosy celkem
Tržby za prodané zboží
Provozní dotace a příspěvky
Ministerstvo práce a soc. věcí

1 982 378 Kč
979 172 Kč
1 003 174 Kč
32 Kč

Výsledek
Celkový hospodářský výsledek

112 064 Kč
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» Horstu Altfeldovi – za to, že na nás stále myslí
» Evě Kováčové, Kláře Urbanové, Kamile Šímová, Martě Dziuruń, Josefu Kosovi,
Standovi Trojanovi, Michalovi Černému, praktikantům a všem dalším, kteří nám
pomohli – za mnoho hodin bezplatně odvedené práce
» Oldřichu Janotovi – za krásný vánoční koncert
» Dílně Gawain – za podnět ke spolupráci
» firmám Barx Construction s. r. o., O. K. Oriens Karton s. r. o., Dino Toys s. r. o.,
Commerzbank AG za dary, Michalovi Mařákovi za bezúročnou půjčku a
Standovi Trojanovi za příspěvek na Ester
» Mirkovi Novákovi a Josefu Kosovi za technickou péči o obchod
Děkujeme za pomoc všem spolupracujícím organizacím a všem našim přátelům, příznivcům a podporovatelům.
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WORKSHOP PRO SI EMENS,

KVĚTEN 2 0 1 0
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Zajímavým spestřením v běhu dílny byl worskshop, který jsme připravili pro firmu
Siemens. Mohli jsme tak zprostředkovat zážitek práce s hlínou i lidem, kteří by k nám
do dílny jinak asi nezavítali. I když kdo ví - řada účastníků budila dojem, že mají blízko
k řemeslu i umění a my se záhy cítili jako mezi svými.
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WORKSHOP PRO SI EMENS,

KVĚTEN 2 0 1 0

Workshop se skládal ze tří částí, v první rozehřívací části si účastnící sáhli na hlínu a
vymodelovali mističku, v druhé intenzivnější části pracovali poslepu a ponořili se zážitku
hmoty - tiže a lehkosti, malého a velkého rozměru a zjišťovali, zda mají jejich ruce
paměť. Ve třetí tvůrčí části se pokusili ztvárnit spící, probouzející se a nakonec probuzený
tvar. Doufáme, že si každý z workshopu něco odnesl a potvrzujeme, že my ano.
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Kája točí na kruhu
Středeční směna včetně hostů
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Kája a Honzík si vzájemně přejí
Praktikantka při kontaktu s Karlem
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Terezka glazuje
Láďa v plném pracovním zaujetí
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Praktikantky asistují při práci
Čerstvě odlitá mistička – je v pořádku?
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