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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 vedlo 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.
Z tohoto důvodu byla založena nová obecně prospěšná
společnost Via Roseta o.p.s., pod kterou byl ke dni
30. 6. 201 2 převeden stávající provoz sociální služby Eliášův
obchod.
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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 dubnu 201 2 se konala valná hromada. Do o. s. Dílna Eliáš byli přijati tito noví
členové: Kamila Chromečková, Marie Kadlecová a Agáta Ábelová. Byl zvolen nový
výbor o.s. Dílna Eliáš ve složení: Veronika Fulínová, Petra Stypová, Ondřej Němeček,
Vendula Brožová, Kamila Chromečková, Marie Kadlecová a Agáta Ábelová.
Členství v o.s. Dílna Eliáš ukončil Martin Šilha a Jana Horáková, která však zůstává
věrnou příznivkyní a dílnu pravidelně podporuje.

Hospodaření o. s. Dílna Eliáš

Naši klienti za poskytované sociální služby nic neplatí. Hlavním zdrojem financování
jsou dotace z veřejných zdrojů – MPSV a MHMP, podpořila nás také MČ Praha 6
a Nadace OKD. Část nákladů zajišťujeme prodejem svých výrobků a z darů.
Do rozpočtu v roce 201 2 nepříznivě zasáhl nečekaný prodej nemovitosti, v níž dílnu
provozujeme. Od července 201 2 jsme nuceni platit měsíční nájem ve výši 25 000 Kč.
Po náročných jednáních se nám podařilo získat prostředky na nájem alespoň do konce
roku 201 2. Grantem ve výši 1 00 000 Kč nás podpořila Nadace Jedličkova ústavu,
MČ Praha 6 nám poskytla příspěvek ve výši 52 1 67 Kč. Do budoucna není
financování nájemného však nijak vyřešeno. Uvítáme proto jakoukoli
pomoc v této mimořádné situaci.
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KERAMICKÁ DÍLNA ELIÁŠ

Keramická dílna Eliáš zahájila svou činnost 5. ledna 1 998 na Praze 6
v Eliášově ulici 20. Dílna je zařízením sociální rehabilitace pro
lidi s fyzickým, mentálním nebo kombinovaným postižením.
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 dospělí lidé s kombinovaným,
fyzickým nebo 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 2 poskytovala dílna službu celkem
22 klientům a dále k nám docházeli tři praktikanti
z praktických škol při Jedličkově ústavu a z Modré
školy.
Tři klienti službu ukončili, jeden nový klient k nám
přišel a další dva si službu rozšířili. Tím byla denní
kapacita služby naplněna. Zájemci, kteří nemohli být
z kapacitních důvodů přijati, byli zaneseni do
seznamu čekatelů.
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Další návštěvníci dílny

V roce 201 2 u nás absolvovalo praxe
1 2 studentů z VOŠ Jabok, 3 studentky
ze Střední školy – Waldorfského Lycea
a 1 studentka žurnalistiky (FF UK). Dále
u nás absolvovali dlouhodobou praxi celkem
2 studentky praktické školy při Jedličkově
ústavu (Lenka Brejchová a Simona
Blažková) a 1 studentka Modré školy
(Tereza Baloghová).
V rámci projektu Erasmus u nás vykonal
svou šestiměsíční praxi vysokoškolský
student Lukáš Hrušovský z VŠ medzinárodného podnikania ISM na Slovensku. Dlouhodobou praxi u nás absolvoval také
Josef Bradáč z o.s. Cesta Řevnice.
Vydatnou pomocí přispěla k chodu dílny řada dobrovolníků, kterým
srdečně děkujeme. Byl to Stanislav Trojan, Jan Hauser, Václav Kozel,
Tomáš Brychta, Kamila Chromečková, Lucie Janíková, Jan Řezníček,
Daniela Přibylová, Lenka Hořáková i s malou Madlenkou a další.

Život dílny

Dílna je otevřena každý všední den v týdnu (od pondělí do čtvrtka
od 9 do 1 6 hodin, v pátek od 9 do 1 4 hodin) a je určena pro
7 klientů denně (z toho až 4 vozíčkáře). Někteří přichází jedenkrát,
jiní 2-3x týdně.
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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 :00
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 2 věnovali:
» Arteterapii s Vendulou Brožovou
» Eurytmii se Zdeňkou Zbořilovou, kterou
od září 201 2 vystřídala Markéta Mazlová
» Muzikoterapii s Ondřejem Němečkem,
kterého vystřídal od konce září Jan Chromeček
» Točení na hrnčířském kruhu s Jarmilou Syslovou
a Marcelou Brožovou
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 spřátelených zařízeních.

Keramická dílna v roce 2012

Nový rok začal nejen spoustou práce, ale i obavami o budoucnost dílny, neboť jsme se
dozvěděli, že dojde k prodeji nemovitosti, v níž sídlíme a dílna bude muset za prostory
platit komerční nájem ve výši 25 000 Kč. Po náročných jednáních se nám podařilo
získat prostředky na nájem alespoň do konce roku 201 2. Pomohl nám v tom grant
Nadace Jedličkova ústavu a finanční příspěvek poskytnutý MČ Praha 6.
Nevyřešeno však zůstalo, jak financovat nájemné v dalších letech. V úvahu
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připadá i stěhování do prostor s nižším
nájmem. Uvítáme jakoukoli pomoc v řešení
této těžké situace. Pokud nám můžete
pomoci, kontaktujte nás.
Lidi v dílně však tíživá situace snad ještě
více stmelila a posílila. Pilně jsme vyráběli
výrobky z forem – od miniatur až po
největší sovy a společnými silami jsme
vymýšleli i výrobky nové (např. kachle pod
hrnce, magnety, mýdlenky a další). Během
roku jsme pracovali na dalších zajímavých
zakázkách – byly to např. sošky zeber pro organizaci Pragmatiki, divadelní ceny
Oskarky pro Bořanovickou Královskou operu a v neposlední řadě velké množství
kachlů s divadelními maskami pro společnost Ahold. Každá zakázka nás těšila a naučili
jsme se při ní něco nového.
Únorové extrémní mrazy jsme si zpříjemnili výrobou máčených svíček – hromniček.
Všem se to líbilo a myslíme, že tím byla založena nová dílenská tradice.
Během bouřlivého jara a léta, kdy jsme bojovali o budoucnost dílny, nás z vlastní
iniciativy postupně navštívily hned tři zahraniční návštěvy – nejdříve skupina lidí ze
skotských Neighbourhood Networks, pak studenti sociální práce ze Salzburgu, a pak
nás požádal International student club CTU (klub zahraničních studentů ČVUT)
o organizaci workshopu na téma hmat pro velkou skupinu mladých zahraničních
studentů, z nichž někteří byli nevidomí.
Významnou událostí byl benefiční koncert pro Dílnu Eliáš v kostele u sv. Martina
ve zdi. Konal se 1 6. května a hrál a zpíval světoznámý umělec Jaroslav Krček a jeho
Musica Viva.
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Od května jsme též pracovali na vývoji nádob na
kuchyňský bioodpad. Občanské sdružení Ekodomov dílnu
oslovilo s poptávkou právě na tyto nádoby. Díky nadaci
OKD, která podpořila projekt s trefným názvem „Nový
výrobek – keramická nádoba na biologický odpad“, jsme se
pustili do výroby nádob a forem. Byla to cesta plná úskalí,
zvláště výroba sádrové formy byla velmi náročná, ale
nakonec se podařilo cíl projektu splnit a na konci roku se
první krásné malované nádoby objevily na vánočních
trzích a v internetovém obchodě Ekonákup.cz. Lidé
projevili o naše nádoby velký zájem.
V létě jsme psali projekt do 6. výzvy OPPA, který
podporuje začleňování znevýhodněných osob a jejich vstup
na trh práce. Projekt k naší velké lítosti nakonec nebyl
podpořen, nicméně to byla zajímavá zkušenost, kterou
v budoucnu jistě zúročíme.
Na podzim jsme měli plné ruce
práce s výrobou keramiky pro Boutique
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Persephone ve švýcarském Dornachu. Letos se nám podařilo se v Dornachu po dlouhé
době opět setkat s panem Horstem Altfeldem (inspirátorem založení naší dílny) a jeho
manželkou a setkání to bylo velmi srdečné.
V dílně jsme rádi přivítali hned několik skupinek školních dětí, které si zde vždy
zkusily práci s hlínou a naši klienti jim byli dobrými učiteli. Jednalo se o děti
z Waldorfské ZŠ v Jinonicích, ze speciální ZŠ na Opatově a z logopedické a praktické
ZŠ v Čimicích.
I během tohoto neklidného roku jsme se snažili prožívat a cítit rytmus roku. Svátek
sv. Jana jsme prožili ve waldorfské škole na Opatově, svátek Sv. Václava a Michaela
jsme oslavili ve Žlutých lázních, kde dílna Gawain slavila své 1 0. výročí. Před
svátkem sv. Václava jsme se také rozloučili s Kájou Hanušovou, která byla v dílně
od samého začátku a nyní se odvážně vydala v životě zase dále. Společně s přáteli
z dílny Gawain jsme prožili dva zajímavé dny při cvičení eurytmie s manžely
Walterem a Elisabeth Chyle ze Švédska. Rok jsme již podruhé zakončili vánoční
besídkou v dílně Gawain.
Pracovní tým dílny se také změnil. Na jaře odešel Martin Šilha, v srpnu odešla
Agáta Ábelová studovat eurytmii do Švýcarska. V září nastoupila Markéta Petrová
do kanceláře a na začátku prosince, po řadě týdnů strávených zde coby dobrovolník,
nastoupil do našeho týmu Tomáš Brychta.
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Kde jste nás mohli v roce 2012 vidět

Na veletrhu Biostyl, na farmářských trzích na Vítězném náměstí, na akci Jako
zázrakem na Vyšehradě, na velikonočních i vánočních jarmarcích ve waldorfských
školách v Jinonicích a na Dědině, na jarmarku v Obci křesťanů, na 1 . ročníku festivalu
IMY v Rock Café, na United Islands of Prague, na Dni dobrého nákupu v L'Oréalu,
ve školce Maitrea ve Slušticích i v nové waldorfské škole v Karlových Varech, na
balónové fiestě v Chotilsku, na jarmarcích v Camphillu České Kopisty, na Jarmarku
u Ludmily i vánočních trzích na nám. Míru a nám. Republiky, na Podzimních
hrátkách v Písecké bráně, v Mařákově ulici při akci Zažít město jinak; v obchodu
Greenwave, v obchodu Borůvka, v prodejní vitrínce Prahy 6 a na dalších místech.

Spolupráce s jinými organizacemi

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 spolupracujeme s řadou
antroposofických dílen a škol. V rámci poskytování
praxí studentům škol sociálního a pedagogického
zaměření spolupracuje Dílna Eliáš s Vyšší odbornou
školou sociálně pedagogickou a teologickou JABOK,
Waldorfským lyceem a CESTOUT Řevnice –
oddělením s výchovně léčebným režimem pro mládež
ohroženou drogovou závislostí. Nově jsme navázali
spolupráci se sdružením Ekodomov a manžely
Hodkovými a dále s kavárnou Vypálené Koťátko.
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Výsledovka Keramické dílny Eliáš
Výsledovka 2012
Keramická dílna Eliáš
IČO: 26517132

Náklady
Provozní náklady celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Nájem
Mzdové náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem

634 536 Kč
95 560 Kč
77 773 Kč
140 738 Kč
3 941 Kč
0 Kč
21 946 Kč
109 745 Kč
184 833 Kč
829 790 Kč
635 058 Kč
194 732 Kč
6 966 Kč
0 Kč
1 471 292 Kč

Výnosy
Tržby celkem
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Přijaté příspěvky a dotace celkem
Ministerstvo práce a soc. věcí
Magistrát hl. města Prahy
MČ Praha 6
Nadace Jedličkova ústavu
OKD
Ostatní příspěvky

171 352 Kč
33 030 Kč
138 322 Kč
1 289 605 Kč
708 000 Kč
200 000 Kč
82 167 Kč
100 000 Kč
107 500 Kč
91 938 Kč

Výnosy celkem

1 460 957 Kč

Výsledek
Celkový hospodářský výsledek

-10 335 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 MČ 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
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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 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 2 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 2 to bylo celkem
1 2 osob se zdravotním postižením.
Na financování projektu Eliášův
obchod se v roce 201 2 podílely:
MPSV, MHMP, MČ Praha 6
a veřejná sbírka.
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Výsledovka Eliášova obchůdku
Výsledovka - první pololetí 2012
Eliášův obchod
IČO: 26517132

Náklady
Provozní náklady celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Nákup zboží
Ostatní služby a náklady
Mzdové náklady celkem
Mzdové náklady

519 588 Kč
20 742 Kč
50 633 Kč
309 683 Kč
138 530 Kč
345 053 Kč
345 053 Kč

Náklady celkem

864 641 Kč

Výnosy
Tržby celkem
Tržby za prodané zboží
Příspěvky a dotace celkem
Přijaté příspěvky a dotace

386 743 Kč
386 743 Kč
307 194 Kč
307 194 Kč

Výnosy celkem

693 937 Kč

Výsledek
Celkový hospodářský výsledek
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DĚKUJ E

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DĚKUJE

Děkujeme firmě Barx Constructions, s.r.o., jmenovitě panu Jaroslavu Zifčákovi,
za finanční pomoc a za výrobu formy pro nádobu na bioodpad, sdružení Ekodomov
za podnětnou spolupráci, obchodu Greenwave za prodej lístků na benefiční koncert.
Jaroslavu Krčkovi a souboru Musica Viva děkujeme za krásný benefiční koncert,
panu Sládkovi a dceři za nové nápady a představení výrobků v Brně a v Karviné, paní
Gerd-Mari Savin-Nordström ze švýcarského Boutique Persephone za prodej výrobků a
za poskytnutí ubytování. Panu Říhovi děkujeme za věnování tiskárny.
Dále děkujeme všem ostatním sponzorům a dárcům: firmě Trolls s.r.o., panu Marešovi
a firmě Dino Toys s.r.o., Farmě Milná s.r.o., Václavu Kozlovi, Jaroslavu Svobodovi,
Michalovi Pipkovi a Ivě Koukolové.
Děkujeme MPSV, Magistrátu hlavního města Prahy, MČ Praha 6, Nadaci OKD
a Nadaci Jedličkova ústavu za poskytnutí dotací.
Dále děkujeme všem pravidelným příspěvkářům, jmenovitě Janě Horákové,
Michaelovi Průšovi, Jiřině Lexové, Martinovi Bohdalovi, Jaroslavu Zifčákovi a Pavlovi
Hruškovi.
Děkujeme všem dobrovolníkům za mnoho hodin bezplatně odvedené práce, konkrétně
Stanislavu Trojanovi za zpracování hlíny a sponzorování kočky Ester, Daniele
Přibylové, Lence Hořákové, Lucii Janíkové a dalším za pomoc s obráběním figurek,
děkujeme i všem praktikantům.
Oldřichu Janotovi děkujeme za krásný předvánoční koncert, Martinu Žákovi za
bezplatný tisk letáků, děkujeme za pomoc také všem spolupracujícím organizacím
a všem našim přátelům. V neposlední řadě děkujeme Johaně a Horstu Altfeldovým
za to, že na nás stále myslí.
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Premiérou v historii dílny byl vývoj zbrusu nového výrobku – keramické nádoby na
bioodpad, do kterého jsme se pustili z podnětu o. s. Ekodomov. Kvůli snadné reprodukovatelnosti jsme se rozhodli pro technologii litím a zažili jsme při tom řadu napínavých chvilek. Ukázalo se, že to je těžší úkol, než se zprvu zdálo...
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VÝVOJ NÁDOBY NA BI OODPAD

Nicméně díky pomoci firmy Barx Constructions a díky spolupráci s o. s. Ekodomov se
nám nakonec podařilo všechna úskalí překonat a na vánočních trzích jsme mohli prodat první nádoby. Děkujeme všem, kdo se na projektu podíleli a děkujeme rovněž Nadaci OKD, že náš projekt podpořila.
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Narozeniny Nikoly
Marie ukazuje, jak udělat mističku
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Malování zeber
Oskarky udělaly radost - a sovy
moudře pokyvují hlavou
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Terezka maluje, Kamila radí
Standa a pracovní směna

DALŠÍ FOTOGRAFI E Z ROKU 201 2

Kája s Karlem
Hrníček se podařil...
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Tel/fax: 233 313 454
E-mail: obchod@viaroseta.cz

Dílna
Eliáš
Eliášova 20, 160 00

Praha 6
Tel/fax: 224 311 432
E-mail: dilna@dilnaelias.cz
Web: www.dilnaelias.cz
IČO:
26517132
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