Občanské sdružení

V růžovém sadu
Komenského 4, Ořechov u Brna
IČ: 26605601
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Služba sociálně terapeutické dílny je financována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb
sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je
financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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Občanské sdružení V růžovém sadu bylo založeno a zaregistrováno u Ministerstva
vnitra dne 22.10.2002 pod č.j. VS/1-1/51519/02-R. Sdružení je samostatnou
právnickou osobou.
Orgánem řízení je předsednictvo sdružení tvořené předsedou a místopředsedou,
kteří jsou statutárními zástupci. V současné době má sdružení čtyři členy.
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V růžovém sadu
Komenského 4
664 44 Ořechov u Brna
internet: www.vruzovemsadu.cz
Tel.: +420 734 606 493
E-mail: vruzovemsadu@vruzovemsadu.cz
IČ:

266 056 01

Bankovní spojení:
Česká obchodní banka, a.s., číslo účtu 185149142/0300
Registrace občanského sdružení u Ministerstva vnitra ČR:
VS/1-1/51519/02-R z 22.10.2002
Osvědčení o akreditaci pro poskytování sociální služby JMK:
1749/05/R30 z 25.8.2005
Registr sociálních služeb MPSV ČR:
Sociálně terapeutická dílna, identifikátor 6249885 z 31.5.2007
Předseda sdružení a vedoucí dílny:
Bc. Vladimír Procházka
mobil: +420 736 414 511
E-mail.: vladimir.prochazka@centrum.cz
Místopředseda sdružení a ředitel Mateřské školy a Základní školy, Želešice:
Mgr. Leoš Huzlík
mobil: +420 731 109 181
E-mail: skolahrou.zelesice@volny.cz
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HISTORIE
V říjnu roku 2003, díky spolupráci s tehdejší speciální školou v Ořechově, začíná
dílna fungovat ve sklepní části budovy školy a v ní pracují 3 stálí pracovníci
(uživatelé) po celou provozní dobu; službu a provoz zajišťuje jediný
pracovník, vedoucí.
Od roku 2004 je již také poskytována praxe žákům speciální školy, a to v rozsahu
jeden až dva žáci na několik hodin týdně. O účetnictví a administrativu se
stará ekonomka v rozsahu 0,5 úvazku dohody o pracovní činnosti (DPČ).
V roce 2005 je kapacita stálých pracovníků zvýšena na čtyři, zajišťující tým je posílen
o jednoho stálého asistenta a samostatnou účetní na DPČ s úvazkem 0,375.
V roce 2008 přichází pátý stálý pracovník (uživatel), zůstává 1 místo na
nepravidelnou praxi dle požadavku partnerské školy. Samostatná účetní
přechází do pracovního poměru s úvazkem 0,5. Od září partnerská škola
působí v Želešicích, stávající budova se připravuje na nové využití.
V roce 2009 je kapacita pěti stálých pracovníků na maximu tehdejších provozních
podmínek ve sklepní části budovy. V dubnu je uzavřena smlouva o
pronájmu na nové, větší prostory v přízemí stávající budovy, které následně
procházejí úpravami a rekonstrukcemi. S výhledem na rozšíření provozu i
kapacity je od srpna přijat druhý asistent. V září je schváleno zvýšení
kapacity dílny na 10 stálých pracovníků (uživatelů), tato je naplňována
postupně.
V roce 2010 je kapacita dílny 10 stálých pracovníků (uživatelů) naplněna. Pro
potřeby poskytování krátkodobých praxí je okamžitá kapacita rozšířena na
14 pracovníků (uživatelů). Pracovní tým opouští první asistent, jeho
povinnosti přebírá stávající druhý asistent a je obsazeno místo asistenta
(pracovníka v sociálních službách). Na novou pozici pracovníka provozu
zajišťujícího přípravu výroby je přijat zaměstnanec se zdravotním postižením
na 0,25 úvazku. Ekonomka přechází z DPČ do pracovního poměru na plný
pracovní úvazek.
V roce 2012 je stejně jako v roce 2011 kapacita i pracovní tým stabilní, deset stálých
pracovníků (uživatelů) využívá sociální službu každodenně. I nadále probíhá
praxe s žáky speciální školy.

KAPACITA DÍLNY
Okamžitá kapacita dílny 14 pracovníků (uživatelů) je registrována od prosince 2010,
jedná se o 10 míst pro lidi s mentálním handicapem na celou provozní dobu a 4
místa jsou vyhrazena pro krátkodobé pobyty či praxe žáků speciálních škol.
V pracovní dny je dílna v provozu od 7.30 do 15 hodin.
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vedoucí dílny

Bc. Vladimír Procházka,

ekonomka, zástupce vedoucího

Ing. Marie Lhotská,

asistenti v dílně

Bc. Petr Slabý
Bc. Kateřina Ivanová

účetní

Ing. Květuše Peštuková (0,5 úvazku)

pracovník pro přípravu polotovarů a údržbu

Zdeněk Malinka
(invalidní důchod 3. stupně na 0,25 úvazku)

pracovníci se zdravotním postižením (uživatelé sociální služby)
Dalibor Kopuletý
Petr Procházka
Radek Havlíček
Milan Holub
Richard Maršík
Pavel Paleček
učedníci (uživatelé sociální služby)
Stanislav Žák
Klára Müllerová
Adéla Bártová
Bořivoj Vrzala
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Za životem a prací V růžovém sadu se ohlédla asistentka v dílně Kateřina Ivanová.

KDYŽ V SADU NEZRAJE JEN OVOCE
Když jsem v roce 2010 dopisovala bakalářskou práci na téma
„Pracovní uplatnění lidí s mentálním postižením, aneb procházka
V růžovém sadu“, netušila jsem, že tímto se zároveň vyřeší i
pracovní uplatnění moje. Pracuji v „sadu“ tři roky a jeho hlavní
„sadař“
mě vyzval, abych do výroční zprávy něco o svém
zaměstnání napsala (volnou formou, ale jisté hranice cítím). J
Vrátím se tedy na začátek. V době, kdy jsem dálkově dokončovala studium a
zároveň mateřskou dovolenou (už ne tak dálkově), odcházel ze „sadu“ asistent Karel
Mach, jehož působení zde jsem měla možnost sledovat (s velkým respektem). Tehdy
už byl v dílně úspěšně zapracovaný můj budoucí nový kolega Petr Slabý. Zároveň se
však dílna rozšiřovala o několik pracovníků s postižením a byli zapotřebí asistenti
dva. Tuto skutečnost jsem pochopila, když jsem se mezi dveřmi loučila (s díky za
rozhovor) s Vladimírem Procházkou a on mi zcela nečekaně položil otázku: „… a vy
byste tady pracovat nechtěla?“ Jasně, že chtěla! (myslela jsem si v duchu).
Současně se mi však v hlavě mihl obraz sebe v montérkách u cirkulárky.
Odpověděla jsem tedy rozpačitou otázkou: „… a Vy si myslíte, že bych to zvládla?“
Myslel, že ano. Bylo třeba vyvážit mužský a ženský poměr na pracovišti a vnést do
řemesla trochu toho „holčičího“ pohledu. A tak jsem si to s rozjařeností začátečníků
začala myslet taky, hlavně proto, že jsem se mezi lidmi ze sadu cítila jednoduše
dobře. A taky mě přitahovala všudypřítomná vůně dřeva.
V září 2010 jsem se tedy trochu nesměle, vyzbrojená jen teoretickými znalostmi
z oboru, dlouhými nalakovanými nehty a s decentním make-upem, stala součástí
kolektivu lidí z růžového sadu. Jakmile jsem prošla potřebným zaškolením ve
strojovně (aneb co všechno jsem nechtěla vědět o dřevoobráběcích strojích – úvod
do problematiky), mohla jsem zakotvit v jedné ze dvou dílen. Pracovníci mě,
s bezprostředností sobě vlastní, vzali hned mezi sebe a tak moje počáteční tréma
z toho, jak to všechno zvládnu, velice záhy opadla. Určitým paradoxem bylo, že
někteří pracovníci svoji práci ovládali mnohem lépe než já, coby formální asistent.
Občas jsem se tedy ocitala spíše v opačné roli. Díky tomu jsem si také uvědomila,
že nejde z jedné strany o jakési poskytování asistence a o učení, které druhá strana
přijímá, ale o určitou vzájemnost, empatii a souhru, při které mohou společnými
silami vznikat krásné výrobky. Samozřejmě si uvědomuji, že každý z nás má jiné
možnosti a předpoklady, ale právě díky tomu se můžeme vzájemně obohacovat.
Moje práce mi vnesla do života pestrost. Stala se pro mě cestou, která směřuje
k podstatným věcem. Jejím prostřednictvím se přede mnou rozprostřely nové obzory
a otevřely nejedny dveře, k ostatním lidem i k sobě. Stále se učím respektovat
odlišnosti. Pro lidi s handicapem je přirozené přijímat člověka takového jaký je, bez
předsudků, což je obdivuhodné vzhledem k tomu, že sami přece musí mít spoustu
opačných zkušeností. Je pro mě osvobozující, že se nemusím snažit být lepší,
přetvařovat se nebo někomu něco dokazovat. Pro lidi bez handicapu to tak přirozené
není, v odhalování lidských kvalit jsou pomalejší, brzdí je nejen zatíženost
předsudky, ale i určitá sociální nastavenost (stran jakékoliv generalizace). I díky tomu
získávám nové pohledy na různá témata týkající se sociální problematiky.
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Velmi podnětný je pro mě samotný proces výroby. Způsob, jakým u nás hračky a
další výrobky ze dřeva vznikají. Je zajímavé sledovat, jak se kus dřeva postupně
mění a získává tvar, ať už pracovníci tvoří spontánně nebo na základě určité
představy. Oživením a výzvou bývají různé neobvyklé požadavky zákazníků, které
jsou mnohdy náročné, ale výsledek vždy stojí za to. Mě osobně asi nejvíc baví
konečná fáze výroby, kdy např. po nanesení oleje vystoupí kresba dřeva, nebo když
se výrobky zdobí různobarevnými čalounickými cvočky. Velkou radost mám z výroby
sponek (jeden z mála holčičích elementů) a z naší rozšiřující se fauny (berušky,
myši, želvy).
Inspirativní je nejen práce v dílně, ale i setkávání s lidmi, se kterými nějakým
způsobem spolupracujeme, ať už v rovině řemeslné, umělecké, sociální nebo
obchodní (např. sdružení Slepíši, MŠ a ZŠ Želešice, Soroptimist Club Brno, galerie
Skleněnka, divadlo Koráb a další). Každá další nebo nová spolupráce s lidmi, kteří
dělají svou práci či zálibu srdcem je povzbuzující. Stejně tak mě těší, když se k nám
dostanou pozitivní ohlasy ze strany zákazníků. A když i odborná veřejnost vysloví
kladný postoj (viz. certifikát Správná hračka), je to pocit téměř na hranici vítězství.
To, že naši pracovníci mohou kvalitou své práce konkurovat profesionálním firmám
na výrobu hraček, je potvrzením smysluplnosti a vážnosti jejich pracovní realizace. A
když už jsem už těch pozitiv, je na místě také zmínit, že si velmi cením otevřené a
přátelské atmosféry ve vedoucím týmu, která je pro mě zásadní.
Předešlým nechci říct, že moje práce v sadu je jen růžová, samozřejmě přicházejí i
krizové chvíle, kdy mi dochází trpělivost a energie. Stále se učím, do jaké míry je
možné nechat zajít empatii a naslouchání, jak moc se nechat ovlivnit cizími
starostmi, kde je hranice mezi přátelským a pracovním vztahem a jak tuto hranici
vymezit. V těchto chvílích se snažím zpomalit, nahlížet na věci s větší pokorou, být
více v pozadí a uvědomovat si výhody, které s sebou moje práce nese.
Ve vztahu s lidmi s postižením je pro mě důležité hlavně to, že jim chybí zákeřnost a
přetvářka a naopak nechybí laskavost a přímost, kterou by člověk v běžných
komerčních firmách pohledal. Umějí
se radovat z maličkostí a tím jsou mi
příkladem. Všichni lidé, kteří zde
pracují, ušli velký kus cesty a já jsem
ráda, že je na ní můžu nějaký čas
doprovázet. A vůbec mi nevadí, že
místo laku na nehty teď častěji
používám solvinu, během roku zničím
několik montérek a častěji než řasenku
držím v ruce rašpli.
Kateřina Ivanová
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Rok 2012 pro nás začal nadějně díky úspěšnému zařazení do druhého tříletého
projektu Jihomoravského kraje s názvem „Zajištění vybraných služeb sociální
prevence v Jihomoravském kraji“, jehož hlavní výhodou je skutečnost smluvně
dojednaného financování služby na tři roky. Otazník se vynořuje s myšlenkou na rok
2015, kde budou hledat organizace sociálních služeb sociální prevence hlavní zdroj
příjmů?
Starosti v prvním pololetí nám přinesla novela zákona o zaměstnanosti (č. 435/2004
Sb.), která nově řeší možnost čerpání příspěvku na zaměstnávání osob se
zdravotním postižením. Bylo třeba ve spolupráci s Úřadem práce vydefinovat
chráněná pracovní místa a uzavřít Dohodu o vymezení chráněných pracovních míst.
Velikou radostí i úspěchem pro nás byla účast a přijetí na festivalu Hračkobraní
v Kamenici nad Lipou, kde jsme získali od Města Kamenice nad Lipou a Kraje
Vysočina ocenění Objev ročníku 2011 s finančním darem. Naši účast zde
považujeme za nejdůležitější prezentační akci v historii dílny V růžovém sadu.
Na základě příslibu Ing. Stanislava Juránka o finanční podpoře jsme zahájili další
kroky k uskutečnění projektu s názvem Dílna V růžovém sadu - zkvalitnění
pracovních podmínek. Jeho prvotním cílem bylo vybudování sprchového koutu a
dovybavení sociálního zázemí.
Pokračovala spolupráce s Obcí Ořechov, která provedla rekonstrukci chodníku před
vchodem do dílny V růžovém sadu navazující na bezbariérový vstup zbudovaný
v roce 2010.
Trvá také již tradiční spolupráce se stálým partnerem Mateřská škola a Základní
škola Želešice, pro čtyři žáky speciální školy jsme zajišťovali praxi v dílně, výuka
probíhala střídavě v Želešicích a v Ořechově. Také Soroptimist International Club
Brno I. nám zachovává přízeň, na svých předvánočních akcích nabízí k prodeji i
výrobky z naši dílny.
Zajímavou spolupráci jsme navázali s divadelníkem panem Radimem Korábem. Díky
atypické zakázce hrají nyní v pohádce Pro tři Prasátka hlavní role postavy „made in
V ruzovem sadu“. (Veselé obličeje se malovali u zadavatele pana Korába).
Pro Sdružení Dotyk II o.p.s. jsme do jejich nové provozovny v Brně na Bohunické
ulici vyrobili a darovali výukové hračky pro děti s autismem. Tato jablíčka, listy a
květy se staly součástí dřevěného stromu z dílny
známého sochaře Zdeňka Macháčka.
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Návštěva senátora
Na začátku roku nám přislíbil návštěvu senátor a 1. náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje pan Ing. Stanislav Juránek a 15.2.2012 jsme ho přivítali v naší
dílně. S panem Juránkem se při různých příležitostech rádi setkáváme a ani na půdě
našeho zařízení nebyl poprvé. Ve velké oblibě jej mají naši pracovníci s mentálním
postižením, neboť s nimi díky své bezprostřednosti snadno navazuje rozhovor.
Setkání bylo nejen příjemným společenstvím, ale i nabídkou podpory formou dotace
Jihomoravského kraje na plánované vybudování sprchového koutu. Také pro nás
dojednal zakázku výroby naši velké dřevěné autodráhy pro mateřskou školu ve
Slavkově.

Sprchový kout
Záhy po návštěvě pana Juránka jsme se souhlasem Obce Ořechov, majitele námi
obývaných prostor, zahájili další kroky projektu s názvem Dílna V růžovém sadu zkvalitnění pracovních podmínek s cílem vybudovat sprchový kout a doplnit vybavení
sociálního zázemí.
Jednalo se nám o možnost poskytovat kvalitnější hygienické podmínky fyzicky
pracujícím lidem, jejichž práce při zpracování dřeva je v některých fázích náročná na
prach a znečištění, dosud jsme měli k dispozici pouze umyvadla s teplou vodou. Do
šaten vybavených samostatnými uzamykatelnými skříněmi jsme chtěli doplnit pevné
šatní lavice a židle umožňující odkládání věcí a usnadňující převlékání.
8

Stavebně se jednalo o oddělení prostoru s plynovým kotlem v současné technické
místnosti a vybudování bezbariérového sprchového koutu. Měli vzniknout dva nové
vstupy z umývárny, do technické místnosti s kotlem a plynoměrem a do nově
zbudovaného sprchového koutu. Snížením stropu dojde k získání dalšího
skladového prostoru. Prostory dotčené stavbou budou nově upraveny.
Jihomoravský kraj vyhověl naši žádosti o individuální účelovou dotaci a na tento
projekt nám poskytl celkem 130 tis. Kč.
Samotná realizace stavby proběhla v době celozávodní dovolené a díky nasazení a
perfektní práci firmy Technické služby Pavel Szromek mohla být funkční sprcha hned
po dovolené využívána. V následujících týdnech bylo nakoupeno další vybavení do
sociálního zázemí, dílen i administrativy. Podrobnější informace jsou uvedeny v části
Majetek.

Prostory pro sprchový kout před rekonstrukcí a po rekonstrukci

Legislativa
V roce 2012 se nás významně dotkla změna zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti. S účinností od 1.7.2012 nově řeší možnost čerpání příspěvku na
zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§ 78) a prakticky znemožňuje
vyplácet našim pracovníkům (uživatelům) mzdy v hotovosti. S Úřadem práce jsme
uzavřeli Dohodu o vymezení chráněného pracovního místa, kde jsou definovány
pracovní pozice pro zaměstnance se zdravotním postižením, na které lze žádat
příspěvek. Praktický problém omezení vyplácet mzdu pracovníkům v hotovosti řešil
vedoucí Vladimír Procházka s pracovníky Úřadu práce i jemu nadřízeným
Ministerstvem práce a sociálních věcí bez pozitivního výsledku. S těmito změnami
bylo třeba seznámit pracovníky, jejich opatrovníky a poradce. Tito všichni nám
vyslovili důvěru a podporu, přijali provedené změny v pracovně právních vztazích a
svůj nesouhlas s úpravou znemožňující výplaty v hotovosti vyjádřili podpisem na
stížnosti předané kanceláři Veřejného ochránce práv.

Setkání s rodiči
Ve čtvrtek 17.5.2012 odpoledne jsme uskutečnili tradiční setkání pracovníků, rodičů
a dalších pozvaných přátel, abychom jim představili výsledky naší práce a
informovali je o plánech do budoucna.
Stěžejním tématem byla komplikace vyvolaná novelou zákona o zaměstnanosti.
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Hračkobraní
Na zámku v Kamenici nad Lipou bývá festival Hračkobraní, letní přehlídka hraček,
výrobců a návrhářů hraček z přírodního materiálu. Ve dnech 11. až 15.7.2012 jsme
měli tu čest se ho poprvé zúčastnit v plném rozsahu. Organizátoři nám připravili
samostatnou místnost v přízemí zámku. Zde jsme postavili nejen stánek s výrobky
ale hlavně k radosti dětí všech kategorií velkou dřevěnou autodráhu s kolejištěm a
vláčky, které zde i houkaly.
Vážíme si získaného ocenění Objev ročníku 2011, kdy jsme pro naši autodráhu od
Sdružení pro hračku a hru a Asociace předškolní výchovy získali osvědčení Správná
hračka. Ještě více si považujeme neformálního přijetí, kterého se nám i našim
výrobkům dostalo od organizátorů i od jednotlivých výtvarníků a výrobců. Vnímáme
je celkově jako ocenění správné cesty v podpoře lidí s mentálním handicapem.
Nemůže být větší důkaz o úspěšné integraci lidí s postižením, než uznání jejich
práce od profesionálů v oboru, v našem případě od hračkářů.
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8.3. – 11.3.2011 Veletrh Pro dítě
Již tradičně se účastníme ve spolupráci s několika neziskovými organizacemi
Veletrhu pro dítě. Výhodné podmínky vyjednali kolegové ze Sansimon, s.r.o.
3.9. 2012 „Hurá do školy“ v Divadle Vaňkovka
Na pozvání pořadatele pana Korába provedli pracovníci dílny V růžovém sadu
prezentaci autodráhy a výrobků dílny spojenou s prodejem. Dobře připravená akce
zájem veřejnosti nepřitáhla. Naše prezentace byla hodnocena kladně a o naše
výrobky byl přiměřený zájem.
21.11. a 23.11.2012 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Opět jsme byly pozvání na předvánoční prodej výrobků dílny V růžovém sadu na
půdě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Děkujeme PhDr. Lucii
Procházkové, Ph.D. za zprostředkování a spolupráci.
25.11.2012 Vánoční jarmark v Odborném učilišti Cvrčovice .
Využili jsme nabídky ředitelky učiliště a dodali pro jejich vánoční jarmark výrobky
z naší dílny, kterými doplnili jejich vánoční prodejní výstavu.
28.11.2012 NetSuite Czech Republic, s.r.o.
Zde jsme v letošním roce dosáhli rekordního prodeje našich hraček a dřevěných
výrobků. Díky vám přátelé za pozvání, přípravu a propagaci.

2.12.2012 Řemeslnický jarmark ve Šlapanicích.
Na tradičním a profesionálně organizovaném jarmarku byl prodej našich výrobků
velmi malý. Obecně lze říci, že řemeslnické jarmarky se pro nás ukazují jako méně
vhodné.
2.12.2012 Rozsvěcování vánočního stromu v Ořechově.
Při tradiční akci Obce Ořechov a vánoční veselici v kulturním centru jsme „otevřeli
dveře“ a nabídli prohlídku dílen i nákup výrobků.
11

9.12.2012 Galerie Skleněnka
Speciální sérii modře mořených výrobků jsme připravili na přání paní Alice Dostálové
na vernisáž další nápadité výstavy, která byla ke shlédnutí pod názvem Vánoce na
modro v Galerii Skleněnka v Březině u Tišnova.
12.12.- 14.12.2012 Mateřská škola a Základní škola Želešice
Partnerská škola organizovala ve svých prostorách tradiční předvánoční jarmark, na
kterém organizátoři prodávali i naše výrobky.
17.12.2012 KBC Czech Republic Brno.
Na půdě této firmy jsme měli možnost pro její zaměstnance realizovat malou
prezentaci a prodávat naše výrobky již podruhé, děkujeme.
Soroptimist International Club Brno I
Členky klubu již tradičně nabízejí naší dílně prodej výrobků na několika svých
předvánočních akcích.
Zapůjčení předváděcí autodráhy
V případě Občanského sdružení Rosa České Budějovice jsme si odzkoušeli, že je
možné s využitím zásilkových služeb zapůjčit celou předváděcí autodráhu i na druhý
konec republiky.
Česká církev bratrská zprostředkovala hru na autodráze u příležitosti akce „Noc
kostelů“ v Brně.
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Pro návštěvníky, kteří se zajímají o naši práci, připravujeme prezentace ze tří částí.
Vybraní pracovníci (uživatelé) sami s využitím připravené výstavky vysvětlí jednotlivé
technologické postupy a prozradí mnohé o své práci. Následuje prohlídka dílen v
provozu, kde je vidět výrobní proces i rozpracované výrobky. Při závěrečné besedě
pohovoříme o fungování organizace a našich základních principech.
13.2.2012. Exkurze studentů I.německého zemského gymnázia a Gymnázia
J.G.Mendla.
Studenti již tradičně několik let pořádají předvánoční jarmark výrobků chráněných
dílen, na který dodáváme i naše produkty. Jako poděkování jsme je pozvali na
návštěvu našich dílen.
22.5.2012 Ústav sociální péče pro zrakově postižené z Brna Chrlic
Navštívili nás dvě pracovnice se šesti uživateli, pro které jsme přizpůsobili
prezentaci.
28.5.2012 sdružení Kamarád
Předsedkyně sdružení Věra Krajčová požádala o návštěvu v naší dílně na základě
reference některého z účastníků semináře o restrukturalizaci sociálních služeb
v měsíci dubnu 2012, na kterém byla prezentována činnost naší organizace.
Návštěvnice se zajímaly především o systém hodnocení pracovníků (uživatelů).
12

Došlo k vzájemné výměně zkušeností. Informace a uvažování obou účastnic
vypovídá o příbuznosti odborného hodnotového systému, podobných zkušenostech
a principech práce s lidmi s handicapem. Dílny sdružení Kamarád jsou vhodným
zařízením pro některou z příštích poznávacích návštěv našich pracovníků nebo
výměnné stáže.
29.11.2012 Základní škola Přemyslovo náměstí 1, Brno
Exkurzi žáků 9. třídy s třídní učitelkou paní Mgr. Ladou Mazálkovou domluvil pro své
spolužáky syn vedoucího dílny Vít Procházka.

4.12.2012 Mateřské škola z Brna Medlánek
Dětem z mateřské školy jsme ukázali, jak vyrábíme hračky a společně si sami vyrobili
dřevěný stromeček.
Studenti Masarykovy univerzity (MU)
Během roku v rámci již tradiční spolupráce proběhly přednášky a prezentace pro
studenty MU, byli to jednak studenti psychologie z Katedry sociálních studií MU
s panem PhDr. Janem Vančurou, Ph.D., budoucí speciální pedagogové s paní doc.
PhDr. Mgr. Jarmilou Pipekovou, Ph.D. a speciální andragogové pod vedením PhDr.
Lucie Procházkové, Ph.D. z Pedagogické fakulty.
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FOTO POSTŘEHY

Co to tady kouká?

Vrtání tyček na výrobu podložek pod horké nádobí a skládání podložek

Navážka materiálu.

Hotový návrh (šablona na traktor)

14

E
EKKO
ON
NO
OM
MIICCKKÁ
Á S
ST
TR
RÁ
ÁN
NKKA
A
Občanské sdružení V růžovém sadu se řídí obecně platnými zásadami Zákona č.
563/91 Sb. o účetnictví, Vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých
hlavním předmětem činnosti není podnikání a Českými účetními standardy č.401 až
413.
Podstatné a významné informace o hospodaření sdružení jsou uvedeny v auditorem
ověřené Účetní závěrce k 31.12.2012, která je součástí této zprávy. Zhodnocení
údajů v ní obsažených je provedeno v jednotlivých následujících oddílech.
Občanské sdružení vzniklo v roce 2002 za účelem umožnit lidem s mentálním
postižením získat a uplatnit určité řemeslné dovednosti v dílně, která obsahuje
atributy zaměstnání. Od zahájení činnosti provozuje dílnu na výrobu dřevěných
předmětů jako svoji hlavní činnost, jiné doplňkové činnosti neprovádí, na správu
sdružení nevynakládá žádné specifické náklady. Od roku 2007 (účinnost zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách) je činnost registrována jako sociálně
terapeutická dílna, veškeré uvedené výdaje jsou náklady vynaložené na poskytování
sociální služby.
Od roku 2012 je služba sociálně terapeutické dílny V růžovém sadu zařazena do
projektu Jihomoravského kraje „Zajištění vybraných služeb sociální prevence
v Jihomoravském kraji“ (dále jen Individuální projekt JMK) financovaného
z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu České republiky
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Na
základě Smlouvy o poskytování sociálních služeb č.: 011632/11/OSV se sdružení
V růžovém sadu jako poskytovatel zavazuje poskytovat službu sociální prevence
sociálně terapeutické dílny třetím osobám po dobu od 1.1.2012 do 31.12.2014, na
území okresu Brno – venkov, v rozsahu 360 uživateloměsíců. Jedná se o obdobu
ukončeného tříletého individuálního projektu JMK v letech 2009 až 2011, ve kterém
byla služba již zahrnuta, a zajišťuje organizaci jasně definovaný stěžejní zdroj
financování.
Hospodaření účetní jednotky vykazuje k 31.12.2012 kladný výsledek hospodaření ve
výši 42 209,05 Kč, valné hromadě bude navrženo jeho převedení do fondu investic a
rezervy pro využití v příštích obdobích.
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Roční provozní výnosy ve výši 3 273 tis. Kč jsou tvořeny třemi hlavními zdroji: 79 %
činí plnění ze smlouvy Individuálního projektu JMK, 9,5 % je příspěvkem úřadu práce
z titulu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a necelými 9 % se podílí tržby
z vlastní výroby. Meziroční nárůst výnosů je 204 tis. Kč.
Z maximálního rozsahu ceny tříletého Individuálního projektu JMK je ve sledovaném
roce využito 31,43 % za vykázaných 109 uživateloměsíců z maximálního smluvního
rozsahu 360 uživateloměsíců.
Významný nárůst 35 % je zaznamenán v tržbách z prodeje vlastní výroby, roční výše
280,5 tis. Kč pokryla osobní náklady pracovníků (uživatelů) a zaměstnanců
s handicapem podílejících se na vlastní výrobě originálních hraček a předmětů ze
dřeva.
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Účelové dotace a dary do provozního rozpočtu přispěly 32,8 tis. Kč (1 %) a umožnily
pořídit vybavení více specifikované v části Majetek.
S účinností novely zákona o zaměstnanosti došlo od pololetí ke změně v poskytování
příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Bylo třeba s Úřadem
práce uzavřít dohodu o vymezení chráněných pracovních míst. V konečném
důsledku nedošlo ke snížení tohoto důležitého finančního zdroje. Roční příspěvek ve
výši 310,8 tis. Kč byl poskytnut pro deset fyzických osob ve III. stupni invalidity
zaměstnaných na 4,45 přepočtených úvazků, z toho je devět pracovníků (uživatelů).
Podrobná struktura provozních výnosů včetně porovnání s předchozím obdobím je
uvedena v následující tabulce.
Informace o investičních příjmech a jejich využití jsou uvedeny v části Fondy.
Výnosy

Kč
v roce 2011

Kč
v roce 2012

%
celkových
výnosů

Tržby za výrobky
211 685,00
280 546,00
8,57
Tržby za služby k vlastní výrobě
2 593,00
10 058,00
0,30
Tržby za sociální služby (OPLZZ) *)
2 435 338,01
2 589 516,00
79,11
vlastní tržby celkem
2 649 616,01
2 880 120,00
Změna stavu zásob
67 510,00
4 184,00
0,13
Úroky
539,61
1 209,62
0,04
Ostatní výnosy
45 746,00
41 625,00
1,27
Dary
5 800,00
12 829,00
0,39
Členské příspěvky
2 500,00
2 500,00
0,08
Úřad práce
297 516,00
310 822,00
9,50
Dotace provozní (JMK, Brno-sever)
0,00
19 990,00
0,61
VÝNOSY CELKEM
3 069 227,62
3 273 279,62
*) Individuální projekt JMK, Smlouva o poskytování sociálních služeb č. 011632/11/OSV
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Roční provozní náklady ve výši 3 231 tis. Kč zaznamenaly meziroční nárůst 279 tis.
Kč, tj. 9,5 %. Největší nárůst ve skupině materiál je dán financováním nového
majetku za cca 166 tis. Kč, a to z prostředků Individuálního projektu JMK,
z účelových darů a dotací i vlastních zdrojů. Díky těmto investicím bylo doplněno
vybavení sociálního zázemí nové sprchy, šaten, společenské místnosti, skladové
prostory, ale také pořízeno nové nářadí, nástroje i kancelářská technika. Podrobnější
informace jsou uvedeny v části Majetek.
Realizace investiční akce Vybudování sprchového koutu sebou přinesla také
zvýšené náklady na opravy a údržbu dotčených prostor (cca 11 tis. Kč), jednalo se
demontáž i zpětnou montáž dveří a malování.
V rámci pravidelného servisu si zvýšené náklady 30 tis. Kč vyžádaly opravy
služebního auta Renault Kangoo sloužícího v organizaci od roku 2007.
Meziroční nárůst nákladů za energie o 27,5 tis. Kč je dán vyšší spotřebou i
zvýšenými cenami nakupovaných energií.
Osobní náklady pro stabilní pracovní tým se ve sledovaném roce podílí na celkových
nákladech 80 %, jejich výše je srovnatelná s rokem předchozím, nárůst do 1 %.
16

Personální obsazení zůstalo beze změn, celoročně bylo zaměstnáno pět osob na
straně realizačního týmu (4,75 přepočtených úvazků), jeho osobní náklady ve výši
2 113,45 tis. Kč jsou kryty z 96 % z Individuálního projektu JMK.
Skupina pracovníků (uživatelů) s pracovní smlouvou se od 2. pololetí zvýšila na
devět fyzických osob ve III. stupni invalidity (4,2 přepočtené úvazky). Osobní
náklady této skupiny činí 262 tis. Kč a jsou plně hrazeny z příspěvku na
zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§ 78 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti).
Čerpání nákladů v ostatních skupinách je srovnatelné nebo nižší než v minulém
období.
Přehled struktury, výše, porovnání i procentní podíl veškerých nákladů je uveden
v následujícím přehledu.
Náklady
materiál na výrobky
materiál na údržbu, úklid, hygienu
kancel.potřeby, knihy a časopisy
ochranné pracovní pomůcky
ostatní materiál
drobný dlouhodobý majetek
pohonné hmoty
materiál celkem
elektrická energie
plyn
vodné, stočné
energie celkem
opravy a údržba strojů
opravy a údržba auta
opravy a údržba budovy (dílny)
opravy a údržba celkem
software, SW služby
nájemné
ostatní (vzdělávání, BOZP, ostatní)
služby celkem
poštovné
telefon
internet
spoje celkem
cestovné celkem
náklady na reprezentaci
technické zhodnocení (DHM)
ostatní
bankovní poplatky
pojistné
úroky, poplatky, penále, škody
jiné celkem
odpisy dlouhodobého majetku
zůst. cena prodaného dlouh.

Kč
v roce 2011
54 004,59
17 337,30
12 579,30
3 100,00
3 000,00
15 709,50
63 750,50
169 481,19
36 135,30
35 104,06
6 837,68
78 077,04
4 270,00
12 402,00
3 770,00
20 442,00
9 415,20
101 150,00
42 311,50
152 876,70
3 454,00
35 438,00
3 528,00
42 420,00
15 080,00
831,00
17 730,00
10 030,00
3 066,00
30 275,50
3 820,00
64 921,50
41 926,50
0,00

Kč
v roce 2012
74 100,46
22 549,10
22 580,70
21 486,80
1 057,00
166 245,00
52 729,59
360 748,65
35 673,00
59 887,61
10 037,81
105 598,42
4 239,00
30 052,00
14 124,00
48 415,00
15 336,00
100 000,00
37 795,50
153 131,50
6 942,00
26 237,00
3 528,00
36 707,00
12 161,00
556,00
0,00
2 379,00
3 222,00
31 774,00
4 272,00
41 647,00
39 179,00
0,00

% celk.
nákladů
2,29
0,70
0,70
0,67
0,03
5,15
1,63
11,17
1,10
1,86
0,31
3,27
0,13
0,93
0,44
1,50
0,48
3,09
1,17
4,74
0,22
0,81
0,11
1,14
0,38
0,02
0,00
0,07
0,10
0,98
0,13
1,28
1,21

čerpání IP
JMK r.2012
v tis.Kč *)
14,15
22,10
16,83
21,45
0,35
104,93
40,35
220,16
38,35
54,89
10,04
103,28
3,89
14,94
3,78
22,61
8,30
100,00
15,29
123,58
2,38
26,24
3,53
32,14
7,85
0,00
0,00
0,00
0,00
23,75
3,66
27,41
0,00
0,00
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majetku
stravování zaměstnanců
Náklady

52 960,00
Kč
v roce 2011

36 580,00
Kč
v roce 2012

1,13
% celk.
nákladů

vzdělávání zaměstnanců
10 000,00
0,31
náhrada v pracovní neschopnosti
5 421,00
3 532,00
0,11
ostatní sociální náklady celkem
58 381,00
50 112,00
1,55
hrubé mzdy
1 772 158,00
1 796 878,00 55,61
ostatní osobní náklady (DPP)
15 600,00
7 000,00
0,22
sociální pojištění
432 232,00
436 343,00 13,50
zdravotní pojištění
140 250,00
142 594,00
4,41
osobní náklady celkem
2 360 240,00
2 382 815,00 73,74
NÁKLADY CELKEM
3 004 676,93
3 231 070,57 100,00
*) Individuální projekt JMK, Smlouva o poskytování sociálních služeb č. 011632/11/OSV

0,00
čerpání IP
JMK r.2012
v tis.Kč *)
10,00
0,89
10,89
1 510,18
6,00
386,34
139,08
2 041,60
2 589,52

M
MA
AJ
JEET
TEEKK
Organizace využívá ke své činnosti majetek vlastní a majetek v dlouhodobém
pronájmu. Od Obce Ořechov má pronajaty prostory v obecním kulturním centru,
které byly v roce 2009 ve vlastní režii rekonstruovány. Ve sledovaném roce byl
v technické části pronajatých prostor vybudován nový sprchový kout, upravena byla i
technická místnost s plynovým kotlem, kde snížením stropu vznikl nový skladový
prostor. (viz foto na str. 10) Investiční projekt v pořizovací ceně 119 tis. Kč byl
uskutečněn díky účelové dotaci Jihomoravského kraje. Zmíněná stavební
rekonstrukce včetně sprchového koutu je evidována na účtu 021 – stavby.
Na účtu 022 – samostatné movité věci jsou evidovány stroje a vybavení v pořizovací
ceně od 40 tis. Kč, ve sledovaném roce zde nedošlo k žádnému pohybu.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně od 3 do 40 tis. Kč je evidován z minulosti
na účtu skupiny 028 (drobný hmotný majetek) a 018 (drobný nehmotný majetek), po
změně v předpisu také na podrozvahovém účtu skupiny 972.
V rámci pokračující etapy vybavování prostor byl ve sledovaném roce pořízen
majetek evidovaný v pořizovací ceně celkem 122 tis. Kč: stolní vrtačka
s příslušenstvím (36,7 tis. Kč), policový odkládací vozík (4,2 tis. Kč), archivační
kovová skříňka (3,3 tis. Kč), čtyři šatní lavice (17 tis. Kč), průmyslová židle (6 tis. Kč),
velká lednice (9 tis. Kč). Kancelářská technika byla obnovena či doplněna o
fotoaparát Nikon (5,5 tis. Kč), nový notebook a tiskárnu (40,3 tis. Kč).
Drobný majetek neevidovaný byl pořízen za 44 tis. Kč. Do sociálních prostor to byla
rohož do sprchy, sušáky prádla, pevné židle do šaten, rychlovarná konvice, ubrusové
fólie a dva plošinové vozíky pro manipulaci s dodávanými obědy. Do dílen bylo
zakoupeno nářadí (lis, kladiva, kleště, šroubováky, paličky, podložky, svěrák, svěrky,
hlubič, kartáče, posuvka), radiopřehrávač a dílenské skříňky. Do administrativního a
technického zázemí bylo doplněno nářadí na úklid, telefony, skartovač, vazač,
laminátor, rámečky, fotoalbum a přepravní boxy na autodráhu. Pro snadnější
orientaci byly nainstalovány reklamní a směrové tabule.
Na základě dlouhodobého pronájmu využívá organizace ke své činnosti tzv. „sociální
automobil“ značky Renault Kangoo, rok výroby 2007. Ve sledovaném roce ujel
20 698 km, spotřeboval 1 454 l benzínu za 52,7 tis. Kč. Průměrná roční spotřeba
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pohonných hmot 7,02 l / 100 km splňuje normu výrobce (7,3 l / 100 km). Pravidelný
servis a běžná údržba včetně materiálu, STK, emise, výměny a vyvážení kol si
vyžádaly 31 tis. Kč.
Přehled majetku organizace
Druh majetku
Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek
(účet 018)
Stavby (účet 021)
Dlouhodobý hmotný
majetek (účet 022)
Drobný dlouhodobý
hmotný majetek
(účet 028)
Drobný dlouhodobý
hmotný majetek
(účet 972)

Stav k 1.1.2012
12 139,00 Kč

Přírůstky

Úbytky

Stav k
31.12.2012

0,00 Kč

0,00 Kč

12 139,00 Kč

195 595,44 Kč 119 000,00 Kč

0,00 Kč

314 595,44 Kč

294 198,50 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

294 198,50 Kč

304 932,04 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

304 932,04 Kč

632 123,00 Kč 121 844,00 Kč

0,00 Kč

753 967,00 Kč

FFO
ON
ND
DYY
Ve skupině vlastních zdrojů vede účetní jednotka účet vlastního jmění a fond investic
(rezervy), v jejichž prospěch účtuje přijaté dotace, finanční i hmotné dary na pořízení
dlouhodobého majetku, převod zisku (úhradu ztráty) za minulá účetní období a
tvorbu z odpisů dlouhodobého majetku. Příjmem fondu vlastního jmění je účelová
individuální dotace Jihomoravského kraje na vybudování sprchového koutu, úbytek
zde vytváří odpisy.
Přírůstkem do Fondu investic (rezervy) je výsledek hospodaření roku 2011 ve výši
64,55 tis. Kč, odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z vlastních zdrojů ve výši 6,9
tis. Kč. a přijaté dary 10 tis. Kč. Žádné finanční prostředky fondu nebyly čerpány,
zůstávají zde k použití do dalších období.
Přehled stavu a pohybů na fondech organizace:
Název
Fond vlastního jmění
(účet 901)
Fond investic (rezery)
(účet 911)

Stav k 1.1.2012

Přírůstky

371 614,44 Kč 119 000,00 Kč
94 932,08 Kč

81 522,69 Kč

Úbytky

Stav k
31.12.2012

39 179,00 Kč

451 435,44 Kč

0,00 Kč

176 454,77 Kč

Z
ZÁ
ÁV
VA
AZ
ZKKYY
Krátkodobé závazky jsou průběžně hrazeny. Dlouhodobá přijatá záloha z titulu
Smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 011632/11/OSV z roku 2012 bude
vyúčtována ke konci tříletého období Individuálního projektu JMK, tj. k 31.12.2014.
Ke konci účetního období byla provedena inventarizace veškerého majetku, závazků
i pohledávek.
Závazky organizace k 31.12.2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu.
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Druh závazku
obědy 12/2012
provize
Dodavatelé
Zaměstnanci
Pojistné na sociální zabezpečení
Veřejné zdravotní pojištění
Závazky k institucím soc. zabezpečení
a zdravotního pojištění
Daň z příjmů fyzických osob
Daň vybíraná srážkou
Přímé daně
Dlouhodobá záloha z IP JMK

Kč
10 441,00
213,00
10 654,00
62 600,00
62 337,00
21 905,00

vzniku

Datum
splatnosti

úhrady

31.12.2012

14.1.2013
3.1.2013
15.1.2013 10.1.2013

31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012

20.1.2013 17.1.2013
20.1.2013 17.1.2013
20.1.2013 17.1.2013

21 173,00 31.12.2012
540,00 31.12.2012
21 713,00
823 932,00 31.1.2012

20.1.2013 17.1.2013
20.1.2013 17.1.2013

84 242,00

31.12.2014

KKO
ON
NT
TR
RO
OLLY
Y
V únoru provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Brno – venkov plánovanou
kontrolu a neshledala žádné nedostatky. Prověřovala plnění povinností z oblastí
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
nemocenského a důchodového pojištění.
Jihomoravský kraj prostřednictvím Regionální poradenské agentury provedl
Veřejnosprávní kontrolu 24.9.2012, jejím předmětem bylo prověření hospodaření
s veřejnými prostředky a prověření úrovně poskytovaných sociálních služeb včetně
plnění podmínek při realizaci Individuálního projektu JMK. V závěru Protokolu o
výsledku se uvádí: „Kvalita poskytování sociální služby je velmi vysoká. Služba má
zpracovány všechny předepsané dokumenty. V oblasti kvality poskytování sociální
služby nebyla stanovena žádná nápravná opatření.
Dne 19.11.2012 pověření pracovníci Jihomoravského kraje provedli šetření na místě.
Nezávislý auditor prověřil účetní závěrku a jeho vyjádření je součástí této zprávy.
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S
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OLLU
UPPR
RA
ACCU
UJ
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OR
RG
GA
AN
NIIZ
ZA
ACCE
E
Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová 338
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola, Brno, Ibsenova 1

Občanské sdružení Benediktus, Chotěboř
Občanské sdružení Biliculum, Mikulov
Obec Ořechov
Sdružení Práh, Brno
Sdružení pro hračku a hru, Praha
Sdružení Slepíši, Tasov
PhDr. Jan Vančura Ph.D., Katedra sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

PPO
OD
DĚ
ĚKKO
OV
VÁ
ÁN
NÍÍ
Za poskytnuté finanční prostředky na realizaci našich služeb a podporu
děkujeme jmenovitě:
Jihomoravský kraj a Evropský sociální fond prostřednictvím operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně
AB-NET, s.r.o.
ADEMO s.r.o. s panem Zdeňkem Olivou
KOMPAKT spol. s r.o.
LIGNOSPOL s panem Rudolfem Patočkou
KOMFORT, a. s.
Statutární město Brno, městská část Brno - sever
Město Kamenice nad Lipou
Pila Belcredi Líšeň, s. r. o.
RAKOVEC, a. s.
STAVIMAL, s.r.o. s panem Pavlem Málkem
Technické služby Pavel Szromek
I těm jednotlivým samostatně nejmenovaným podporovatelům, partnerům,
spolupracovníkům z řad organizací a veřejné správy za spolupráci DĚKUJEME!
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