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V prosinci 2011 
se uzavřel již 
čtvrtý rok pů-
sobení Nadace 
VINCI v České 
republice.   

Tato nadace byla založena, aby 
finančně podporovala projekty, 
které dlouhodobě napomáhají 
především začleňování znevý-
hodněných skupin obyvatel do 
společnosti a zvýšení 
úspěšnosti jejich vstupu na 
pracovní trh.  

V listopadu (29.11.)  se v sídle naší 

společnosti konalo zasedání výběrové 

komise s účastí zástupců všech podílejících 

se společností, patronů předkládaných 

projektů a prostřednictvím videokonference 

i s paní Chantal Monvois.   

Na programu tohoto posledního zasedání 

bylo představení tří projektů, které se 

ucházely o finanční podporu.   

Sdružení Pomoc v nouzi, které mimo jiné 

provozuje azylový dům, nízkoprahové denní 

centrum a dílny, žádalo pro svůj projekt 

Fotografie nejen pro e-shop – další krok 

k nezávislosti o zakoupení fotoaparátu, pro 

účely zlepšení prezentace výrobků dílny v 

internetovém e-shopu. Patronem tohoto 

projektu je Martin Zábojník z Eurovie. 

Pavel Kameník z SMP žádal pro neziskovou 

organizaci La Strada příspěvek na 

zakoupení osobního automobilu pro terénní 

pracovníky. Organizace nabízí pomoc a 

podporu obchodovaným a jinak 

vykořisťovaným osobám.  

Do nového s novými nápady – takový má 

název třetí prezentovaný projekt 

s patronem z Průmstavu, Terezou 

Archlebovou. Občanské sdružení Dílny 

tvořivosti provozuje chráněnou dílnu a 

nabízí terapeutickou pomoc osobám 

s poškozením či poraněním mozku. Pro 

nové prostory potřebují zakoupit nábytek, 

zřídit přístupovou rampu a vybavit 

chráněnou dílnu.  

Všechny tři projekty odpovídaly výběrovým 

kritériím, proto byly komisí schváleny a byla 

jim poskytnuta požadovaná částka v plné 

výši.  

Souhrnný přehled všech projektů 

podpořených v roce 2011 vám přineseme 

v příštím čísle.                                      TA    � 

DO NOVÉHO S NOVÝMI NÁPADY 
Protože byl jeden ze schválených projektů předložen 
také společností Průmstav (patronství se ujala Tereza 
Archlebová), představíme vám Dílny tvořivosti detailněji 
v rozhovoru s Jitkou Častulíkovou, předsedkyní správní 
rady tohoto občanského sdružení. 

TA:  Od roku 2003 pomáhá vaše sdružení a program Návraty 
především mladým lidem s poškozením či poraněním mozku 
se znovuzapojením do „normálního“ života. Znamená to, že 
se k vám dostávají lidé nejen s vývojovými vadami, ale také 
lidé, kterým se stal nějaký vážný úraz hlavy, třeba účastníci 
autonehod či riskující lyžaři?  

JČ: Ano, ve většině případů se jedná o úraz mozku způsobený při 

vážné autonehodě (nejčastěji jde o muže ve věku 25 - 45 let), dále 

o cévní mozkové příhody, zánět mozkových blan (klíšťový, 

meningokokový), úrazy volnočasové (např. sport, domácí práce, 

experimentování s výbušninami), ale také úrazy pracovní, 

následky tonutí, následky odstranění rakovinového nádoru mozku 

atd. Příčin může být opravdu spousta. Myslím, že si většina z nás 

nedokáže vůbec představit, kde všude nám hrozí nebezpečí, jak 

zranitelní jsme. 

 TA: Vašim klientům pomáháte získávat pracovní a sociální 
dovednosti, které by zvýšily šanci jejich uplatnění nejen na 
trhu práce, ale v životě vůbec. Jaká je úspěšnost těchto 
návratů? 

JČ: Tady se na věc musíme podívat z perspektivy člověka, který 

prodělal často život ohrožující událost, ztratil značnou část, ne-li 

většinu dovedností a schopností, kterých nabyl v předešlém 

životě. Ztratil např. schopnost mluvit, číst, psát, orientovat se 

v čase i prostředí, pamatovat si, samostatně cestovat.... Začíná se 

prakticky od začátku, a pokud jste v situaci, kdy si nedokážete 

vzpomenout, co jste dělal před 5 minutami, jsou jakékoliv pokroky 

obrovským úspěchem. Důležitou složku naší podpory tvoří kromě 

nácviku konkrétních dovedností také psychická podpora. Naše 

klienty učíme radovat se z každého zlepšení, pokroku.  

Zatím jsme tu neměli klienta, který by se mohl vrátit ke své 

původní profesi. Úspěchem už je zúčastnit se přijímacího 

pohovoru u potenciálního zaměstnavatele, zvládnout náročnost 

takové situace. Pokud jste každý okamžik vystavováni situacím, 

kdy nic nejde jako dřív, je to velmi náročné, vyčerpávající. Jako 

byste každým dnem sváděl velký boj sám se sebou - se svými 

limity - fyzickými, mentálními i psychickými -  i celým světem. 

Lidé po poškození mozku často čelí tzv. neviditelnému handicapu. 

Jejich problémy, které jsem před chvílí popsala (ztráta paměti, 

schopnosti mluvit, číst, psát, zpracovávat informace….), nejsou na 

první pohled patrné a nikdo z nich se s nimi samozřejmě 

„nechlubí“. Značná část veřejnosti na jejich projevy 

dezorientace, neschopnosti se vyjádřit, porozumět… reaguje 

obvykle podrážděně (např. v situacích, kdy v obchodě, při běžném 

nákupu nejste schopni zřetelně vyslovit, co vlastně chcete) občas 

až s despektem, v domnění, že jde o opilce.  

 

K špatnému psychickému rozladění – depresím -  a motivaci 

v životě nadále pokračovat velmi přispívá také sociální izolace, 

k nemožnosti zapojit se zpět do života před úrazem, 

onemocněním, se přidává také ztráta kontaktů s bývalými přáteli, 

kteří vás znali jako jiného člověka, schopného, plného energie. 

Z člověka, který dříve významnou měrou přispíval do rodinného 

rozpočtu, se stává člověk zcela závislý na svém okolí. 

Naši klienti jsou moc stateční a mají můj obrovský respekt.  

 

TA: V letošním roce byste rádi spustili nový projekt 
s názvem Práce na zkoušku. Co je jeho cílem?  

JČ: V loňském roce se nám podařilo zrealizovat zajímavý 

projekt, jehož výstupem je živá databáze kontaktů na 

specialisty v oblasti péče o lidi po poškození mozku 

(www.manual.navraty.info). V rámci tohoto projektu jsme 

poctivě mapovali nabídku služeb a příležitostí uplatnění pro 

tyto lidi. Výstupy jasně ukázaly, že na území Prahy není žádná 

nabídka přechodného zaměstnání, tedy práce na zkoušku.  

V minulém roce jsme se také přestěhovali do nových prostor, 

které mají potenciál pro další rozvoj našich služeb. Zmiňovaný 

projekt Práce na zkoušku by měl nabídnout několik pracovních 

míst pro naše klienty - zejména v prostorách nově 

vytvořeného obchůdku či vzorkové prodejny, kde budeme 

prodávat výrobky z naší sociálně terapeutické dílny. Chceme 

rozšířit náš sortiment výroby dárkových předmětů. Také tady 

vznikne pracovní pozice pro člověka po poškození mozku. 

Zmiňované pozice svým rozsahem a náročností musí vycházet 

z možností daného uchazeče. Cílem je nabídnout příležitost 

k získání nových pracovních zkušeností (srovnatelných 

s podmínkami na trhu práce), ale s respektem k jejich 

aktuálnímu stavu, posílit jejich sebedůvěru v konfrontaci 

s úspěšností - prodejem výrobků, posílit odvahu ke 

komunikaci se zákazníky, přinést alespoň symbolický 

příspěvek do rodinného rozpočtu.  

Oslovili jsme designérské studio Llev, aby nám pomohlo 

s vytvářením podoby obchůdku. Na výsledek se moc těšíme. 

Doufám, že se k nám po jeho otevření přijdete vy i vaši 

kolegové podívat, nebo ještě lépe – zachováte nám přízeň a 

budete chodit stále. 

TA:  Vaše dílny nabízejí také určitou formu poradenství a 
služby terénního pracovníka. Ve složité situaci se 
nenacházejí pouze vaši klienti. Velmi náročné je to také 
pro rodiny takto postižených lidí. Obracejí se na vás 
s žádostí o pomoc?  

JČ: Samozřejmě taková náhlá situace, jakým je úraz či 

onemocnění mozku, změní život celé rodiny. Všichni jsou 

vystaveni náročným životním zkouškám. Rodinám a blízkým 

nabízíme podporu v podobě skupinových setkání pod vedením 

zkušené terapeutky, poradenství, konzultace s odborníky, 

semináře na klíč, dle jejich aktuálních potřeb. Důležité je také 

nabídnout „prostor“ pro vypovídání, úlevu od každodenních 

starostí, strachu z budoucnosti. 

Zájemců o naše služby stále přibývá. Ráda bych věřila tomu, že 

nám bude osud i dárci nakloněni a že se nám i přes výrazné 

snížení dotace podaří služby zachovat. Děkujeme za vaši 

podporu. Velmi si jí vážíme.                                                               � 


