Občanské sdružení

V růžovém sadu
Komenského 4, Ořechov u Brna
IČO: 26605601
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POSLÁNÍ
Posláním občanského sdružení V růžovém sadu je napomáhání ke zvyšování kvality života
lidí s handicapem a snaha o zkvalitnění informovanosti veřejnosti.

CÍLE ORGANIZACE
Cílem sdružení je přispívat ke kvalitě života lidí s mentálním handicapem a na druhou stranu
chceme prezentací výsledků práce těchto lidí vytvářet pozitivní, realistický pohled ostatní
společnosti na život člověka s handicapem.
Usilujeme o smysluplné naplnění času mentálně znevýhodněných lidí provozováním dílny na
výrobu dřevěných předmětů. Prostředkem je pracovní terapie nebo příprava na zaměstnání
s cílem následného uzavření pracovního poměru. K tomu využíváme pracovního programu a
technologií, které jsou jejich autorem právě pro tento účel vyvinuty.
Našimi pracovníky jsou lidé s mentálním handicapem, kteří nikdy nebyli zaměstnáni a ani se
nepředpokládalo, že někdy zaměstnáni budou. Ve standardních chráněných dílnách by se
neuplatnili a jejich odměna za práci je jen skromným přilepšením k důchodu. Práce v dílně
posunuje psychosociálně její pracovníky z kategorie klient stacionáře do kategorie pracovník,
z kategorie plátce služeb do kategorie člověka, který produkuje hodnoty, a o jejichž práci má
někdo zájem.
Uchazečem o pracovní terapii naší dílny se může stát nejméně 15-ti letý uchazeč, hranicí pro
uzavření pracovní smlouvy je 18 let.
Naše cíle a poslání lze naplňovat jen při zachování osobního přístupu k člověku s handicapem
a snahou rozvíjet právě jeho individuální schopnosti a možnosti.

VZNIK A ORGÁNY SDRUŽENÍ
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, má
přiděleno identifikační číslo organizace IČO 26605601, registrováno je u Finančního úřadu
Brno – venkov.
Orgánem řízení je předsednictvo sdružení, tvořené předsedou a místopředsedou, kteří jsou
statutárními zástupci. V současné době má sdružení celkem čtyři členy.

ADRESA A KONTAKTY
V růžovém sadu
Komenského 4
664 44 Ořechov u Brna
internet: www.vruzovemsadu.cz
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, Ořechov:
Mgr. Leoš Huzlík
mobil: +420 731 109 181
E-mail: sps.orechov@volny.cz
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ZAMĚSTNANCI SDRUŽENÍ
vedoucí dílny
mistr v dílně
pracovníci se zdravotním postižením

-

pracovník v pracovní rehabilitaci

Bc. Vladimír Procházka,
Mgr. Karel Mach,
Dalibor Kopuletý,
Petr Procházka,
Radek Havlíček,
Milan Holub.

O ekonomickou stránku se na dohodu o pracovní činnosti starají:
ekonomka
Ing. Marie Lhotská,
účetní
Ing. Květuše Peštuková.
S internetem, počítačovou a grafickou stránkou
na dohodu pravidelně vypomáhá

-

Mgr Klára Homolová

Pro zpestření pracovní činnost a pro tvorbu součástí našich
výrobků z pálené hlíny k nám občas dochází
-

Mgr. Věra Salneková

PŘEDSTAVENÍ SDRUŽENÍ
Občanské sdružení V růžovém sadu bylo založeno 22.10.2002 s cílem napomáhat zvyšování
kvality života lidí s postižením a v návaznosti na tento cíl přispět ke zkvalitnění
informovanosti veřejnosti.
Dílna na výrobu dřevěných předmětů vzniká v průběhu roku 2003, a to ve spolupráci se
Speciálními školami Ořechov (nyní Mateřská škola a Základní škola, Ořechov). Hlavními
strůjci projektu byli Mgr. Leoš Huzlík, ředitel Speciálních škol Ořechov a Bc.Vladimír
Procházka. V září dochází k zahájení provozu dřevodílny s prvními uživateli. Jde o činnost
dílny nového typu a jedná se o originální řešení zaměstnávání lidí s mentálním handicapem
opřené o dlouholetou zkušenost práce s nimi.
Vzájemná spolupráce V růžovém sadu o.s. s Mateřskou školou a Základní školou, Ořechov
spočívá v tom, že škola poskytuje prostory dílny včetně některých dřevoobráběcích strojů a
možnost využívání zázemí školy. Díky tomu se naši pracovníci nepohybují v uzavřené
komunitě podobně handicapovaných lidí, ale jsou zařazeni do běžného kolektivu lidí a
navazují běžné kontakty a vztahy s ostatními zaměstnanci (v praxi realizovaná integrace). A
nejen to. Naši zaměstnanci denně dojíždějí samostatně do zaměstnání integrovanou dopravou.

No to je dost, že se jednou nepošťuchujete.

Než Petr dojede do práce, přelouská denní
tisk
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Při těchto každodenních cestách navázali několik přátelských kontaktů s lidmi, kteří jezdí
stejným spojem. A protože naši zaměstnanci jsou chlapi, skamarádili se s dívkami, jak jinak.

Jestlipak ti Radku jde rašplování tak dobře jako balení slečen na zastávce?
Sdružení dodává program a technologie pro pracovní vyučování vybrané skupiny žáků
zvláštní školy a garantuje realizaci kvalitního programu.

René, Marku, Mirku! Nekoukat a dělat!
Dále nabízí možnost návaznosti na školní vzdělání vytipovaných žáků pomocné školy s
možností jejich zařazení do pracovní terapie, popřípadě i pracovního poměru.
Sdružení a škola společně realizují prezentace a výstavy pro veřejnost. Výrobky žáků
z pracovního vyučování slouží k estetickému obohacení prostor školy a také jako hračky pro
žáky internátní školy. Výrobky pracovníků jsou určeny na prodej a jsou jedním ze zdrojů
financování dílny.
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ČINNOST a UDÁLOSTI V ROCE 2006
Jako každý rok, i letos jsme se v únoru zúčastnili pobytu na Vysočině, který organizuje naše
partnerská škola.

Nejdůležitější je styl.

Zase mě našli.

To já jen tak odpočívám.

Teda chlapi jak vy to děláte?

29.3.2006 jsme byli pozváni na konferenci na téma Profesní příprava žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Akce proběhla v Odborném učilišti a
Praktické škole v Brně na Lomená 44. Vladimír Procházka zde přednesl svůj příspěvek
s promítáním fotografií o naší práci v dílně. Zároveň jsme zde nabízeli naše výrobky.
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Od 10. do 31.5.2006 jsme vystavovali naši autodráhu v dětském oddělení Mahenovy
knihovny. Dětští návštěvníci si tedy mohli přijít do knihovny nejen půjčit knihu, ale také
zajezdit s našimi auty.

To jsem zvědavá, jestli to postaví, než zavřeme knihovnu.

No, ale pěkně to postavili a stihli to.
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25. a 26. 5.2006 Vladimír Procházka přednášel v ÚSP v Mariánské na téma Komunikace a
pracovní terapie s lidmi s mentálním handicapem. Tato akce proběhla na základě zadání
HARTMANN akademie.
16.6.2006 jsme přijali pozvání pana prezidenta tenisového klubu INTERSPORT v Brně
Žabovřeskách pana Pištěláka na aukci vín. Dostali jsme zde příležitost představit práci našeho
sdružení a to jednak formou předneseného příspěvku, ale hlavně vystavením našich výrobků
s možností prodeje. Polovinu z výtěžku této aukce jsme obdrželi formou daru. Děkujeme.
V červenci 2006 byla naše dílna vytopena při přívalových deštích. Vedoucí dílny Procházka a
mistr Mach přerušily svoje dovolené a likvidovali škody. Vytopen byl též sklad dřeva, šatna a
současně školní prostora s horolezeckou stěnou. Byla zničena část zakázky pro školku
v Silůvkách a poškozen interiér a vybavení dílny.

První záchranné práce prováděli též hasiči a zaměstnanci školy.

Po této zkušenosti jsme se rozhodli opravit a zdokonalit prostor před okny naší dílny.
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29.3.2006 Vladimír Procházka a Hana Janíčková – oblastní ředitelka fa. KOMPAKT
podepsali smlouvu na pořízení automobilu v rámci projektu Sociální automobil. Automobil
firma Kompakt pořídí z ceny reklamních ploch a našemu sdružení ho pronajme za 1 Kč za rok
na dobu 6 let.
4.9.2006 předváděl Vladimír Procházka a Dalibor Kopuletý naši dřevěnou autodráhu na dni
otevřených dveří Dětského centra Lata v Brně Žabovřeskách. Děti si hrály, dospělí chválili a
nějaká auta i nakoupili a autodráhu objednali.
21.9.2006 si osazenstvo naší dílny udělalo výlet do Třebíče. Tato akce se uskutečnila na
základě pozvání manželů Axmanových. V Třebíči totiž právě probíhala výstava nevidomých
výtvarníků ze Sdružení Slepíši. Kromě této zajímavé výstavy jsme navštívili též muzeum a
Židovské město.
24. - 27.10.2006 se konala na BVV výstava HOSPIMEDICA. V pavilonu A jsme vystavovali
naši autodráhu poprvé i s kolejištěm a s vlaky.

Dětský úsměv je největší odměna za naši práci.
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Tak se obávám, že tato výročka bude o Radkovi a jeho slečnách

5.10.2006 jsme byli pozváni do Dělnického domu v Líšni na oslavu 15. výročí založení
Effety. Pozvání jsme rádi přijali, neboť v tomto zařízení máme své kořínky, tam jsme
začínali.

A Radek zase balil. Bacha Radku, ta je Karlova!

V říjnu 2006 jsme podali žádost o dotaci na „Norské fondy“. Dotace prošla prvním kolem
schvalování na odboru regionálního rozvoje JMK. Cílem této žádosti je zabezpečení
financování stavby nové dílny na dvoře školy v Ořechově. Bylo též zahájeno stavební řízení a
územní rozhodnutí na základě vypracovaného architektonického projektu.
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3.11.2006 proběhla beseda se studenty Sociálně právní fakulty Masarykovy univerzity.
Studenti si prohlédli dílnu, výrobky, pohovořili se zaměstnanci. Následně jim při besedě na
téma Problematika ústavní péče Vladimír Procházka promítal videonahrávky.
8.11.2006 - 31.3.2007 probíhala výstava hraček v Moravském muzeu v Brně. Naše sdružení
se jí účastnilo jako jeden z vystavovatelů. V našem koutku si děti mohli pohrát s autodráhou,
s autíčky a vlaky. Věříme, že nám tato výstava přinese i nové zájemce o naše výrobky.

Vždycky máme radost, když vidíme děti, jak si hrají s našimi hračkami
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Hele, kamaráde, vy vyrábíte samý auta, ale ptáky neděláte. A to si říkáte V růžovým sadu.

9.-10.11.2006 se na našem pracovišti uskutečnil dvoudenní seminář pro ergoterapeuty
z domovů důchodců z Třebíče a okolí. Účastníkům Vladimír Procházka promítal video a
v dílnách si prakticky odzkoušeli vyrobit jeden z jednodušších výrobků z našeho programu.
Akce probíhala za běžného provozu dílny a účastnice semináře využili možnost navázat
kontakt s našimi pracovníky. To bylo obohacení pro obě strany. Pořadatelem této akce byla
Hartmann akademie.

12

Tedy dámy, vám to jde jak zamlada.
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JEŠTĚ PÁR ZÁBĚRŮ Z NAŠEHO ŽIVOTA

Čím to je, že vidím samé hvězdičky?
Pořád lepší, než vidět bílé myšky.

Vidím pánové, že bezpečnost práce neberete
na lehkou váhu.

Vždyť jsi říkal, šéfe, že máme měnit pracovní polohy, aby nás nebolela záda. A teď se ti to
nezdá.
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EKONOMICKÁ STRÁNKA SDRUŽENÍ
Účetnictví občanského 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 31.12.2006 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha), která je součástí této
zprávy. Zhodnocení údajů v ní obsažených je provedeno v jednotlivých následujících
oddílech.
V roce 2006 byl dosažen výsledek hospodaření ve výši 5.709,07 Kč, který bude použit na
financování plánovaných investičních akcí.
Občanské sdružení provozuje dílnu na výrobu dřevěných předmětů jako svoji hlavní činnost,
jiné doplňkové činnosti dosud neprovádí, ani na správu sdružení nevynakládá žádné
specifické náklady, proto veškeré uvedené výdaje jsou náklady vynaložené na poskytování
sociální služby.


PŘÍJMY

Celkové příjmy účetní jednotky ve sledovaném období, jejich
s předcházejícím účetním obdobím jsou uvedeny v následujícím přehledu.
Příjmy
Tržby za výrobky
Tržby za služby
vlastní tržby celkem
Aktivace
Úroky
Členské příspěvky, dary
Úřad práce
Dotace provozní
VÝNOSY CELKEM

Kč
v roce 2005

Kč
v roce 2006

119 379,00
4 000,00
123 379,00
2 334,00
847,92
1 386,00
251 007,00
880 000,00
1 258 953,92

170 069,00
791,20
170 860,20
-3 734,00
1 359,85
12 248,00
267 718,00
1 302 000,00
1 750 452,05

porovnání

%
celkových
příjmů

9,76
-0,21
0,08
0,70
15,29
74,38
100,00

Největší podíl 74,38% veškerých příjmů tvoří dotace z JMK, v roce 2005 byl podíl dotací
JMK cca 70%. Dotace umožnila provoz dřevodílny z hlediska nezbytných energií (3%),
údržby a technického zhodnocení (4%), vybavení (13%), materiálu (2%) a služeb (4%).
Hlavní podíl cca 73% dotace byl použit na krytí osobních nákladů (mzdy a zákonné odvody)
vedoucího, mistra dílny a ekonomických pracovnic. Druhým významným zdrojem (15,29%)
je příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením z úřadu práce. Tržby za
vlastní výkony, které slouží k úhradě materiálových nákladů výroby dřevěných předmětů a
mzdových nákladů pracovníků se zdravotním postižením, činily 9,7% celkových příjmů.


VÝDAJE

Největší podíl nákladů cca 66 % tvoří osobní náklady pro sedm zaměstnanců (4,81 úvazku
přepočteného stavu) v pracovním poměru, z toho tři zaměstnanci se zdravotním postižením
(1,83 úvazku v přepočteném stavu), vedoucí a asistent dílny (1,98 úvazku v přepočteném
stavu) a k tomu dvě pracovnice na dohodu o pracovní činnosti pro ekonomicko
administrativní oblast (1,0 úvazek v přepočteném stavu). Oproti minulému období byl
navýšen pracovní úvazek vedoucímu dílny (na 1,0) a ekonomce (na 0,5).
Z celkových materiálových nákladů byl největší podíl ve výši cca 224 tis. Kč vynaložen na
vybavení dílny i zázemí, které je podrobněji rozvedeno v oddíle Majetek. Materiál na vlastní
výrobu činil cca 90 tis.Kč (5%). Ve skupině opravy a údržba byla vynaložena větší část cca
22 tis.Kč na opravy po letním zatopení dílny přívalovým deštěm a úpravy pro zapojení
nových strojů. Další technické úpravy ve výši cca 25,5 tis.Kč byly provedeny ke snížení rizika
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zatopení v budoucnu (technické zhodnocení). V rámci vzájemné spolupráce ve sdílení prostor
dílny s Mateřskou školou a Základní školou, Ořechov má sdružení v nákladech zastoupenu
pouze spotřebu elektrické energie (45,6 tis.Kč), nájem je vlastníkem (obcí Ořechov) prominut.
V oblasti služeb bylo použito cca 12 tis.Kč na audit účetní závěrky, na semináře a školení 8,5
tis.Kč, na vytvoření prezentačního materiálu ohledně plánovaného rozšíření dílny 7 tis.Kč, na
služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany 2,5 tis.Kč, na nájemné pro prezentace a
výstavy 1 tis.Kč, na udržování programového vybavení a pronájmy internetového prostoru
cca 6 tis.Kč. Za ostatní služby (kopírování, vazba, ověřování apod.) bylo vynaloženo cca 8
tis.Kč. Nové softwarové vybavení bylo pořízeno v ceně 4 tis.Kč.
Cestovné bylo z převážné části (95%) využíváno na náhrady používání soukromých
automobilů zaměstnanců ke služebním účelům.
Z ostatních nákladů tvoří příspěvky na stravování zaměstnanců a pracovníků v pracovní
rehabilitaci cca 17 tis.Kč (1% celkových nákladů), cca 6 tis.Kč odpisy dlouhodobého
hmotného majetku, zákonné pojistné odpovědnosti a bankovní poplatky po cca 3 tis.Kč,
silniční daň cca 2 tis.Kč.
Struktura výdajů, jejich porovnání s předcházejícím obdobím i podíl jednotlivých
skupin na celkových nákladech je uvedena v následujícím přehledu.
Výdaje
materiál na výrobky
materiál na údržbu, úklid, hygienu
kancelářské potřeby, knihy a časopisy
ochranné pracovní pomůcky
ostatní materiál
drobný dlouhodobý majetek
materiál celkem
elektrická energie
energie celkem
opravy a údržba strojů, dílny
opravy a údržba celkem
software, SW služby
ostatní (vzdělávání, BOZP, pronájmy,
poradenství, ostatní)
služby celkem
telefon a poštovné
internet
spoje celkem
cestovné
cestovné celkem
technické zhodnocení (dílna)
bankovní poplatky
pojistné
silniční daň, poplatky, penále, pokuty
jiné celkem
odpisy celkem
stravování celkem
hrubé mzdy
ostatní osobní náklady (DPČ)
ostatní osobní náklady (DPP)
sociální pojištění
zdravotní pojištění
mzdové náklady celkem
NÁKLADY CELKEM

Kč
v roce 2005

Kč
v roce 2006

49 833,17
13 650,13
7 047,50
11 067,00
820,00
246 966,04
329 383,84
41 181,00
41 181,00
10 293,90
10 293,90
9 506,00

89 866,38
18 806,70
11 463,50
2 142,80
80,00
223 727,10
346 086,48
45 634,00
45 634,00
29 680,90
29 680,90
9 913,10

16 086,00
25 592,00
22 634,00

38 559,50
48 472,60
33 629,00
3 498,00
37 127,00
30 141,50
30 141,50
25 560,50
2 727,00
3 246,00
1 800,00
33 333,50
6 223,00
17 460,00
634 012,00
184 900,00
53 000,00
212 922,00
65 750,00
1 150 584,00
1 744 742,98

22 634,00
9 046,50
9 046,50
34 800,00
2 318,00
1 820,00
902,00
39 840,00
0,00
6 620,00
411 459,00
98 000,00
5 000,00
132 466,00
40 271,00
687 196,00
1 171 787,24

%
celkových
výdajů
5,15
1,08
0,66
0,12
0,05
12,82
19,84
2,62
1,70
0,57
2,21
2,78
1,93
0,20
2,13
1,73
1,47
0,16
0,19
0,10
1,91
0,36
1,00
36,34
10,60
3,04
12,20
3,77
65,95
100,00
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MAJETEK

Sdružení sídlí a provozuje svoji činnost v prostorách, ve kterých působí Mateřská škola a
Základní škola, Ořechov. Na základě vzájemné spolupráce využíváme pronajaté prostory a
strojní zařízení bezúplatně, finančně se podílíme na nákladech za elektrickou energii.
Přehled stavu a pohybu majetku je uveden v následující tabulce.
Ve sledovaném roce došlo ke změně účetní evidence drobného dlouhodobého majetku v ceně
od 3 do 40 tis.Kč, nově zakoupený majetek není již evidován na účtech skupiny 028 (drobný
hmotný majetek), ale v podrozvaze na účtech skupiny 972.
Druh majetku

Stav k 1.1.2006

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31.12.2006

Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek
(účet 018)

12 139,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

12 139,00 Kč

Dlouhodobý hmotný
majetek (účet 022)

0,00 Kč

53 297,50 Kč

0,00 Kč

53 297,50 Kč

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek
(účet 028)

304 932,04 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

304 932,04 Kč

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek
(účet 972)

0,00 Kč

161 044,30 Kč

0,00 Kč

161 044,30 Kč

Ve sledovaném roce byla pořízena oscilační hranová bruska v ceně 52.297,50 Kč, je
evidována ve skupině 022 dlouhodobý hmotný majetek.
Drobný dlouhodobý majetek byl navýšen celkem o 223,7 tis.Kč, z toho pro zlepšení
pracovního prostředí a práci v dílně byla zakoupena bruska (12 tis.Kč), stolní pila (12,5
tis.Kč), odsavač pilin (12 tis.Kč), pracovní židle (5,5 tis.Kč), ME kladivo (6,5 tis.Kč),
odvlhčovač (14 tis.Kč), lampy k ponkům, radiopřijímač, varná konvice a další drobné nástroje
a nářadí. Pro zabezpečení činnosti, dokumentaci a předávání poznatků byl pořízen notebook
včetně programového vybavení (36,5 tis.Kč), projektor s plátnem (32,5 tis.Kč) a DVD
rekordér (30 tis.Kč), dále skartovač a mobilní telefony.


ZÁVAZKY

Organizace má pouze krátkodobé závazky, které jsou průběžně hrazeny. Jejich výčet je
uveden v následujícím přehledu.
Druh závazku

Kč

vzniku
31.10.2006
20.12.2006

Datum
splatnosti
30.6.2007
12.1.2007

úhrady
3.5.2007
4.1.2007

31.12.2006

30.1.2007

16.1.2007

Ing. Matoušková - projekt
T-mobile, Praha
Dodavatelé
Zaměstnanci
Pojistné na sociální
zabezpečení

21 065,00
4 253,50
25 318,50
50 417,00
22 602,00

31.12.2006

30.1.2007

16.1.2007

Veřejné zdravotní pojištění

8 147,00

31.12.2006

30.1.2007

16.1.2007

Závazky k institucím soc.
zabezpečení a zdravotního
pojištění

30 749,00

Daň z příjmů fyzických osob

8 013,00

31.12.2006

20.1.2007

16.1.2007

Přímé daně
Ostatní daně (silniční)

8 013,00
775,00

31.12.2006

31.1.2007

16.1.2007
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FONDY

Ve skupině vlastních zdrojů vede účetní jednotka účet vlastního jmění a fond investic,
v jejichž prospěch účtuje přijaté dotace, finanční i hmotné dary na pořízení dlouhodobého
majetku, převod zisku za minulá účetní období a tvorbu z odpisů dlouhodobého majetku.
Ve sledovaném období organizace obdržela investiční dotaci z JMK ve výši 48 tis.Kč na
spolufinancování projektové dokumentace přístavby dílny, která byla pořízena spolu se studií
v ceně 159 tis.Kč. Dalšími zdroji financování byly dary ve výši 52.425 Kč. Z prostředků
fondu byla dále pořízena oscilační bruska.

NA ZÁVĚR
SLOVO ŘEDITELE MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY, OŘECHOV
Mgr. Leoše Huzlíka

Spolupráce Mateřské školy a Základní školy, Ořechov s občanským sdružením V růžovém
sadu byla zahájena na podzim v roce 2002. Po ročních přípravách byl provoz samotné dílny
zahájen v září roku 2003.
Naše škola vzdělává žáky s lehkým a těžkým mentálním handicapem. Žáci, kteří jsou
vzdělávání v Základní škole speciální, dřívější pomocné škole, nemají po ukončení školní
docházky v tomto typu vzdělávacího programu prakticky žádné pracovní uplatnění. Po
dovršení 18 tého roku života mají přiznaný plný invalidní důchod a většinou navštěvují různé
stacionáře nebo charitativní zařízení.
Na základě dlouhodobých zkušeností jsme usoudili, že někteří absolventi tohoto typu vzdělání
mohou být po zaškolení schopni manuálně pracovat a vykonávat práce, které mohou bez
větších problémů zvládat.
Občanské sdružení nabízí možnost návaznosti na školní vzdělání vytipovaných žáků naší
pomocné školy s možností jejich zařazení do pracovní terapie, popřípadě i pracovního
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poměru. Jde o činnost dílny nového typu a jedná se o originální řešení zaměstnávání lidí
s mentálním handicapem.
Škola a sdružení společně realizují prezentace a výstavy pro veřejnost. Výrobky zaměstnanců
dílny slouží k estetickému obohacení prostor školy a také jako hračky pro žáky naší školy
např. velkoprostorové Člověče, nezlob se, interiérové pískoviště, vlaková a auto dráha. Tyto
výrobky můžete vidět v prostorách naší školy.
Výrobky pracovníků dílny jsou také určeny na prodej a jsou jedním ze zdrojů financování
dílny.
Našim cílem je, aby se pracovníci dílny plně zapojili do běžného života, aby měli pocit
uplatnění a seberealizace a také pocit zodpovědnosti, kdy pravidelně každý den dojíždí do
práce, mají stanovenou pracovní dobu, plní pracovní úkoly a na druhou stranu čerpají řádnou
dovolenou, jako všichni ostatní zaměstnanci.
Našim hlavním cílem je, aby žili plnohodnotným životem a plně se integrovali do naší
občanské společnosti.
Pevně věřím, že naše úzká spolupráce bude i v dalších letech pokračovat a v budoucnu se nám
podaří vytvořit nová místa pro další nové klienty.
VIZE DO BUDOUCNA
Do budoucna se naše zraky upínají k realizaci stavby naší dílny, která přinese nejen zlepšení
pracovních podmínek všech zaměstnanců, ale umožní i kapacitní rozšíření našich služeb. Též
vzniknou kanceláře a tím prostor pro posílení realizačního týmu. V současné době
očekáváme výsledek dotačního řízení EHP Norska a brzké dokončení sloučeného řízení
stavebního povolení a územního rozhodnutí.
NEJVĚTŠÍ ZAKÁZKA
Je to již tradice, že naším nejvýznamnějším zákazníkem byl stejně jako předešlé roky hejtman
JMK pan ing. Stanislav Juránek.
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
Mateřská škola a Základní škola, Ořechov
Slepíši, Mezinárodní výukové centrum Axmanovy techniky modelování (ATM)
pro zdravotně postižené, Tasov (kraj Vysočina)
Práh, občanské sdružení, Brno – Tuřany
Chráněné bydlení sv. Michaela, Oblastní charita Brno
PODĚKOVÁNÍ
Naše upřímné poděkování patří všem institucím, organizacím i jednotlivcům, kteří nám
finančně umožňují či jiným způsobem pomáhají uskutečňovat naše poslání.
Jihomoravský kraj
Úřad práce Brno – venkov
Obec Ořechov
Pila Belcredi Líšeň s.r.o.
ADEMO s.r.o.
IB filtr s.r.o., Ořechov
Tenisový klub INTERSPORT Brno
Ing. Rudolf Patočka - LIGNOSPOL
a další nejmenovaní příznivci
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