


 2 

 
Podpořte aktivity lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Odešlete 
dárcovskou SMS ve tvaru DMS MODRYKLIC na telefonní číslo 87 777. 
Cena DMS je 30 Kč, MODRÝ KLÍČ obdrží 27 Kč. Děkujeme. 
Více informací najdete na www.darcovskasms.cz a www.modry-klic.cz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modrý klíč – Výroční zpráva za rok 2011 
Text © Mgr. Ing. Milana Remarová, Mgr. Radovan Netušil  
Grafy a schémata © Mgr. Radovan Netušil, fotografie archiv Modrého klíče 
a Novin Prahy 12 
Grafická úprava © Mgr. Radovan Netušil 
Vydalo Nakladatelství Modrý klíč © 2012 



 3

Slovo úvodem 
 
Škola SPMP Modrý klíč (dále jen Modrý klíč) je nezisková nestátní 

organizace poskytující pracovní rehabilitaci v chráněných dílnách a 
sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením. Organizace byla vybudována na principech občanské 
společnosti z iniciativy rodičů dětí s těžkou formou mentálního a 
kombinovaného postižení, byla zřízena v roce 1991 na základě stanov 
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým jako samostatný právní 
subjekt (nyní Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, o.s.).  

Modrý klíč v roce 2011 poskytoval zázemí komplexní péče pro 115 
uživatelů sociálních služeb a čtyři klienty bez sociální služby. Sociální služby 
denního stacionáře, týdenního stacionáře a odlehčovací péče byly uživatelům 
nabízeny v různých formách přizpůsobených druhu a hloubce jejich postižení i 
jejich věku. Rozvoj těchto forem je veden snahou k maximálně možnému 
přiblížení života lidí s postižením normálnímu životu jejich vrstevníků. Dětem 
bylo umožněno vzdělávání na úrovni základní školy speciální a mateřské školy 
speciální. Pro starší uživatele služeb byl denní program realizován na 
pracovištích „předprofesní přípravy“ v rámci denního nebo týdenního 
stacionáře nebo v chráněných dílnách. Kromě výchovně vzdělávacího a 
pracovního programu pro uživatele služeb bylo v rámci projektu řešeno jejich 
stravování, doprava, fyzioterapeutické služby a dále poradenská činnost, další 
vzdělávání pracovníků a edukační program rodinných příslušníků a 
opatrovníků uživatelů služeb. 

Nyní se program zaměřuje na zvyšování kvality poskytovaných služeb, 
zaměřuje se na pomoc uživatelům s kombinovaným postižením a uživatelům 
s problémovým chováním, jež je způsobeno jejich omezenou sociální 
adaptabilitou pro specifické poruchy vnímání, rozumové analýzy situací, 
předvídavosti apod. Modrý klíč se zabývá novými terapeutickými metodami 
pomoci těmto lidem.  

Projekt Modrý klíč řeší danou problematiku v koncepci s 
celoživotní návazností jednotlivých služeb, s možností jejich vzájemného 
prolínání v přímé reakci na aktuální potřeby uživatelů služeb. Je vzorem 
a modelem soudobé moderní péče na světové úrovni. 
 Každoročně uděluje Modrý klíč výroční cenu Zlatého Bohouše 
podporovateli, který se v minulém roce nejvíce zasloužil o propagaci myšlenek 
Modrého klíče. Cena nese jméno prvního podporovatele a velkého bojovníka 
za obyčejný plnohodnotný život lidí s mentálním a kombinovaným postižením 
pana Mgr. Bohumíra Šmerhy, který v lednu 2002 opustil tento svět. V roce 
2011 již desátého Zlatého Bohouše převzala z rukou držitelů devátého ročníku 
pana Petra Hány, paní Zlatuše Rybářové a paní Dáši Henslové nová držitelka 
paní PhDr. Hana Vaněčková. 

Výroční zpráva, kterou Vám předkládáme, je koncipována tak, aby 
shrnula problematiku, kterou se Modrý klíč zabývá, zhodnotila občanskou 
situaci, za jaké jsou nabízené služby poskytovány a na kterou musí Modrý klíč 
reagovat.  

Motto letošní Slavnosti Modrého klíče zní: „VENITE ET APERIETUR 
VOBIS“ (PŘIJĎTE A BUDE VÁM OTEVŘENO). 

Věříme, že následující řádky Vám dodají odvahy investovat své 
síly k podpoře PROJEKTU MODRÝ KLÍČ, a tak společně budeme moci 
rozvíjet započaté dílo. 
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Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením  
v ČR, o. s. (SPMP) 

 
Založení SPMP ČR se datuje do roku 1969. V současné době má 

více než 8500 členů a působí na tzv. národní úrovni a také na úrovni 
regionální a lokální. Své organizační jednotky má ve všech krajích a téměř 
ve všech bývalých okresech. Za dobu existence Sdružení jsme získali 
bohaté zkušenosti ze života lidí s mentálním a kombinovaným postižením a 
jejich rodin.  

Sdružení je také poskytovatelem sociálních služeb nejrůznějšího 
typu. V současné době využívalo více než 450 osob s mentálním a 
kombinovaným postižením službu v našich zařízeních. SPMP ČR rozvíjí 
svou činnost též ve spolupráci s dalšími celonárodně působícími 
organizacemi, neboť je členskou organizací Sdružení zdravotně 
postižených ČR (SZdP ČR), Národní rady osob se zdravotním postižením 
ČR (NRZP ČR) a České rady humanitárních organizací (ČRHO).  

SPMP ČR rozvíjí intenzivní spolupráci na úrovni mezinárodní. Od 
roku 1991 je členem celosvětově působící organizace Inclusion Interna-
tional (II), která úzce spolupracuje s OSN. Od roku 2000 je členem 
evropské asociace lidí s mentálním postižením a jejich rodin Inclusion 
Europe (IE). V mezinárodních kontaktech SPMP ČR používá název 
Inclusion Czech Republic (ICZ). V roce 2006 byla otevřena v sídle Sdružení 
kancelář Inclusion Europe, která převzala práci dříve vykonávanou v 
Bruselu.  

 
 
Činnost sdružení se programově zaměřuje na následující oblasti: 
 
 

S   ociální začlenění - inkluze 
P   řístup k informacím a ke službám 
O   dstraňování bariér a předsudků 
L   idská a občanská spravedlnost 
E   konomická stabilita 
Č   lověk s těžkým stupněm mentálního postižení 
N   ezávislý způsob života 
O   patrovnictví 
S   ebeobhájci - rozvoj hnutí sebeobhájců 
T   ransformace ústavní péče na komunitní služby 
  
P   ráva na dospělost 
R   odiny s malými dětmi 
O   rganizační struktura členství 
  
V   zájemná výměna zkušeností a mezinárodní spolupráce 
Š   kola a celoživotní vzdělávání pro všechny 
E   diční činnost 
CH ování veřejnosti a práce s médii 
N   ové přístupy a technologie a jejich využití 
Y   year 2012 - Evropský rok aktivního stárnutí 
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Z historie projektu Modrý klíč 
 
Organizace Škola SPMP Modrý klíč vznikla pod hlavičkou 

Obvodního výboru Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Praha 4 
v květnu 1991 se záměrem řešit problematiku lidí s mentálním 
postižením a koncipovat péči o takto postižené tak, aby reagovala na 
jejich přímé potřeby a umožnila běžný život jejich rodin. 

Modrý klíč vytvořil ucelený model komplexní péče o děti i dospělé 
občany s mentálním postižením, který zahrnuje veškeré druhy pomoci - od 
rady při narození dítěte s postižením až po jeho začlenění do společnosti. 
Projekt je realizován postupně po jednotlivých etapách. 
 Příčinou vzniku Modrého klíče byla situace v péči o mentálně 
postižené v Praze v roce 1991, která se vyznačovala přeplněností 
stávajících státních ústavů. Čekací doba na umístění byla minimálně 10 let 
a na umístění v Praze nebyla prakticky žádná šance. Lidem s těžším 
stupněm postižení byl automaticky doporučován celoroční pobyt, přičemž 
ústavy s celoročním pobytem kromě ÚSP v Praze 4 v Sulické ul. byly mimo 
Prahu. Koncem osmdesátých let se stupňovala nespokojenost rodičů. 
Prostor pro jejich aktivitu se však otevřel až po „Sametové revoluci“. Začala 
vznikat jednotlivá  zařízení pro lidi s mentálním postižením, která částečně 
doplňovala péči v ÚSP. 

Dlouhodobé představy o sociálním zařízení nového typu pro děti 
s těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami v projektu Modrý 
klíč získaly v květnu 1991 konkrétní podobu. V srpnu Modrý klíč získal 
právní subjektivitu, 23. října předala poliklinika v Soukalově ulici budovy 
bývalých jeslí Modrému klíči do pronájmu a okamžitě byla započata 
rekonstrukce objektu za účelem změny užívání. 
 V březnu 1992 byl zahájen 
provoz denního a týdenního 
stacionáře (kapacita zařízení byla 
35 osob s mentálním postižením a 
kombinovanými vadami, z toho 
deseti klientům bylo umožněno 
bydlení od pondělí do pátku).
 V září 1993 byl provoz 
rozšířen o dílnu v hospodářském 
pavilonu vedlejší mateřské školy. 
Zde našlo pracovní uplatnění 13 
lidí se zdravotním postižením.  

V květnu 1995 dílna získala statut chráněné dílny. 
 Na základě velkého počtu uchazečů o umístění v zařízení Modrý 
klíč byl v roce 1994 zpracován rozšiřující  projekt. Tento projekt již také 
zahrnoval poradenství, zařízení na úrovni mateřské školy, školy, odborné 
přípravy na zaměstnání, chráněné dílny, chráněné byty a domovy. Modrý 
klíč od svého vzniku nabízí svou pomoc a své služby lidem s mentálním 
postižením bez rozdílu hloubky postižení. Proto mezi klienty přibývá těch, 
kteří byli vyloučeni z jiných zařízení (i státních) právě pro hloubku postižení, 
nezvladatelné chování či agresivitu. 
 V září 1995 dochází k praktickému rozšíření projektu. Modrý klíč 
získává do pronájmu další budovu sousední mateřské školy, kde se nyní 
uskutečňuje praktická výuka dospívajících a dospělých klientů. Postavením 
zahradního domku, přístavbou a nástavbou  hlavního  pavilonu Modrého 
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klíče došlo k uzavření 1. etapy realizace rozšiřujícího projektu Modrý klíč. 
 V době od ledna do července 1996 bylo přijato dalších 15 osob s 
mentálním postižením. Od 1. 9. 1996 do 31. 8. 1997 bylo nedílnou součástí 
Modrého klíče školské zařízení vřazené do sítě škol MŠMT ČR. 
 Ke dni 1. 1. 1997 měl Modrý klíč v péči 68 klientů. 

Dnem 1. 9. 1997 se  Modrý klíč rozdělil na dva právní subjekty: 
Škola SPMP Modrý klíč a Soukromá speciální mateřská škola - nadace 
Modrý klíč, která byla transformována v roce 1999 na obecně prospěšnou 
společnost Soukromé speciální školy - Modrý klíč, o.p.s. 

V říjnu 1997 Modrý klíč 
uskutečnil další krok v naplňování 
rozšiřujícího projektu. Byl zahájen 
program chráněného bydlení ve 
dvou bytech (jeden přímo v areálu 
Modrého klíče a druhý v přilehlém 
sídlišti) pro klienty s autismem. 
V lednu 1998 byl zprovozněn další 
chráněný byt, tentokrát na Jižním 
městě, a v říjnu 1998 doplnil projekt 
chráněného bydlení čtvrtý byt na 

Vyšehradě. Všechny byty mají společný cíl - vytvořit domov, kde se klient 
uvolní, odpočine si od všech řízených akcí ze školy nebo z pracoviště, 
z rehabilitace, z terapií, nezbytných pro jeho celkový psychický i fyzický 
rozvoj. Klienti zde žijí v malých komunitách s dopomocí asistentů. Asistenti 
zastupují funkci rodičů a vytvářejí bezpečné zázemí klientů. Podporují 
samostatnost u těchto lidí, zpřístupňují jim program zájmový i rekreační, 
zajišťují kvalitní funkčnost domácnosti. Asistenti také podporují styk klientů 
s rodinou. 

V lednu 1999 Škola SPMP Modrý klíč poskytovala služby 90 
klientům. Ve stacionáři se klienti zacvičují v oborech zahradnictví, pomocný 
kuchař, tkalcovství, keramika, práce s kovem a dřevem, sanitářství. Vše je 
doplněno nezbytnou rehabilitací a individuálními terapiemi. K přirozenému 
osamostatňování napomáhá prostorové řešení komplexu budov, které má 
Modrý klíč v pronájmu. Klienti postupně sami přecházejí mezi jednotlivými 
objekty (důvody jsou různé - donáška obědů, rehabilitace, individuální 
výuka). 

„Přístavba a nástavba chráněných dílen Modrého klíče“ byla 
zahájena v září 1998 a dokončena v říjnu 1999. Oficiální provoz nových 
chráněných dílen započal v prosinci 1999. Tato akce umožnila dalším 25 
osobám s mentálním postižením najít své místo ve společnosti - uplatnit se 
na trhu práce - a dále vytvořila pracovní místa pro 5 asistentů chráněných 
dílen. Celkový počet klientů Modrého klíče se zvýšil na 100 osob.  

V červenci 1999 započala další část postupné dostavby areálu školy 
„Vestavba prádelny do atria v objektu Školy Modrý klíč“. Byla dokončena 
v roce 2000 a současně umožnila i rozšíření rehabilitačního zázemí MK. 

V roce 2001 byla provedena celková rekonstrukce hospodářského 
pavilonu, který slouží provozu kuchyně. 

Koncem roku 2002 se v prostorách rehabilitačního pavilónu začal 
realizovat projekt „Rekonstrukce a modernizace bazénu a vodního 
hospodářství ve škole SPMP Modrý klíč“. V roce 2003, 2004 i 2005 se v 
této akci pokračovalo, ale z finančních důvodů se dokončení posunulo do 
dalších let a zkušební provoz začal až v květnu 2010. 
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V prosinci roku 2005 byl zprovozněn po vnitřních úpravách další 
chráněný byt. Nachází se v areálu zařízení se samostatným vstupem 
v objektu chráněné dílny a je určen pro komunitu 4 klientů. 

O prostupnosti a otevřenosti jednotlivých stupňů školy a o 
cílevědomém směřování naší práce k osamostatňování klientů a jejich 
přípravě k možné integraci svědčí skutečnost, že koncem roku 1995 se 2 
naši klienti zapojili do normálního pracovního poměru, v roce 1997 se jeden 
klient přemístil do běžné mateřské školy, v září 1999 se integrovaly 3 děti 
do běžné pomocné školy, v září 2000 přešly další dvě děti do zvláštní 
školy, avšak jedno dítě se k nám vrátilo pro neklidné chování, v letech 2002 
a 2003 byli další 4 klienti chráněných dílen integrováni do běžného 
pracovního poměru. 

Rok 2006 byl přípravou na realizaci investičního projektu „Modrý klíč 
– chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I., který byl skutečně 
zahájen dne 30. 10. 2006 za spolufinacování ze Strukturálních fondů EU.  

V roce 2007 pokračoval tento investiční projekt a byl úspěšně 
dokončen dne  31. 8. 2007. Nové prostory byly slavnostně otevřeny 14. září 
2007 za přítomnosti mnoha významných hostí v čele s náměstkem ministra 
pro místní rozvoj panem Ing. Danielem Touškem a starostou MČ Prahy 12 
panem Petrem Hánou. 

Od 1. ledna 2007 začal platit nový Zákon o sociálních službách, a 
tak došlo ke změně struktury zařízení Škola SPMP Modrý klíč. Modrý klíč 
se stal poskytovatelem sociální služby: denní stacionář pro 74 uživatelů 
služeb, týdenní stacionář pro 27 uživatelů služeb, odlehčovací služby pro 
asi 15 uživatelů. Dále Modrý klíč provozoval chráněné dílny pro 38 
pracovníků se ZPS, vytvořil a provozoval chráněná pracovní místa pro 
dalších 12 lidí s mentálním postižením a se ZPS. Osm z nich se účastnilo 
projektu „Modrý klíč – chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením, 
provozní etapa“ financovaný Evropským sociálním fondem, státním 
rozpočtem České repu-bliky a rozpočtem Hl.m.Prahy, který se realizoval od 
1.3.2007 do 31.7.2008.  

V lednu 2008 Modrý klíč začal přípravné práce na novém 
investičním  projektu Modrý klíč – centrum vzdělávání pro zaměstnávání 
lidí s mentálním postižením, který byl v rámci operačního programu 
Praha konkurenceschopnost (OPPK) financovaný Evropským sociálním 
fondem, státním rozpočtem České republiky, rozpočtem HL. m. Prahy a 
Modrým klíčem a zároveň proběhly přípravné práce  projektu Výstavba 
týdenního stacionáře  pro 12 uživatelů služeb. Projekt byl schválen, 
proběhlo stavební řízení. Projekt výstavby ubytovacích kapacit týdenního 
stacionáře byl plně hrazen z vlastních zdrojů Modrého klíče. K tomuto účelu 
byla také směřována Veřejná sbírka Modrého klíče a Dárcovská SMS. 

Finanční situace roku 2009 byla velice nestabilní, 5 uživatelů 
týdenního stacionáře přešlo do celoročních zařízení.  

Modrý klíč v roce 2010 dobudoval  
další speciální pracoviště v rámci 
stávajících budov. Byl ukončen projekt 
Modrý klíč – centrum vzdělávání pro 
zaměstnávání lidí s mentálním postiže-
ním. Dále byl ukončen projekt  
„Vybudování nových ubytovacích prostor 
týdenního stacionáře“ a přestěhovalo se 
do nového bydlení 12 uživatelů služeb. 
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Rok 2011 byl zaměřen na naplnění projektu OPPK a byla předána 
první zpráva udržitelnosti tohoto projektu. Začátkem roku proběhla 
rekonstrukce hospodářského pavilonu objektu Smolkova 566 včetně opravy 
elektroinstalace a střechy. Koncem roku byl  splněn záměr doplnit  počet 
uživatelů a zaměstnat  potřebný počet pracovníků. Je naplněna kapacita 
denního stacionáře 88 uživatelů, týdenního stacionáře 27 uživatelů a 
dalších 5 klientů pokračovalo v Modrém klíči pracovní rehabilitací bez 
sociální služby. 

Modrý klíč má vybudovanou strukturu služeb, které na sebe 
navazují. Rozsah hloubky postižení uživatelů sociálních služeb 
poskytovaných Modrým klíčem je v pásmu od středního stupně po 
hlubokou formu mentálního postižení v kombinaci s tělesným, 
smyslovým či duševním postižením. Jedna třetina uživatelů je 
postižena epilepsií. Kromě výchovně vzdělávacího a pracovního 
programu je v rámci zařízení řešeno stravování, doprava, 
fyzioterapeutické služby a poradenská činnost. Samostatný projekt 
tvoří vzdělávání 27 dětí v rámci resortu školství (výuku pro uživatele 
sociálních služeb zařízení zajišťuje školské zařízení „Modrý klíč – 
základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s.“). 

Systém návaznosti jednotlivých sociálních služeb od dětství až 
po dospělost, který Modrý klíč provozuje, se osvědčil a je vysoce 
hodnocen odborníky ČR i ze zahraničí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením předával 
ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger výroční ceny. Ve Španělském sále 
Pražského hradu 1. prosince 2011 ocenil i ředitelku Školy SPMP Modrý klíč 
Milanu Remarovou, a to za práci ve prospěch zdravotně postižených 
občanů za rok 2011. Součástí akce byl i koncert zrakově postižených 
umělců a Komorního orchestru Národního divadla pod vedením Petra 
Vronského. 
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Projekt Modrý klíč 
 

Na Projektu Modrý klíč spolupracují dva právní subjekty. Škola 
SPMP Modrý klíč, registrovaný poskytovatel sociálních služeb denního 
stacionáře, týdenního stacionáře a odlehčovacích služeb pro uživatele 
s mentálním popř. kombinovaným postižením. Denní program denního a 
týdenního stacionáře je zajišťován ve speciálně upravených a vybavených 
učebnách. Pracovní rehabilitace pracovníků chráněných dílen probíhá v 
pracovních dílnách, v ateliérech kovové bižuterie, textilních technik a 
keramiky. Ubytování týdenního stacionáře je organizováno formou 
společného bydlení komunity 12 osob a dále v 5 samostatných bytech.  

Kapacita pro rok 2011 byla 88 uživatelů denního stacionáře a 27 
uživatelů týdenního stacionáře. V roce 2011 pro 42 dospělých uživatelů 
zajišťoval Modrý klíč pracovní uplatnění a 27 dětí bylo vzděláváno ve 
školském zařízení Modrý klíč – základní škola speciální a mateřská 
škola speciální, o.p.s. 

 

Struktura projektu Modrý klíč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Základní informace o subjektu 
Škola SPMP Modrý klíč 

 
Sídlo: Praha 4, Smolkova 567/2, PSČ 142 00 
 
Číslo registrace: právní subjekt „Škola SPMP Modrý klíč“ byl zřízen na 
podkladě stanov Sdružení pro pomoc  mentálně postiženým (dnes 
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, o.s., dále jen SPMP) 
schválených Ministerstvem vnitra České republiky pod č. VSP/1-3724/90-R, 
změna stanov byla vzata na vědomí dne 25. 11. 2009. 
 
IČO: 41192109    
 
Bankovní spojení: Česká spořitelna  69439329 / 0800 

Projekt  
Modrý klíč 

Škola SPMP  
Modrý klíč  

(sociální zařízení)  

Modrý klíč – základní škola 
speciální a mateřská škola 

speciální, o.p.s. 
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, FAX: 241 714 255 : 241 715 375 
E-mail: modryklic@modry-klic.cz 
www.modry-klic.cz 
 
Zařízení „Škola  SPMP  Modrý  klíč“  je  samostatný  právní  subjekt, (v 
právních  věcech  vystupuje  svým  jménem a  nese  odpovědnost  z nich 
vyplývající). Škola SPMP Modrý klíč je organizační jednotka občanského 
sdružení SPMP. 
 

Cílová skupina 
 

Děti, mládež a dospělí s mentálním postižením, popřípadě kombinovaným 
postižením. 
 

Finanční zabezpečení projektu 
 

Zdrojem finančních prostředků jsou státní, obecní dotace a granty na 
základě zpracovaných projektů (dosud není právní nárok), příspěvky 
uživatelů, sponzorské finanční či materiální dary, vlastní výdělečná činnost. 

 
Personální zabezpečení 

 
V zařízení MK pracují pracovníci v sociálních službách - odborní asistenti, 
pedagogové, sociální pracovnice, fyzioterapeuti, administrativní, provozní a 
vedoucí pracovníci. 
 

Členové poradního sboru v roce 2011 
 

ředitelka MK  Ing. Mgr. Milana Remarová 
zástupce ředitelky MK Mgr. Radovan Netušil 
zástupce ředitelky MK ZŠS a MŠS, o.p.s. Mgr. Petra Odstrčilová 
vedoucí denního a týdenního stacionáře Zdeňka Kapicová 
vedoucí odlehčovací služby  Jitka Prokopová 
vedoucí chráněných dílen MK Martina Sojková 
vedoucí fyzioterapie Monika Babická 
vedoucí sekretariátu Olga Bugárová 
hospodářka a vedoucí kuchyně Alexandra Škodová 
vedoucí technického úseku                    Michal Veselý 
 

Členové Rady rodičů v roce 2011 
 
předseda:  Ing. Kamil Vašák 
další členové:  paní Babická, pan Buráň, 

MUDr. Červenková, paní 
Javůrková, paní Kapicová, 
paní Kurková, paní Barto-
šová, pan Dvořák. 

 
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 
nás na sklonku roku 2011 opustil dlouho-
letý člen Rady rodičů a podporovatel 
Modrého klíče pan Ivo Buráň. 
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 Škola SPMP Modrý klíč – denní stacionář  

 
Denní stacionář ke konci roku 2011 naplnil kapacitu 88 uživatelů 

služeb. Nabízel uživatelům služby v různých formách přizpůsobených 
druhu a hloubce postižení a jejich věku. Dětem ve věku povinné školní 
docházky bylo poskytováno vzdělávání na úrovni základní školy speciální, 
starší uživatelé měli možnost denní program realizovat na pracovištích tzv. 
předprofesní přípravy nebo chráněných dílen. Kromě výchovně 
vzdělávacího a aktivizačního programu zabezpečoval denní stacionář 
uživatelům stravování, dopravu, fyzioterapeutické služby a poradenskou 
činnost. 

Posláním služby denního stacionáře je prostřednictvím 
poskytovaných sociálních služeb a cestou podpory rozvoje samostatnosti 
lidí s mentálním a kombinovaným postižením přibližovat způsob jejich 
života způsobu života běžné, věkově srovnatelné populace. 

Cílem služby DS tedy je další rozvoj a osamostatňování lidí 
s mentálním a kombinovaným postižením, pro jehož realizaci 
zabezpečujeme: 

 podporu a spolupráci při plánování individuálních cílů uživatelů 
v jednotlivých oblastech rozvoje, jejich realizaci a vyhodnocování, 

 podporu při strukturaci času, 
 podporu při volbě vhodných pracovních činností, 
 podporu a pomoc při nácviku jednoduchých pracovních postupů a 

osvojování si pracovních dovedností, 
 podporu a pomoc při udržování a dalším rozvoji dříve nabytých 

znalostí, 
 podporu zájmových aktivit zapojením do zájmových kroužků, 
 podporu při komunikaci a navazování vztahů s vrstevníky. 

Provoz a program denního stacionáře v roce 2011 zajišťovalo 21 
pracovníků přímé péče (pedagogové, asistenti, asistenti fyzioterapie, 
fyzioterapeuti),  sociální pracovnice, 4,5 přepočtených pracovních úvazků 
vedoucích a administrativních pracovníků, 6 hospodářských pracovníků. 

Všichni noví zaměstnanci procházeli intenzivním školením tak, aby 
ke svým morálním kvalitám a profesním znalostem získali teoretické i 
praktické znalosti a dovednosti pro specifickou práci s uživateli s mentálním 
a kombinovaným postižením.  
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Škola SPMP Modrý klíč – týdenní stacionář  
 

Týdenní stacionář měl v roce 2011 kapacitu 27 a po celý rok byla 
udržena beze změny.  

Služba poskytuje uživatelům kompletní stravování 5x denně, 
ubytování blížící se běžnému domácímu prostředí, fyzioterapeutické 
služby, denní aktivizační program na pracovištích předprofesní přípravy. 

Uživatelům je poskytnutá podpora při zajištění chodu domácnosti, 
při běžném úklidu, při hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a 
běžnými pochůzkami, zajištěná pomoc při vyřizování osobních záležitostí, 
podpora při zájmových aktivitách, kulturních a společenských akcích, 
pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů a při 
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob s mentálním a 
kombinovaným postižením. 

Posláním služby týdenního stacionáře je podpořit proces 
osamostatňování lidí s mentálním a kombinovaným postižením vytvářením 
optimálního zázemí pro nácvik života mimo rodinu při zachování rodinných 
vazeb. 

Cílem služby týdenního stacionáře je proces osamostatňování 
osob s mentálním a kombinovaným postižením, pro který zabezpečujeme: 

 podporu při komunikaci a navazování vrstevnických vztahů mezi 
uživateli, 

 podporu při organizování času s důrazem na vymezení času pro 
aktivizaci a relaxaci, 

 nácvik činností souvisejících s vedením domácnosti, 
 rozvoj zájmů mj. formou návštěv kulturních a společenských akcí, 
 nácvik chování v různých společenských situacích, 
 nácvik využívání verbálních a alternativních způsobů komunikaci při 

vyřizování osobních záležitostí, 
 nácvik práce s informacemi, 
 nácvik samostatného pohybu a orientace ve vnitřním i venkovním 

prostředí, včetně využívání prostředků MHD. 
Provoz a programovou náplň týdenního stacionáře v roce 2011 

zajišťovalo 15 pracovníků přímé péče (asistenti, pedagogové, 
fyzioterapeut), sociální pracovnice, 2 vedoucí a administrativní pracovníci, 
2 hospodářští pracovníci.  
 

Škola SPMP Modrý klíč – odlehčovací služby  
 

Odlehčovací služba přizpůsobená druhu a hloubce postižení 
uživatele a jeho věku je formou sociální služby, která pomáhá uživatelům, 
jejich zákonným zástupcům a opatrovníkům řešit náročné situace v době, 
kdy nejsou poskytovány sociální služby v základních provozech denního a 
týdenního stacionáře, a to převážně formou víkendových pobytů. 

Poslání odlehčovací služby je zabezpečit uživatelům individuálně 
nastavené sociální služby v době, kdy tyto nejsou poskytovány v denním a 
týdenním stacionáři a zákonní zástupci a opatrovníci nemohou dočasně 
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z různých důvodů uživatelům potřebnou péči poskytovat (např. regenerace 
sil pečujících osob, předcházení syndromu vyhoření, krizové situace,...). 

Cílem odlehčovací služby je především realizace víkendových 
pobytů, při které  zabezpečujeme: 

 stravování, ubytování a fyzioterapeutické služby, 
 program přizpůsobený potřebám konkrétních uživatelů sestávající 

převážně ze zájmových a volnočasových aktivit, který se podobá 
víkendovému rodinnému životu. 

 
 
 

Provozní výdaje na sociální služby v roce 2011 
 
Neinvestiční druh finančních 
nákladů 

denní 
stacionář 

týdenní 
stacionář 

odlehčovací 
služby 

materiálové včetně DHIM Kč Kč Kč 
materiál kancelářský 80 185 42 957 0 
odpisy HIM a NIM 192 504 311 384 34 055 
pohonné hmoty 173 654 25 880 0,00 
potraviny  654 190 562 415 24 581 
ostatní materiál 430 450 391 061 27 764 
celkem 1 530 983 1 333 697 86 400 
    
nemateriálové     
cestovné 8 076 0 0 
energie 1 202 286 942 028 26 409 
opravy a udržování 618 996 636 949 0 
celkem 1 829 358 1 578 977 26 409 
    
služby    
nájemné 1 969 231 899 0 
výkony spojů, internet  175 737 204 445 1 276 
právní a ekonomické služby  219 000 280 200 41 500 
školení, kurzy, supervize 127 616 34 678 400 
jiné ostatní služby 408 956 187 532 8 497 
celkem 933 278 938 754 51 673 
    
daně a poplatky    
celkem poplatky 11 252 7 595 2 672 
    
mzdy zaměstnanců    
mzdy pracovníků                    6 341 887 4 340 635 77 341 
DOPP 248 850 204 690 138 400 
DOPČ 57 542 202 820 165 680 
celkem 6 648 279 4 748 145 381 421 
    
odvody    
zdr.+ soc. pojišt. pracovníků  2 031 501 1 566 138 25 242 
zdr. a soc. poj k DPČ 19 564 58 368 41 732 
ostatní odvody - kooperativa 19 567 19 567 0 
celkem 2 070 632 1 644 073 66 974 
    
celkem neinvestiční výdaje 13 023 782 10 251 241 615 549 
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Příjmy na provoz sociálních služeb v roce 2011 
 

podporovatel 
denní 

stacionář 
týdenní 

stacionář 
odlehčovací 

služby 
 Kč Kč Kč 
MPSV ČR 6 706 000 4 688 000 350 000 
Magistrát hl.m. Prahy soc. 1 983 300 2 171 800 0 
Magistrát hl.m. Prahy zdrav.  175 000 170 000 0 
ÚP HMP 144 211 169 200 0 
příspěvky uživatelů 3 367 343 2 746 258 181 930 
MČ Praha 1             20 822           19 193               9 985              
MČ Praha 2 41 331 48 669             10 000 
MČ Praha 4 100 000 0                      0 
MČ Praha 6 0 20 000                      0 
MČ Praha 11 20 022               9 978                      0 
MČ Praha 12 0             40 000                      0 
MČ Praha Zličín                      0 20 000                      0 
sponzorské dary + nadace 259 702 20 000 24 055 
vlastní hospodářská činnost  206 051 128 143 39 579 
celkem 13 023 782 10 251 241 615 549 

 
 
Závěr auditu financování sociálních služeb: 
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Chráněné dílny Modrý klíč 
 
Chráněné dílny Modrý klíč byly vybudovány dle zákona o 

zaměstnanosti a poskytují pracovní rehabilitaci dospělým lidem s mentálním 
postižením a se změněnou pracovní schopností. Mnozí z nich také využívají 
sociální služby denního nebo týdenního stacionáře v zařízení Škola SPMP 
Modrý klíč. První dílna pro 13 osob se ZPS je v provozu od září 1993. Tato 
dílna získala statut chráněné dílny 1. května 1995. Vzhledem k tomu, že 
přibývalo žadatelů o pracovní rehabilitaci v chráněné dílně, rozhodl se Modrý 
klíč toto pracoviště rozšířit. Za přispění Úřadu práce hl. m. Prahy, Magistrátu hl. 
m. Prahy a mnoha sponzorů se podařilo rozšířit kapacitu a otevřít další dvě 
chráněné dílny. Chráněná dílna má kapacitu 38 osob se ZPS, o které se stará 
osmičlenný kolektiv asistentů. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Předmětem činnosti jsou montážní, kompletační a balicí práce 

nenáročné z hlediska spotřeby energií, vybavení a kvalifikovanosti pracovní 
síly. Pracovníci dílen se středním a těžším stupněm postižení potřebují delší 
dobu na zapracování, mají nižší pracovní výkon a nižší schopnost dlouhodobé 
koncentrace. Chráněné dílny umožňují poskytovat pracovní rehabilitaci v době 
od 7 do 15 hodin, kdy je základní pracovní úvazek doplněn potřebnou sociální 
službou včetně nabídky zájmových aktivit či ozdravných pobytů v přírodě. 

Jedním ze základních principů fungování chráněné dílny bylo poznání, 
že nejnáročnější na zajištění provozu je zabezpečení trvalé práce pro 
handicapované osoby. To vyžaduje od zadávající firmy pochopení dané 
problematiky, ochotu hledat nová řešení a důvěru ve schopnosti kolektivu 
chráněné dílny. Od chráněné dílny pak spolehlivost, určitou míru 
přizpůsobivosti a dobrou organizaci práce, kde se klade důraz na kvalitní 
zaškolování pracovníků. 

U všech pracovníků je možné sledovat rozvoj pracovních schopností, 
samostatnosti a určité sociální orientace. Samozřejmě podle typu a hloubky 
postižení jsou vytvářeny úměrné nároky na práci, která je rozdělována tak, aby 
všichni okusili pocit úspěšnosti a společenské prospěšnosti. Již se také 
podařilo několik pracovníků chráněné dílny zapojit do běžného pracovního 
poměru. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 kompletace a odbavení poštovních zásilek 
 etiketování výrobků 
 kompletace, balení, třídění, skládání 
 jakékoliv další jednoduché manuální práce, dílčí operace 

Chráněné dílny jsou oprávněny poskytovat náhradní plnění povinného podílu 
zaměstnanců se ZPS podle zákona 1/91 § 24. 
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Náklady na provoz Chráněné dílny 
Školy SPMP Modrý klíč v roce 2011 

 
Neinvestiční druh finančních prostředků   
 materiálové včetně DHIM  44 738 Kč 
 z toho    
  kancelářský materiál  22 828 Kč 
  ostatní materiál  21 910 Kč 
      
 nemateriálové    163 747 Kč 
       
 z toho energie   163 747 Kč 
  služby   188 301 Kč 
                z toho            reprografické práce   97 800 Kč 
             výkony spojů, internet    22 436 Kč 
             poštovné  4 907 Kč 
             právní a ekon. služby  61 200 Kč 
             ostatní služby  1 325 Kč 
 mzdy zaměstnanců   2 589 592 Kč 
 z toho mzdy asistentů CHD. 1 564 348 Kč 
  mzdy ZPS CHD 1 025 244 Kč 
 odvody    760 456 Kč 
 z toho zdr.+ soc. pojišt. asistentů 507 456 Kč 
  zdr.+ soc. pojišt. ZPS CHD 252 522 Kč 
       
celkem náklady 3 746 834 Kč 
 
 

Příjmy na provoz Chráněné dílny 
Školy SPMP Modrý klíč v roce 2011 

 
ÚP hl. m. Prahy dotace na CHD  1 265 000 Kč 
ÚP hl. m. Prahy zákon 435/2004 Sb., § 78  1 249 776 Kč 
Vlastní hospodářská činnost   1 008 457 Kč 
Ostatní výnosy  256 521 Kč 
ÚP hl.m. Prahy vratka 2009 CHD   -32 920 Kč 
    
celkem příjmy  3 746 834 Kč 
 

Závěrem 
 

Modrý klíč je vysoce hodnocen zahraničními odborníky nejen pro 
kvalitně poskytované služby, ale i pro uskutečňovanou osvětu ovlivňující 
celospolečenské klima a napomáhající integraci osob s postižením. 

Na závěr přijměte všichni, kteří jste Modrý klíč podpořili, naše 
poděkování. Děkujeme za finanční prostředky, materiální dary, bezplatné 
služby, slevy při nákupu zboží, zadávání práce do dílen, spolupráci, za 
pozitivní myšlenku, zkrátka za vše, co podporuje rozvoj lidí s handicapem a 
přibližuje jejich život normálu.  

Poděkování patří též celému týmu Modrého klíče, aktivním rodičům 
uživatelů a samozřejmě také přímo všem uživatelům Modrého klíče. 
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Celkové výdaje a příjmy v roce 2011 v organizaci  
Škola SPMP Modrý klíč 

 
Výdaje v roce 2011 31 122 522 Kč 
Příjmy v roce 2011 31 066 728 Kč 
  
Hospodářský výsledek za rok 2011 je ztráta  – 55 795 Kč 
  
Účetní  odpisy 3 459 543 Kč 
 
 

Rehabilitační pobyt pro rodiny s postiženým členem rodiny 
v Říčních lázních Jizerka v Novém Vestci  

Rehabilitační programy jsou zaměřeny na rozvoj sociálních kontaktů, 
integraci mezi zdravou populaci, rozvoj samostatnosti a na rozvoj 
sportovních dovedností.  
Rehabilitační pobyt proběhl ve dnech 16.7. – 30.7. 2011.   
   
Celkově vynaložené náklady na projekt              110 750 Kč  
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Příspěvky dárců v roce 2011 
 
Finanční dary v roce 2011: 
 
Aeroservis  s r.o 10 000 Kč 
Arcidiecézní charita Praha 9 170 Kč 
2N telekomunikace a.s. zaměstnanci 2 000 Kč 
Cetron 19 000 Kč 
Comfero s.r.o.  7 000 Kč 
Čeps, a.s. 100 000 Kč 
Elkov elektro a.s.                                                                             10 000 Kč 
Festo s r.o. 
 iDomino, a.s. 

      15 000 Kč 
      20 000 Kč 

Interpharma Praha, a.s. 50 000 Kč 
KH servis spol. s r.o. 25 000 Kč 
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 300 000 Kč 
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.- zaměstnanci 23 872 Kč 
Motorkáři KPA 5 000 Kč 
Nadace České spořitelny, a.s. 30 000 Kč 
Nadace Dětský mozek 20 000 Kč 
Nadace OKD 101 205 Kč 
Nestlé Česko s.r.o. 45 000 Kč 
pan Bartuš Andělín 1 500 Kč 
pan a paní Buráňovi 10 000 Kč 
pan Jung Tomáš 4 300 Kč 
pan Čmakal Jiří 1 200 Kč 
pan Havránek Petr 3 000 Kč 
pan Hrnčárek Marek 20 000 Kč 
pan Huml Luboš 20 000 Kč 
pan Huml Vladimír 20 000 Kč 
pan Kašper Rastislav 6 000 Kč 
pan Kuda 500 Kč 
pan Kudrnáč Jiří 1 000 Kč 
pan Kusák Vlastislav 12 000 Kč 
pan Maier Nikolas  100 Kč 
pan Marek Roman 1 000 Kč 
pan Neškrabal Radek 65 200 Kč 
pan Netušil Radovan 2 500 Kč 
pan Pavelka Miloslav 20 000 Kč 
pan Pinkas Jiří 2 000 Kč 
pan Prchal Petr 1 000 Kč 
pan Radník Lubomír   3 500 Kč 
pan Šálek Cyril  2 000 Kč 
pan Šťáhlavský Petr 5 000 Kč 
pan Štěpina Pavel 5 000 Kč 
pan Vašák Kamil 28 307 Kč 
pan Veškrna Jan 200 000 Kč 
pan Vlasák Tomáš 10 000 kč 
pan Znamenáček Václav 3 572 Kč 
paní Červenková Magdaléna 4 000 Kč 
paní Hánová Hana 2 000 Kč 
paní Husáriková Jindra 21 000 Kč 
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paní Jandová Hana 1 000 Kč 
paní Langová Hana 2 000 Kč 
paní Lefnerová Jitka 3 000 Kč 
paní Lupínková Miloslava  1 000 Kč 
paní Malá Božena 10 000 Kč 
paní Neumannová Marie 100 Kč 
paní Olivová-Nezbedová Libuše 10 000 Kč 
paní Podkovičáková Miroslava 5 000 Kč 
paní Škodová Alexandra 2 000 Kč 
paní Remarová Milana 13 300 Kč 
paní Tomášová Marta 20 000 Kč 
Peal a.s. 15 000 Kč 
Public History  20 000 Kč 
Ravikon s.r.o.  10 000 Kč 
SUDOP Praha a.s. 15 000 Kč 
celkem 1 178 471 Kč 
  
  
Veřejná sbírka v roce 2011: 
  

DMS 2 214 Kč 
Květinka, o.s. 22 259 Kč 
pokladnička Billa Sofijské nám., Praha 12 17 183 Kč 
pokladnička Billa Labe, Praha 12    5 728 Kč  
pokladnička FOTO M 10 008 Kč 
pokladničky Galerie Břehová 1 871  Kč 
pokladnička Kadeřnictví Žufčák 660  Kč 
pokladnička Kaufland Česká republika v.o.s. (Vypich) 31 790 Kč 
pokladnička Modrý klíč 2 665 Kč 
pokladnička Rudolfínum 1 146 Kč 
pokladnička Skanská 3 412 Kč 
Nadace Život umělce 6 000 Kč 
Prodej vstupenek na benefiční koncerty  34 300 Kč 
úroky 18 Kč 
Celkem  143 594 Kč 

 
Materiální dary a služby v roce 2011: 
 
2N telekomunikace a.s.                   
Bedřich Chroust – Chrpa 

ústředna 
mytí oken 

 76 548 Kč 
80 000 Kč 

Sardegna Travel s.r.o. 3 židle  10 394 Kč 
D.J.Pres s r.o.  občerstvení 993 Kč 
pan Kusák Vlastislav kopírka 10 000 Kč 
pan Pavlík Petr televize 1 000 Kč 
pan Trapl Tomáš Benefiční koncert  25 000 Kč 
paní Findejsová fotomateriál 15 810 Kč 
paní Petra Kohoutová Benefiční koncert  25 000 Kč 
Primalex a.s., Břasy barvy  8 000 Kč 
Pfeiffer Vacuum Austria GmbH kopírka 1 000 kč 
OBI ČR s.r.o. provoz. Modřany                 formičky,vánoční strom 1 057 Kč 
Rotary klub Praha, Staré Město  polohovací postel 24 055 Kč 
Sdynamic  kurz  4 900 Kč 
Nadace  Charty 77 Fiat Ducato Combi  524 029 Kč 
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Prostředky z veřejné sbírky a další dary byly použity v roce 2011 na 
bezbariérový přístup do prostor týdenního stacionáře v areálu MKII. 
 

Týdenní 
stacionář 

1. Hlavní vstup do zádveří týdenního stacionáře 

2. Bezbariérový vstup do zahrady z obytné části týdenního stacionáře 

3. Bezbariérové propojení se vstupem 
do budovy chráněných dílen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Situační plánek 

1 

2 

3 
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Další dárci a podporovatelé v roce 2011 
 
Dary materiální, provozní a služby v roce 2011 poskytly: 
ASM spol. s r.o servis PC, tiskáren 
Audico, s.r.o. sleva auditu 
Eclisse ČR opravy posuvných dveří 
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. kalendáře Modrého klíče, 

reportáž  
OBI ČR s.r.o. provozovna Modřany                 vánoční strom  
OTKA sdružení podnikatelů mytí oken a čištění koberců v MK 
paní Daniela Jeníčková prodej výrobků  
paní Petra Kohoutová 
 

organizační zajištění benefičních 
koncertů, prodej vstupenek 

paní Jílková Magdalena  
paní Nováková Zdeňka 
paní Pardo Tatjana 
paní Varmužová Marta 

garant fyzioterapie MK 
kancelářské nůžky 1 746,-Kč 
matrace 
obývací stěna 

pan Vašák Kamil 
pan Volodkovič Pavel 

propagační tašky Modrý klíč 
píseň o Modrém klíči 

Sklo Petr skleněné výrobky 
společnost Atius s.r.o. zprostředkovávání poj. smluv 
Tompex, a.s. revitalizace zahrady  

 
Velkou pomocí pro Modrý klíč je pomoc rodičů a dalších členů rodin 
uživatelů služeb (p. Bartošová s dcerou, p. Bílek, p.Grym, p. Járošiková se 
synem, p. Kilián,  p. Kodet, p. Krkošková, p. Kusák, p. Medřický, p. Nováková se 
synem, p. Světlíková, p.Pivoňková,  p.Prchalová, p. Sopr, p. Šebesta, p.  Štěpina, 
p.Tesárek, p. Veselý, p.Voltr se synem, man. Babických, rodina Javůrkova, 
Popkova, Kyliánova, Vachtlova) na brigádách ve Dnech pro Modrý klíč a 
pracovníků Modrého klíče na akcích jako jsou Dny otevřených dveří, kde 
pracují jako dobrovolníci bez nároku na mzdu. 
 
Významné slevy v roce 2011 poskytly společnosti : 
Autoškola 7 s.r.o. 
Kast, spol. s r.o. 

při školení řidičů 
při servisu kopírek 

OBI Česká republika s r.o., prov. Modřany 
Tauer Elekro, a.s. 
 

při nákupu spotř. zboží 
při nákupu myčky 
 

Zdravotní péči zabezpečovali v roce 2011: 
MUDr. Červenková, MUDr. Janotová, MUDr. Pilinová, MUDr. Sixtová, MUDr. 
Tomášek, MUDr. Uskoba, MUDr. Veselý 
 
Dobrovolnické akce pořádali v roce 2011: 
Starbucks Coffee Company - dvě brigády pracovníků na zahradě Modrého klíče 
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Slavnost Modrého klíče 2011 sponzorovali: 
Apetitto - Šnajdr občerstvení 
Cikas, spol. s r.o. květiny  
manželé Machalovi vinné nápoje 
manželé Veškrnovi dort  
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. reportáž  
MP Print  tisk obálek  
Nestlé Česko s.r.o. občerstvení 
P+K s.r.o. občerstvení 
paní Findejsová fotomateriál 
paní Kačabová dort  
Racia pekárenské výrobky 
Smetanová cukrárna občerstvení 
Šnaidr s.r.o. občerstvení 
pekárna Kabát  občerstvení 
pekárna Uran občerstvení 
Nowaco Czech Republic s.r.o. občerstvení 
Centrál Praha, s.r.o. občerstvení 
zelenina, ovoce Pešek občerstvení 

 

Organizace zadávající práci do chráněné dílny v roce 2011: 
Firma Druh zakázky 
2N Telekomunikace a.s. novoročenky 
ABB s.r.o. novoročenky, kompletace tiskovin 
Alianz pojišťovna, a.s. dárkové balíčky 
AV Profil, s.r.o. novoročenky 
Bláha s.r.o. novoročenky 
BSC Praha, spol. s r.o. novoročenky 
Clifford Chance LLP novoročenky 
Correct Interior - Natuzzi kompletace katalogů 
Český institut pro akreditaci, o.p.s. novoročenky 
FELIX DOMUS a.s. kompletace katalogů 
Festo s.r.o. kompletace katalogů 
Firma Školník s r.o. novoročenky 
FS HOTEL PRAGUE, s.r.o. přání 
Fox hunter s.r.o. dárkové zboží 
I.N.Global - reklamní agentura malované tašky 
iDomino a.s. novoročenky 
Interpharma Praha a.s. Obrázky, kalendář 
Paní Daniela Jeníčková novoročenky 
Koh-i-noor, a.s. kompletace sponek patentek  
KOMTERM, a.s. novoročenky 
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. autorská díla 
Office line Boué spol. s r.o. kompletace tužek 
PANAMETRIA CZ s.r.o.  novoročenky 
PFEIFFER VaCuum AustriaGmbH – org.sl. novoročenky 
Podlahy Liška, s.r.o. novoročenky 
Production Team, s.r.o. dárkové balíčky 
Progrant s.r.o.  novoročenky 
REDA a.s. dárkové balíčky 
Sofis a.s. novoročenky 
Starbucks Coffee Company novoročenky 
Vinland a.s. dárkové zboží 
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Základní informace o subjektu  
Modrý klíč – základní škola speciální  

a mateřská škola speciální, o.p.s. 
 

Sídlo: Praha 4, Smolkova 567/2, PSČ 142 00 

IZO: 600 000 231  IČO: 25 765 710 

Číslo registrace: 314/97 – A      

Zahájení provozu školského zařízení: 1. 9. 1996 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 70886329 / 0800 

, FAX: 241 714 255 : 241 715 375,  241 711 927            
E-mail: modryklic@modry-klic.cz 
 

Modrý klíč – základní škola speciální a mateřská škola 
speciální, o.p.s. doplňuje Projekt Modrý klíč tím, že umožňuje vzdělávání 
dětem sociálního zařízení na úrovni základní školy a mateřské školy 
speciální. Školské zařízení bylo zařazeno do sítě MŠMT ČR od 1. 9. 1996. 
Do 31. 8. 1997 bylo vedeno jako nedílná součást Modrého klíče pod 
hlavičkou sdružení SPMP.  

Na základě požadavku MŠMT ČR bylo nutné školské zařízení 
oddělit a vytvořit nový právní subjekt s novým názvem. Rozhodli jsme se 
pro nadaci a vznikl nový název - Soukromá speciální mateřská škola - 
nadace Modrý klíč. Tato mateřská škola se stala plně samostatným 
právním subjektem, (v právních věcech vystupuje svým jménem a nese 
odpovědnost z nich vyplývající).  

Na základě § 35 odst. 3 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a 
nadačních fondech došlo 2. 11. 1998 k transformaci nadace na obecně 
prospěšnou společnost „Soukromé speciální školy - Modrý klíč, o.p.s.“. 

Od září 1999 jsou „Soukromé speciální školy - Modrý klíč, o.p.s.“ 
vřazeny do sítě škol ČR. S novým školským zákonem došlo v roce 2006 
k další změně názvu, a to na již v úvodu uvedený: „Modrý klíč – základní 
škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s.“ 

 
Finanční zabezpečení školského zařízení 

 
Zdrojem finančních prostředků je státní dotace od MŠMT ČR, 

příspěvky Školy SPMP Modrý klíč, sponzorské finanční nebo materiální 
dary. 

 

 
Personální zabezpečení k 1. 9. 2011 

 
ředitelka školy Ing. Mgr. Milana Remarová 
zástupkyně ředitelky školy Mgr. Petra Odstrčilová 

Správní rada: 
Mgr. Radovan Netušil  

Martina Sojková 
Zdenka Kapicová 

 

Dozorčí rada: 
Ing. Kamil Vašák 
Mgr. Nila Orlická 
Marie Javůrková 
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 Ve škole dále pracují speciální pedagogové, asistenti pedagoga, 
fyzioterapeuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Náklady na provoz organizace 
Modrý klíč - základní škola speciální  

a mateřská škola speciální, o.p.s. v roce 2011 
 
Neinvestiční druh finančních prostředků    
 materiálové včetně DHIM     
  knihy    2 408,00 Kč 
  kancelářský materiál   20 570,00 Kč 
  materiál ostatní drobný            3 753,00  Kč  
  pomůcky    50 317,00 Kč 
  DHM    24 655,00 Kč 
        
 služby       
  poplatky    3 691,00 Kč 
  poštovné    1 086,00 Kč 
  výkony spojů   3 546,90 Kč 
  účetnictví, mzdy   42 000,00 Kč 
  kurzy, školení   8 300,00 Kč 
  oprava, údržba   7 900,00 Kč 
        
 odvody       
  zdr.+ soc. pojišt. 10 přep. zam.  777 026,00 Kč 
  zákonné pojištění - Kooperativa  9 596,00 Kč 
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 mzdy zaměstnanců      
  mzdy zaměstnanců  přep.   2 292 000,00 Kč 
  DOPČ  39 800,00  Kč 
  DOPP    65 310,00 Kč 
celkem neinvestiční finanční prostředky   3 351 958,90 Kč 
 
 

Příjmy na provoz organizace 
Modrý klíč - základní škola speciální  

a mateřská škola speciální, o.p.s. v roce 2011 
 
dotace Magistrát hl. m. Prahy    3 349 700,00 Kč 
jiné ostatní výnosy    0,00 Kč 
úroky      482,60 Kč 
dary       2 240,00 Kč 
celkem příjmy         3 352 422,00 Kč 

 
Zisk ve výši 463,70 Kč je použit na další provozní období. 
 
 

Příspěvky dárců v roce 2011 
 
Finanční dary v roce 2011: 
Soroptimist klub Praha 2 240,00 Kč 

 
 
Závěry z INSPEKČNÍ  ZRPÁVY (Č.j. ČŠIA - 439/11A) 
 

Celkové hodnocení školy 
Škola si od minulé inspekce udržuje vysokou kvalitu vzdělávání žáků. 
Vykazuje a dále rozvíjí náležité předpoklady pro úspěšné naplňování všech 
svých vzdělávacích programů. ŠVP odpovídá zásadám a cílům školského 
zákona i rámcovému vzdělávacímu programu. Poradenské služby jsou 
naplňovány v rámci komplexní péče a přispívají k celkové nadstandardní 
kvalitě nabízených služeb. 
Individuální vzdělávací plány a jejich rozpracování do měsíčních plánů jsou 
příkladné. Vzdělávání žáků se vyznačuje vysoce profesionálním 
individuálním a empatickým přístupem pedagogů a diferenciací učiva dle 
potřeb a možností žáků. Týmová spolupráce pedagogů a pracovníků 
sociálních služeb v rámci komplexní péče o žáky-klienty je příkladná.  
Přívětivé, estetické prostředí a vstřícné klima přispívá k pozitivním 
vzájemným vztahům mezi žáky a učiteli i bezpečnému prostředí pro 
vzdělávání.  
Ředitelka školy vykonává činnost v souladu se zákonnými normami a na 
vysoké úrovni. Vedení školy rozvíjí velmi četné a vzájemně prospěšné 
vztahy s organizacemi. 
Škola využívá efektivně finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu. 
 

Pro účely zvýšení dotací podle § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování 
dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění 
pozdějších předpisů, je právnická osoba vykonávající činnost školy celkově 
hodnocena jako nadprůměrná. 
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Modrý klíč v grafech 
 
a) Počty klientů v jednotlivých letech 
 

 
 
 

 
b) Aktuální počet klientů podle místa trvalého bydliště (leden 2012) 
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AKCE MODRÉHO KLÍČE V ROCE 2011 
 
 
 
 
 
 
 
Pravidelné střídání výstav výtvarných prací klientů Modrého klíče a 
profesionálních výtvarníků inspiruje všechny zúčastněné k další tvorbě a 
přináší mnoho radosti z nových setkání. Vernisáže každý třetí čtvrtek 
v měsíci jsou otevřeny jak uživatelům služeb, jejich rodinám, tak i široké 
veřejnosti. 
 

V roce 2011 zde proběhly tyto akce: 
 

20. 1. 2011 Martina CHLOUPA (*1976)  
Pražská malířka a sochařka Martina 
Chloupa je absolventkou Akademie 
výtvarných umění v Praze. Její dílo je 
zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v 
Praze a v řadě soukromých sbírek a 
vystavuje v České republice i v zahraničí. 
Patří k  nastupující mladé generaci 
současných výtvarných umělců, a tak její 
vyjadřovací prostředky odpovídají 
„intermediálním“ požadavkům doby a mají 
široký záběr od malby přes fotografii až po 
trojrozměrný objekt z neklasických 
materiálů, jakým je třeba latexová guma.  

Těžiště tvorby Martiny Chloupy přesto spočívá v expresivní výrazové 
malbě, využívající klasické techniky i experimentu s materiály, jako je 
například písek, popel. Výstava připravená pro Modrý klíč představí její 
poslední práce menších a středních formátů. 
 
17. 2. 2011 
Jan Dvořák (*1959)  
Jaroslav Picka (*1978) 
Luděk Veškrna (*1977)  
- fotografie 
Prchavé okamžiky dnů všedních i 
svátečních viděné očima uživatelů 
služeb Modrého klíče skrze objektiv 
vlastního fotoaparátu. 

Jaroslav Picka:Barvy koncertu 

17. 3. 2011 Petr KOŽÍŠEK (*1972) 
Petr Kožíšek pochází z Karlových Varů, ale žije a tvoří v Praze. Je 
absolventem pražské AVU a má za sebou dlouhý výčet výstav v Čechách i 
zahraničí. Mimo jiné vystavoval ve významných prostorách, jako jsou 
Veletržní palác Národní galerie v Praze, Rudolfinum, Wannieck Gallery 
nebo Dům umění v Brně.  

Naše galerie je otevřena v pracovní dny 
od 8 do 15 h a v době konání veřejně 
přístupných akcí. Přijďte na vernisáže 
každý  třetí  čtvrtek  v měsíci  od 17 h. 
 

Agresivní kočka 
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Doménou Petra Kožíška jsou obrazy, tvořené 
originální technikou lití barvy na plátno, 
připomínající postup lití medu na krajíc 
chleba s máslem. Ve své tvorbě se zaměřil 
především na figuru, ale blízké jsou mu také 
autorsky pojímaná zátiší a expresivní 
abstrakce. Pro Modrý klíč je připravena 
výstava, představující jeho malířskou tvorbu 
a drobné objekty. 
 
 
 

21. 4. 2011 
Jaromír Hostomský (*1955)  
Jakub Jarošík (*1977)  
Veronika Pivoňková (*1979) – 
obrazy 
Autoři tvoří v Chráněných dílnách Školy 
SPMP Modrý klíč. 
Výstavy: 2005, 2006, 2007 - Galerie Oliva, 
2009 - Restaurace Na kovárně, Praha, 2009 
- Městská knihovna v Praze 12, 2010 - Café 
Alternatif, 2010 - Senát Parlamentu České 
republiky. 
 
19. 5. 2011 Výstava prací studentů  
výtvarného oboru Střední odborné školy G.A.P.E. 

G.A.P. EDUCATION s.r.o. - název 
školy je zkratkou tří slov a identifikuje 
hlavní vzdělávací oblasti školy: G – 
grafika, A – animace, P - produkce. 
Škola je standardním typem střední 
školy, která  nabíz í dva obory 
vzdělávání čtyřletého studia s 
maturitou v denní formě a jeden obor 
nástavbového studia v dálkové formě.  
Studenti oboru Grafický design se 
zaměřením Propagační výtvarnictví a 
propagační grafika představili své 
školní práce i svou vlastní volnou 
tvorbu.  

 
16. 6. 2011 
Doteky léta 
Atmosféra přicházejícího léta, 
optika horkého vlnícího se 
vzduchu, radovánky v čase 
prázdnin, to vše na obrazech 
výtvarníků Modrého klíče. 
 

Jiřina Zachariášová:  
Letní den na vsi 

Veronika Pivoňková: V ulicích města 
 

Lucie Grmelová: Černá a bílá 
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15. 9. 2011 
Pedagogové a odborní asistenti z Modrého klíče se představují 

Pestrá výstava obrazů, grafiky, 
fotografií, modelů, hraček, loutek, 
pletených a šitých výrobků je 
přehlídkou nápadů a dovedností 
pracovníků, kteří své umění používají 
jako prostředek motivace k aktivizaci a 
rozvoji dětí i dospělých osob 
s mentálním a kombinovaným 
postižením. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
20. 10. 2011 
Stanislav Beran, Jan Kurka, 
Tomáš Slabý, Jiřina 
Zachariášová 
Autoři tvoří v Chráněných dílnách Školy 
SPMP Modrý klíč. 
Výstavy: 2005, 2006, 2007 - Galerie 
Oliva, Praha 1, 2009 - Restaurace Na 
kovárně, Praha 7, 2009 - Městská 

knihovna v Praze 12, 2010, 2011 - Café Alternatif, 2010 - Senát Parlamentu 
České republiky, 2011 – Galerie Modrého klíče, Doteky léta. 
 

17. 11. 2011 
2—6 
Hravá výstava mladých umělců: 
Magdalény Gurské, Kláry Břicháč-
kové, Michaely Hrabové, Jakuba 
Spurného a Jana Netušila. Skupina 
má za sebou již 3 společné výstavy, 
které se díky pestrosti setkaly 
s úspěchy u širokého publika. 
Autory pojí společné studium na 
střední průmyslové škole grafické a v 
současnosti jejich tvorba zahrnuje 
široké spektrum různých umělec-kých 
disciplín (ilustraci, typografii, streetart, 
video, animaci, hračky, módu atp.).  

Miriama Práznovská:  
Bez názvu, kombinovaná 
technika 

Jan Kurka: Ve stínu pyramid 

Manželé Netušilovi: Krokodýl, 
textilní stavebnice 
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27. 11. 2011 
První adventní neděle 
Galerie Modrého klíče zahájila Vánoční trh  
a v neděli byla otevřena od 9 do 18 hodin.  
Mohli jste potěšit své přátele vlastnoručně 
vyrobeným dárkem. V rámci Tvůrčí dílny: 
Výroba vánočních ozdob z dřevěných 
hoblin a sušených květin se vyráběly  
originální dekorace na stromeček nebo na 
vánoční stůl.  

Od 16 hod 
byla pro Vás připravena již třet í přednáška a 
beseda z cyklu o léčivých bylinách Fytoterapie 
dříve a dnes,  tentokráte na téma Léčivé rostliny 
v podzimní a zimní přírodě včetně ochutnávky 
z několika starobylých receptů. O moudrost a 
tajemství našich babiček, jakož i o nejnovější 
vědecké poznatky se s Vámi podělil redaktor 
odborného farmaceutického časopisu pan Robert 
Jirásek.  
Po celý den stejně jako i ostatní adventní neděle 
jste se zde také mohli občerstvit čajem či kávou a 
poškádlit chuťové pohárky mlsáním z denní 
nabídky domácích dobrot. Pro své blízké u nás 
najdete milé dárky z produkce chráněných dílen.  

Přijďte k nám načerpat vánoční inspiraci. 
 
4. 12. 2011 
Druhá adventní neděle 
Galerie Modrého klíče byla otevřena od 9 do 18 hodin.  
Tvůrčí dílny pokračovaly pro všechny zájemce Výrobou 
papírových ozdob a originálních vánočních přání. 
Dílna proběhla od 10 do 11.30 hodin a od 14 do 15.30 
hodin a byla určena pro děti i dospělé.  
Od 16 hodin byl pro Vás připraven Mikulášský koncert.  
Byzantský sborový zpěv zazněl v podání sboru Svatý 
Vladimír. A přišel i Mikuláš...  
 

11. 12. 2011 
Třetí adventní neděle 
Galerie Modrého klíče byla opět otevřena od 9 do 18 
hodin.  
K Vánocům tradičně patří světlo svíček. Své přátele jste 
mohli překvapit vlastnoručně vyrobeným dárkem. V 
rámci Tvůrčí dílny: Výroba  svíček si přítomní 
vyzkoušeli různé techniky výroby svíček z parafínu nebo 
včelího vosku. Dílna proběhla od 10 do 11.30 hodin a od 
14 do 15.30 hodin a byla určena pro děti i dospělé.  
V 16 hodin bylo pro děti i celé rodiny připraveno 
divadelní představení Divadelního souboru při TJ 
Sokol Lázně Toušeň.  

ADVENTNÍ KLÍČENÍ – pestrá nabídka akcí pro setkávání přátel 
i navazování nových kontaktů v předvánočním období 
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18. 12. 2011 
Čtvrtá adventní neděle 
Galerie Modrého klíče byla opět otevřena již 
od 9 hodin.  
Opět jste mohli připravit pro potěšení sebe i 
svých přátel vlastnoručně vyrobený dárek. V 
rámci Tvůrčí dílny: Výroba vánočních 
ozdob ze skleněných korálků se 
připravovaly originální ozdobičky na 
stromeček či dekorace na vánoční stůl, které 
patří k české tradici již několik staletí. Dílna 
proběhla od 10 do 11.30 hodin a od 14 do 
15.30 hodin a byla určena pro děti i dospělé.  

Pro všechny, co si rádi už ívají 
vánočních dobrot a chtějí se obejít 
bez výčitek svědomí, jsme připravili 
spalování  kalorií při Cvičení Zumby 
s Vendy. Začátek byl v 15.30 
hodin. Jedinou podmínkou bylo 
cvičební úbor a dobrou náladu vz ít 
s sebou. 

 
Vernisáž výstavy 
„Vánoční čas“ 
Ohlédnut í za prvním rokem 
provozu Galerie Modrého klíče za 
účasti autorů práce s vánoční 
tématikou vzácných hostů paní 
Marie Blabolilové, slečny Martiny  
Chloupy, pánů Petra Kožíška, Jana 
Netušila a Jakuba Spurného 
společně s pracemi výtvarníků 
z Modrého klíče.  
Začátek vernisáže byl jako obvykle 
v 17 hodin.  
 

 
Projekt JEDEN SVĚT 
vedení tvůrčích dílen a prezentace výtvarných prací byl částečně hrazen 
grantem odb. kultury MČ Prahy 12. 
 
Dotace odb. kultury MČ Prahy 12 15 000 Kč 
Vlastní zdroje 16 000 Kč 
Celkem 31 000 Kč 
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SPOLEČNÉ AKCE PROJEKTU MODRÝ KLÍČ V ROCE  2011 
 
Hlavním cílem  těchto akcí je vytvářet uživatelům Modrého Klíče možnost  
věnovat se koníčkům a jiným volnočasovým aktivitám směřujícím k 
zachování plnohodnotného života a k sociálnímu začlenění. Tyto akce jsou 
také integračního a osvětového charakteru. 
 
1. 3. – 20. 3. 2011 Výstava obrazů uživatelů MK v galerii „Cafe Alternatif“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. 4. 2011 charitativní koncert Novy „Chceme žít s vámi“ v Sazka Aréně 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
29. 4. 2011  Čarodějnické bubnování na zahradě 
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30. 4. 2011 Společná oslava vítání jara s opékáním buřtů 
 
6. 5. 2011  Slavnost MK 
Ve veřejné premiéře zazněla na 
Slavnosti Modrého klíče píseň 
v autorském podání písničkáře Pavla 
Volodkoviče „Vlaštovky z papíru“ 
věnovaná všem modroklíčníkům. 
 
7. 5. - 8.  5. 2011 Dny otevřených dveří 
Modrého klíče 
jsou každoročně pořádány u příležitosti 

výročí zahájení provozu. V roce 2011 se dveře otevřely pro všechny 
zájemce již po devatenácté, a to po oba dny vždy od 1000 do 1600 hodin. 
Dále bylo v nabídce: občerstvení, diskuse, individuální konzultace, možnost 
videoprojekce, seznámení s novými projekty a Výroční zprávou Modrého 
klíče za rok 2010, volný pohyb po areálu MK nebo prohlídku s průvodcem, 
prodejní výstavu výtvarných a rukodělných prací žáků i dospělých uživatelů 
služeb, prodej odborné literatury. 
 
28. 5. 2011 proběhlo slavnostní zakončení soutěžní výstavy obrazů „Svět 
mých radostí“ na výstavišti v Lysé nad Labem. 
V tomto roce si z výstavy přivezli ocenění odborné poroty Jan Kurka za 
obraz Zoologická zahrada, Jiří Funk za rytinu v měděné folii „Bylo nás 
devět“ a Veronika Pivoňková za obraz „Vnoučata“. 
 
31. 8. 2011 Workshop chráněných dílen v Toulcově dvoře 
 
14. 9. 2011 Účast na veletrhu volnočasových aktivit 
 
21. 9. 2011 Účast na veletrhu  sociálních služeb Prahy 12 
 
30. 9. 2011 Účast uživatelů a jejich rodin na Dnu otevřených dveří 
Hiporehabilitačního centra v Ohrobci 
 
1. 10. 2011 Výstava obrazů uživatelů MK v rámci modřanské projektu 
„Umění do ulic“ 
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25. 10. 2011 Drakiáda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 10. 2011 Výlet s občanským sdružením PROTEBE – Labirintárium na 
zámku Loučeň 

 
16. 10. 2011 Výstava obrazů uživatelů Modrého 
klíče v galerii „U lékárníka“ v Bohnicích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19.10. 2011 Galerie Barrandov - výstava obrazů uživatelů MK 
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12. 12. 2011 Vánoční plavecké závody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.12. 2011 Vánoční besídka ve Škole SPMP Modrý Klíč 
 

BENEFIČNÍ AKCE 
 
Benefiční akce jsou akce, které jsou pro nás pořádány nebo se na jejich 
pořádání podílíme a jejich výtěžek je věnován na činnost Modrého klíče. 
 
1. 12. 2011 
Sváteční benefiční koncert ADVENTNÍ KLÍČENÍ 
Lhotecký kostel Panny Marie Královny Miku, ve 
Lhotce 36 v Praze 4 

Začátek v 18.30 hodin 

Učinkovali: vokální společenství  Cantio 
(um.vedoucí M.Hrnčířová), meditační seskupení 
Tibetské mísy, Patricie Padillová – soprán, Tereza 
Měřinská – harpsichord, Musica ad Tabulam 
(Petra Kohoutová – mezzosoprán, Pavel Polášek – 
chalumeaux, Rudolf Měřinský - liuto attiorbato) 

Tento večer byl pro přítomné také doplněn prodejem 
tradičních výrobků z Chráněné dílny.  
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15. 12. 2011 
Sváteční benefiční koncert ADVENTNÍ KLÍČENÍ 
Modřanský kostel Nanebevzetí Panny Marie  

Začátek v 18.30 hodin 
Vystoupili: Dětský pěvecký sbor ZUŠ Modřany, 
meditační seskupení Tibetské mísy, Modřanský 
chrámový sbor,  Trio (Robert Jirásek – tenor, Petr 
Mojzeš – housle, Miroslav Šimek – varhany), 
vokální společenství  Cantio (um.vedoucí 
M.Hrnčířová), Patricie Padillová – soprán, Tereza 
Měřinská – harpsichord, Tomáš Trapl – tenor, 
Musica ad Tabulam (Petra Kohoutová – 
mezzosoprán, Pavel Polášek – chalumeaux, Rudolf 
Měřinský - liuto attiorbato).  

 
Výtěžek obou koncertů byl směřován na úpravu bezbariérového přístupu 
do týdenního stacionáře. Akce plně koordinovala a podpořila paní Petra 
Kohoutová, která též zajistila dar od Nadace Život umělce. Mediálním 
partnerem koncertu byla rozhlasová stanice Českého rozhlasu REGINA. 
 

SPONZORSKÉ  AKCE 
 

Nejen prosperující firmy, ale i fyzické osoby se podílejí na rozvoji 
společenského života našich uživatelů a zviditelnění poslání naší 
organizace. 
 

14. 4. 2011 Galerie Břehová - dražba obrazu od paní Jindry Husárikové,  
Výtěžek 21.000,- Kč byl věnován Modrému klíči. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. 7. 2011 proběhla první prezentační akce 
spolupráce na projektu Konta Bariéry a 
Globusu s názvem „Cesty k lidem“. Modrý 
klíč se svým projektem uspěl ve výběrovém 
řízení a spolu s dalšími 14 organizacemi 
získal velkoprostorvý vůz pro svoz uživatelů. 
Hlavní patronkou CESTY K LIDEM byla 
zpěvačka paní Lucie Bílá. 

Ve středu 23. 11. 2011 proběhlo na Žofíně 
slavnostní ukončení společného projektu 
Konta BARIÉRY a Globusu. Hlavním 
důvodem setkání bylo předání velkoprostorových vozů pro cestování 
handicapovaných osob.  Jedno z aut odjelo do Modrého klíče a po 
slavnostním úvodním slovu moderátorů paní Kotrbové a pana Žmolíka 
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převzala paní ředitelka klíče z rukou paní Boženy Jirků - ředitelky Konta 
BARIÉRY a pana Borise Malého – ředitele marketingu Globusu ČR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.12. Mikulášská nadílka – návštěva basketbalistů USK Praha v MK 
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PRODEJNÍ A PREZENTAČNÍ AKCE 
 
Výrobky chráněných dílen Modrého klíče si mohli lidé prohlédnout a 
nakoupit na různých místech Prahy:  
 
Prezentace Modrého klíče a prodej výrobků na akci Soroptimist 
International klubu Praha na setkání s přáteli klubu při příležitosti 15tiletého 
výročí založení klubu, které se uskutečnilo v sobotu 9. 4. 2011 od 19.30 h 
v hotelu President v Praze 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. a 22. 4. 2011 prodej na akci Velikonoční Trhy Chráněných Dílen 
pořádané na Ústředním Autobusovém Nádraží Praha Florenc. 
 
21. 6. 2011 prodej výrobků chráněných dílen na půdě Akademie věd. 
 
21. 9. 2011 prodej výrobků chráněných dílen ve spolupráci s MČ Praha 5 – 
Zličín. 
 
12. 4. 2011 velikonoční a 6. 12. 
2011 a vánoční prodej výrobků 
v Modré  pyramidě. 
 
13. 12. 2011 již tradiční vánoční 
prodej výrobků chráněných dílen v 
Husově knihovně v Modřanech. 
   
13. 12. 2011 prodej výrobků 
chráněných dílen na Vánočních 
trzích v T-Mobile.  
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15.12. 2011 prodej výrobků chráněných dílen v IBM. 
 
Po celý rok je stálý prodej v recepci chráněných dílen a v Galerii Modrého 
klíče. 
 
SPOLUPRÁCE, INTEGRACE 
 
Již 18 let řada uživatelů Modrého Klíče a jejich rodin využívají aktivit 
občanského sdružení PROTEBE, které sídlí na adrese V Pevnosti 4, Praha 
2. Veškeré projekty sdružení jsou zaměřeny na integraci zdravotně či 
sociálně handicapované mládeže s ostatní populací. Pomáhá v získávání 
nových zkušeností, rozvíjí zájmovou činnost (např. šachy, turistika, ochrana 
přírody atd.) a nabízí tak alternativu k současnému životnímu stylu. 
Jedná se především o tyto aktivity pro volný čas v době státních svátků či 
letního volna. Tyto aktivity rodinám v této době poskytují odlehčovací 
službu. Mezi oblíbené společné akce patří: 
 letní integrační tábor – každoročně v srpnu, 
 oslava MDD v Botanické zahradě, 
 jednodenní výlety do přírody, 
 návštěva divadel a kulturních akcí, 
 ples Včelaříků v KC Novodvorská, 
 oslava čarodějnic, 
 Mikulášské besídky. 

 
3. - 4. 12. 2011 Adventní setkání v galerii 
Modrého klíče s mikulášským programem. 
 
10. 12. 2011 Integrační ples s občanským 
sdružením „PROTEBE“ 
 
10. - 11. 12. 2011 Adventní setkání – tvořivé 
dílny 

 
 
 
 
 
17. - 18. 12. 2011  
Adventní setkání – kouzelnické 
vystoupení Pavla Dolejšky 
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Milá paní ředitelko, 
 
ráda bych Vám a Vašim kolegům z Modrého klíče velice poděkovala za 
milé přijetí u Vás v Modrém klíči. Bylo to velice příjemné setkání a naši 
sportovci – skokani byli nadšení z práce, kterou děláte pro Vaše klienty a 
společně s nimi. Dovoluji si Vám přeposlat zprávu, kterou jsme od skokanů 
po návštěvě obdrželi:  
„Návštěva Modrého klíče byla pro 
nás velmi zajímavá, protože jsme 
doposud neměli možnost blíže 
poznat, co problematika handikepo-
vaných obnáší. Obdivujeme úsilí lidí, 
kteří zde pracují a vytvářejí důstojné 
prostředí. Rozhodně nám návštěva 
dodala energii do zbývajícího 
tréninku“. 
http://www.macciani.estranky.cz/fotoalbum/vybor-dobre-vule-nadace-
o.havlove/navsteva-skoly-spmp-modry-klic/  
Držíme Vám palce ve Vaši práci a srdečně Vás zdravíme, 
Monika Granja 
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další akce v roce 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt Nákup zvedáku a jeho 
obsluha byl finančně podpořen 
částkou 144.178,- Kč z nadačního 
příspěvku z prostředků 12. ročníku  
sbírkového projektu POMOZTE 
DĚTEM!, v roce 2010.  
Realizace projektu nastala v roce 
2011.    
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Rok 2011 byl zaměřen na naplnění projektu OPPK  „Modrý klíč – Centrum 
vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením“, který byl 
spolufinancovaný ze Strukturální fondů EU. 
Byla předána první zpráva udržitelnosti tohoto projektu. Bylo naplněno 
kritérium zaměstnání 5 klientů se ZPS. 
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Dlouholetá partnerství: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Začátek roku 2011 začal likvidací staré telefonní ústředny a novou ústřednu 
i s montáží věnovala Modrému klíči 2N telekomunikace, a.s.. Byla to 
neuvěřitelně rychlá a záchranná akce, jelikož organizace typu, jako je 
Modrý klíč, těžko funguje bez telefonického spojení.                 
 

Spolupráce s Rotary Club Praha Staré Město má již mnohaletou tradici.  
V roce 2011 Modrý klíč byl obdarován polohovací postelí pro naši Gábinku. 
 

 

 

 

 

 
Mezi velké podporovatele roku 2011 patří MODRÁ PYRAMIDA stavební 
spořitelna, a.s., v čele s předsedou představenstva panem Janem 
Pokorným, která věnovala Modrému klíči 300.000,- Kč. Pracovníci Modré 
pyramidy přidali 23.873,- Kč. Další významnou podporou Modré pyramidy 
byl nákup výrobků z chráněné dílny a 
prezentace Modrého klíče vytvořením 
již čtvrtého nástěnného kalendáře 
z obrazů namalovaných klienty 
chráněné dílny Modrý klíč na téma: 
„Letos začnu plnit své sny“. Slavnostní 
předání autorských kalendářů proběhlo 
na tradičním předvánočním setkání 
uživatelů, jejich rodin a podporovatelů 
Modrého klíče. 
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Interpharma Praha, a.s. se zařadila mezi víceleté partnery a kromě 
finančního daru 50.000,- Kč výrazně potěšila umělce z Modrého klíče tím, 
že jejich díla byla prezentována na dvou kalendářích jejich společnosti a 
chráněné dílny získaly též zakázku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Společnost Ha–vel internet, s.r.o., je patronem zavedení a provozu 
internetového napojení v Modrém klíči a detašovaných pracovišť. V roce 
2011 společnost Ha–vel internet, s.r.o. podpořila provoz internetu částkou 
147.600,- Kč. 
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Podpořte připravené projekty i v roce 2012 
 
 Základní provoz Modrého klíče 

Např. obnova nábytkového vybavení, pořízení speciálních 
pomůcek, povlečení, ručníky, utěrky, osvětlení, elektromateriál, 
TV, zadávání práce do chráněných dílen, … 
 

 Bezbariérový přístup do prostor denního stacionáře 
Modrého klíče 

Zámková dlažba s podkladovými vrstvami, štěrk, kačírek, barvy 
na ošetření plotu a branky, konstrukční materiál pro pergoly, ...  

 
 Rekonstrukce zahrady pro účely relaxačně-činnostní 

psychoterapie dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným 
postižením 

Zahradnický materiál, nářadí, zámková dlažba, zahradní nábytek, 
materiál na vybudování hřiště a herních prvků, … 
 

 Tepelné čerpadlo pro fyzioterapeutické centrum a bazén ve 
Škole SPMP Modrý klíč 

Zajištění tepelného čerpadla pro výhřev bazénové vody a vody 
ve whirpoolu. 

 
 Projekt chráněného bydlení SKALSKÁ 

Projekt výstavby dvou bytových objektů nedaleko centra denních 
aktivit je ve fázi řízení stavebního povolení. Projektová 
dokumentace je k nahlédnutí v sekretariátu MK, základní popis a 
výňatek z dokumentace k vyzvednutí tamtéž. 

 
Formy podpory: 

finanční i věcné dary, zajištění nebo umožnění prodeje, 
uspořádání prezentační výstavy, umístění pokladničky veřejné 
sbírky, slevy při nákupu, jednorázová i pravidelná práce 
dobrovolníků. 

 
 

Děkujeme všem podporovatelům. 
 

Zvláštní poděkování za dlouholetou podporu  
patří hlavnímu partnerovi Modrého klíče 

 
 

Nestlé Česko, s.r.o. 
 


