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Spolek Dílna Eliáš

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 svě
A duši Tvou prolne
Důvěra silná
V působnost Boží
Ve všem co jest
I kolkolem
I v nitru tvém

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.

(průpověď od R. Steinera, kterou společně zahajujeme den)
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Spolek provozuje sociální službu s názvem
Keramická dílna Eliáš, která je určena lidem s
mentálním, tělesným nebo kombinovaným
postižením.
Vycházíme z antroposofie – 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 s postižením, 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.
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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. 2017 měl spolek 21 členů, tříčlennou
kontrolní komisi a šestičlenný výbor ve složení: Petra
Křížová, Lenka Kratěnová, Jitka Králová, Denisa
Niederlová, Christian Krček a Marie Wamberová.
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Sociální služba Keramická dílna Eliáš
Sociální služba zahájila svou činnost 5. ledna 1998
na Praze 6, od roku 2007 byla registrována jako služba
sociální rehabilitace pod názvem Keramická dílna
Eliáš. V roce 2014 jsme se rozhodli přikročit ke změně
druhu služby na sociálně terapeutickou dílnu, což lépe
odpovídá charakteru poskytované služby. Od roku
2015 je proto Keramická dílna Eliáš sociálně
terapeutickou dílnou, její činnost ale přímo navazuje
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.
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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 výrobě keramiky, ale každý má zároveň svoji úlohu
v celém společenství.

7

Naše činnost
Hlavní výrobní činností je výroba dárkové a užitkové
keramiky. 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 umožňuje zapojení
do práce i lidem s velmi vysokým stupněm postižení.
Každý den v týdnu je také zařazena jedna z
uměleckých aktivit.
V roce 2017 to byly:
» Muzikoterapie s Janem Chromečkem
» Eurytmie s Petrou Křížovou
» Arteterapie s Danielou Dzvoníkovou
» Točení na hrnčířském kruhu s Jarmilou Syslovou
a Marcelou Brožovou
Mezi naše činnosti však nepatří jen pracovní aktivity
v keramické dílně, ale také např. nácvik domácích
prací, pomoc uživatelům 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 životní situaci.
Již více než rok se zabýváme také výrobou svíček ze
včelího vosku. Máme na výběr buď máčení svíček
anebo odlévání svíček do silikonových forem. Je to
krásná a voňavá práce, zejména máčení svíček
umožňuje zapojení širšího okruhu lidí, i těch, kteří
mají horší hybnost rukou.
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Setkání kolem hrnce s roztaveným včelím voskem,
kdy je možné povídat si o přicházejících svátcích,
evokuje domácí atmosféru a pocit sounáležitosti.
Další uživatelé se pak mohou podílet na dokončení
svíček a jejich zabalení. Ti zdatnější se pak zapojují i
do odlévání svíček do forem. Když se pak vychladlé
svíčky vyndávají z forem, přichází leckdy moment
vzrušení nad tím, jak se ta svíčka povedla.
Mezi naše činnosti však nepatří jen pracovní aktivity
v keramické dílně, ale také např. nácvik domácích
prací, pomoc uživatelům 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 životní situaci.
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 uměleckoterapeutické 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 a jejich
význam.
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Uživatelé služby
Cílovou skupinou služby jsou dospělí lidé s
mentálním, tělesným nebo kombinovaným
postižením ve věku od 18 let. Denní kapacita dílny
byla v roce 2017 osm osob.
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
cizinci nekomunikujícími českým jazykem.
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Přichází k nám lidé, kteří mají sníženou soběstačnost
v různých životních oblastech a situacích a jsou
vzhledem ke svému postižení znevýhodněni při
získání zaměstnání. 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.
Další chtějí rozvinout své pracovní dovednosti a
návyky, naučit se nové dovednosti nebo se nacházejí v
nepříznivé životní situaci, ve které potřebují pomoci.
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.
K 31. 12. 2017 poskytovala dílna službu celkem 22
uživatelům. Během celého roku 1 klient službu
ukončil a 1 stávající klient si službu o 1 den rozšířil,
čímž byla denní kapacita služby celoročně naplněna.
Zájemci, kteří nemohli být z kapacitních důvodů
přijati, byli zaneseni do seznamu čekatelů.

11

Další návštěvníci
V roce 2017 u nás absolvovalo své praxe 20 studentů
středních a vysokých škol a 3 pracovníci v sociálních
službách. Konkrétně to bylo 7 studentů z VOŠ Jabok, 6
studentů z Univerzity Karlovy nebo Masarykovy; ze
středoškoláků pak 4 studenti Střední školy –
Waldorfského Lycea a 3 studenti z dalších středních
škol.
Vydatnou pomocí přispělo k chodu dílny 12
dobrovolníků, kteří u nás odpracovali celkem 793
hodin. Největší pomocí pro nás byli naši stálí
dobrovolníci: Daniela Přibylová, Stanislav Trojan,
Jana Bednářová a Michal Černý. Mnohokrát
děkujeme!
Naši dílnu také navštívilo mnoho studentů na
exkurze: skupina 23 studentů z Rakouska (30.5.), 15
studentů z Německa (6.4.), 22 studentů z rakouské
SOB Caritas Salzburg (13.6.), další exkurze cca 15 dětí
ze Základní školy Bílá na Praze 6 (22.6.), skupina 10
dětí z MŠ Radost (21.9.) a skupina 10 dětí ze speciální
školy Rooseveltova na Praze 6 (23.11.)
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Zejména v období Vánoc a Velikonoc naši dílnu
vyhledalo také množství zájemců o nákup dárků nebo
návštěvníci některé z našich akcí.
V říjnu nás navštívila paní Dana Drábová,
předsedkyně Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost. Paní Drábovou jsme pozvali, neboť je
mezi našimi uživateli populární. Návštěva proběhla v
příjemné přátelské atmosféře, dozvěděli jsme se
zajímavosti ze světa jaderných elektráren a paní
Drábová si na oplátku vyzkoušela, jak se máčí svíčky a
vlastnoručně odlitou svíčku si také na památku s
sebou odnesla.
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Život dílny v roce 2017
Počátek roku byl ve znamení vůně včelího vosku a
výroby svíček. Před Vánoci se totiž všechny vyprodaly
a v dílně tedy bylo opravdu co vyrábět.
V únoru jsme se společně vydali na celodenní výlet
do planetária v Praze – Holešovicích. V dílně také
proběhl valentinský koncert sboru s názvem S láskou
hudbě, který dirigovala naše Jitka Králová.
S jarem přišly nové zakázky, dílenská výroba se proto
opět obrátila zpět ke keramice. Také ožila sezóna
jarmarků a velikonočních trhů a dílnu začaly
navštěvovat i exkurze ze zahraničí.
V dubnu jsme navštívili benefiční představení Pátá
dohoda Jaroslava Duška v Jablonci nad Nisou. V naší
dílně se uskutečnil benefiční koncert kapely Sarah
And The Adams.
Zároveň z dílny odešla na mateřskou dovolenou naše
kolegyně Markéta Brychtová. Nově ji nahradila
Denisa Niederlová.
Začátkem května jsme se pak vypravili na výlet do
Valdštejnské zahrady, kde jsme si užili jaro v plném
květu. Také nás navštívila skupina dobrovolnic z
firmy Amgen a pomohla nám s jarním úklidem.
Koncem května jsme zvládli ještě výlet do Obory
Hvězda zakončený grilováním na zahradě u naší
dobrovolnice Jany Bednářové.
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Začátkem června se konalo setkání dílen Spolku pro
léčebnou pedagogiku v Základní škole waldorfské v
Praze na Opatově. Naši uživatelé služby obohatili
setkání o hudební vystoupení pod vedením
muzikoterapeuta Jana Chromečka. Zároveň jsme
shlédli i divadelní a hudební představení dalších dílen
a setkání bylo zakončeno společným občerstvením.
V červnu nás nečekaně a mile nás překvapil dar od
žáků a rodičů ze ZŠ a MŠ Bílá ve výši 60 tisíc Kč. Děti
svou sportovní aktivitou vyběhaly peníze na
dobročinné účely a společným hlasováním se
rozhodly, že tuto částku věnují právě na naši dílnu.
Následně naši dílnu navštívila exkurze dětí z místní
ZŠ Bílá, kterým se u nás moc líbilo. A to už se přiblížil
závěr června a s ním i společná rozlučka v dílně
spojená s grilováním.
V letních měsících prošla dílna úpravami prostor –
výmalbou kuchyně a velkým úklidem.
Od září došlo v dílně k velké obměně pracovníků.
Rozloučili jsme se s Tomášem Brychtou a Marií
Kadlecovou a přivítali jsme nové kolegy Christiana
Krčka a Marii Wamberovou. Počáteční stesk našich
uživatelů za oblíbenými pracovníky pak záhy
vystřídala důvěra a spokojenost s vedením dílny ze
strany Christiana a Marušky.
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Prvním podzimním trhem byl jako již tradičně
příjemný, i když tentokrát trochu deštivý, Jarmark u
Ludmily. Zároveň k nám začalo přicházet mnoho
zájemců o praxi ze středních i vysokých škol, což byla
příjemná pomoc.
V říjnu jsme se pustili do úprav prostor v kuchyni a
ve vstupní hale, pořídili jsme nové krásné police,
abychom mohli lépe uskladnit kuchyňské nádobí a
také naše výrobky. V říjnu nás také poctila svou
návštěvou paní Dana Drábová, jaderná fyzička, která
vyslyšela naše pozvání.
Na podzim jsme se mohli zúčastnit i jedné osobní
oslavy, jednalo se o zlatou svatbu naší dobrovolnice
Daniely Přibylové. Oslavu jsme zpestřili nabídkou
našich výrobků a byli jsme potěšeni, že s Danielou
můžeme toto krásně výročí sdílet osobně.
S podzimem jsme se také intenzivněji pustili do
výroby svíček ze včelího vosku a v listopadu už nás
čekal první předvánoční jarmark v bance Moneta. S
přípravami na vánoční trhy a advent nám přišly
pomoci i dobrovolnice z firmy Amgen, což byla milá
posila.
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Na konci listopadu jsme měli možnost společně
vytvořit obraz malovaný přímo na stěnu. Malba
vznikla pod vedením anglického sociálního umělce
Davida Newbata, jehož specialitou je právě společné
malování se zapojením uživatelů dílny. Výsledkem
pak bylo dílo s motivem proroka Eliáše, patrona naší
dílny.
Prosinec pak přinesl mnoho vánočních trhů, od
jarmarku v ZŠ waldorfské v Jinonicích, Mikulášský
jarmark v Praze Bubenči, po jarmark ve společnosti
UPC, jarmark ve Werichově vile a jarmark ve
společnosti Cleverlance. Jako každý rok k nám zavítal
i Mikuláš s čertem a andělem a přinesl nám sladkou
nadílku. V polovině prosince se odehrálo několik
kulturních akcí. S radostí jsme opět přivítali pana
Oldřicha Janotu, který proměnil dílnu v tajemný
koncertní sál.
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Ocenili jsme i vystoupení sboru pod vedením
Charlloty Streichové, který předvedl nově
nastudované adventní i lidové písně. Spolu s našimi
klienty jsme navštívili představení tradiční pastýřské
vánoční hry v Akademii Tabor. Vánoční sezonu jsme
pak uzavřeli účastí na vánočním jarmarku v Obci
křesťanů a vánoční rozlučkou s uživateli těsně před
svátky v dílně, na které se podával bramborový salát
připravený spolu s uživateli a smažené řízky. Rok jsme
uzavřeli společným zpíváním koled a povídáním o
tom, jaký ten uplynulý rok pro nás všechny vlastně
byl.
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Kde jste nás mohli v roce 2017 vidět?
Opakovaně se účastníme farmářských trhů na
Vítězném náměstí a Jarmarku u Ludmily na náměstí
Míru; dále se zapojujeme do velikonočních a
vánočních jarmarků ve waldorfské škole v Praze
Jinonicích, v bance Moneta, Cleverlance Enterprise
Solutions, do adventních jarmarků v Obci křesťanů na
Praze 7 a ve Waldorfské základní škole Wlaštovka v
Karlových Varech. Naši keramiku a svíčky jsme dále
prodávali i na jarmarku společnosti UPC, jarmarku ve
Werichově vile a zapojili jsme se i do vznikající tradice
Mikulášského jarmarku ve Staré čistírně odpadních
vod v Bubenči. Naše výrobky se prodávaly i na trhu v
MŠ Sedmikvítek.
Prezentujeme se také na veletrhu neziskovek (NGO
Market) ve Foru Karlín. Celoroční prodejní výstava
výrobků dílny probíhá na úřadu MČ Prahy 6.
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Dále jste se s námi mohli v roce 2017 setkat na
některé z našich akcí mimo dílnu – vyrazili jsme na
návštěvu pražského planetária, dále jsme byli pozváni
na Pátou dohodu Jaroslava Duška do Jablonce nad
Nisou, vydali jsme se na procházku do Valdštejnské
zahrady, podnikli jsme výlet do Obory Hvězda s
následným grilováním na zahradě u naší dlouhodobé
dobrovolnice Jany Bednářové. Naši uživatelé si také
připravili hudební vystoupení na setkání dílen Spolku
pro léčebnou pedagogiku, které se konalo v areálu
Základní školy waldorfské v Praze na Opatově.
V závěru roku se konal již tradiční předvánoční
koncert Oldřicha Janoty, který vnesl do dílny
rozjímavou a sváteční náladu a umožnil klidné
spočinutí.

22

Spolupráce s jinými organizacemi
V rámci Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální
terapii, jehož je Dílna Eliáš členem, dlouhodobě
spolupracujeme s řadou antroposofických dílen a škol
- zejména s Dílnou Jinan, Dílnou Gawain, chráněnou
dílnou Lemniskáta - život bez bariér a s Via Roseta,
o.p.s.; dále se Společenstvím Dobromysl a Akademií
sociálního umění Tabor.
Poskytujeme praxe studentům škol sociálního
a pedagogického zaměření, spolupracujeme s
několika středními či vysokými školami, pravidelně
zejména s
VOŠ JABOK a Střední školou –
Waldorfským Lyceem. V roce 2017 k nám přišel
rekordní počet 23 studentů ze všech škol.
Studenty na exkurze do naší dílny pravidelně vysílá
česko-německá Nadace Brücke a zahraniční školy se
sociálním zaměřením z Německa a Rakouska,
dobrovolnický den u nás pravidelně dvakrát ročně
tráví vždy několik zaměstnanců firmy AMGEN.
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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
a Městské části Praha 4.
Další část nákladů je kryta prodejem vlastních
výrobků, z grantů a z příspěvků získaných
prostřednictvím nadací a dárců. Uživatelé naší
sociální služby za ni nic neplatí.
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Výsledovka Keramické dílny Eliáš
Výnosy

Náklady
1 215 010 Kč

Dotace HMP

1 421 000 Kč

Zákonné sociální pojištění

394 991Kč

Grant HMP

345 000 Kč

Spotřeba energie

91 187 Kč

Městská část Praha 6

41 292 Kč

Spotřeba materiálu

99 499 Kč

Tržby z prodeje zboží a služeb

158 679 Kč

Nájemné

240 350 Kč

Dary

360 250 Kč

Opravy a revize

16 048 Kč

Ostatní

Potraviny

12 727 Kč

Výnosy celkem

Kancelářské potřeby

7 567 Kč

Drobné vybavení

17 716 Kč

Spoje

8 346 Kč

Výsledek

Telefony, internet, poštovné

8 236 Kč

Celkový hospodářský výsledek

Školení a kurzy

7 178 Kč

Účetní a personální služby

44 480 Kč

Ostatní služby 1

27 301 Kč

Mzdové náklady
799

249 Kč

708 218,60 Kč

Jiné ostatní náklady

12 697,44Kč

Náklady celkem

2 194 987 Kč

26

6 420 Kč
2 332 641 Kč
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137 653 Kč

Poděkování patří
všem přátelům a podporovatelům dílny,
všem dobrovolníkům a praktikantům za mnoho hodin
odvedené práce,
všem našim zákazníkům,
všem spolupracujícím organizacím,
všem uživatelům 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,
všem našim dárcům a podporovatelům:
Nadaci ČEZ za velký finanční dar v rámci grantového
projektu,
Nadaci Charty 77 a Kontu Bariéry za finanční dar na včelí
vosk a za darované vybavení a materiál a za dlouhodobou
zápůjčku počítačů,
dětem a rodičům ze ZŠ a MŠ Bílá na Praze 6,
Burda Auction, s. r. o za velký finanční dar a opakovanou
podporu,
společnosti A.W.A.L, s. r. o. za velký finanční dar
a opakovanou podporu,
společnosti České spořitelně, a .s. za finanční dar,
společnosti Marex-net s.r.o. za finanční dar,
společnosti HILO.CZ, s.r.o. za finanční dar,
společnosti Amgen, s. r. o. za velký finanční dar,
opakovanou podporu a pravidelné vysílání dobrovolníků
do naší dílny v rámci dobrovolnického dne,
veřejně prospěšnému spolku Anaon za finanční dar
a spolupráci při uspořádání benefičního představení,
panu Andreji Babišovi za finanční dar,
panu Františku Přibylovi za finanční dar,
panu Zdeňku Wamberovi za finanční dar,
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paní Kateřině Brendlové za finanční dar,
paní Janě Bednářové za vše, co pro naši dílnu dělá,
panu Lukáši Duškovi za dobrovolnickou spolupráci
v rámci grantu Nadace České spořitelny,
paní Markétě Duškové za bezplatnou zdravotní péči
o zaměstnance dílny,
společnosti imprimé s.r.o. za bezplatný tisk letáků a
výroční zprávy,
panu Oldřichu Janotovi za krásný předvánoční koncert,
kapele Sarah The Adams za benefiční koncert pro dílnu,
paní Jarmile Škampové za krásné hudební úterky,
panu Jaroslavu Duškovi a jeho spoluúčinkujícím za
benefiční představení Pátá dohoda,
panu Miroslavu Zahrádkovi za spolupráci a podporu
dílny,
všem našim příznivcům, kteří se nás rozhodli podpořit
svým nákupem přes web givt.cz,
všem našim dárcům a podporovatelům, kteří si nepřáli být
jmenováni,
a paní Daně Drábové za její milou návštěvu.
Dále velmi děkujeme všem pravidelným přispěvatelům,
kteří nás pravidelně každý měsíc podporovali finanční
částkou. V roce 2017 to byli: manželé Tröglovi, Václav
Kozel, David Šeterle, Eva Doležalová, Pavel Doležal, Jana
Horáková, Blanka Petečelová, Lucie Sobotková, Anna
Strasserová a Michal Vít.
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
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