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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.
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Slovo úvodem 
 
Škola SPMP Modrý klí č transformovaná od 1.1.2014 na Modrý klí č 

o.p.s. (dále jen Modrý klí č) je nezisková nestátní organizace poskytující 
sociální služby d ětem i dosp ě lým lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením a pracovní rehabilitaci na chrán ěných pracovních místech. 
Organizace byla vybudována na principech ob čanské spole čnosti 
z iniciativy rodi čů dětí s těžkou formou mentálního a kombinovaného 
postižení, byla z řízena v roce 1991 na základ ě stanov Spole čnosti pro 
podporu lidí s mentálním postižením, o.s..  

 

Modrý klí č o.p.s . 
 

Organizace Modrý klíč o.p.s. IČO 29139376 je nástupnickou organizac í 
Školy SPMP Modrý klíč IČO 41192109, která poskytuje sociální služby v 
nezměněné podobě od 1. 1. 2014.   

 
Právnická forma: obecně prospěšná společnost 

Datum zápisu: 5. ledna 2013 

Spisová zna čka: O 1059 vedená u Městského soudu v Praze 

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

IČO: 29139376 

Bankovní spojení: Česká spořitelna 69439329 / 0800 

���� , FAX: 241 714 255 ���� : 241 715 375 

E-mail: modryklic@modry-klic.cz 

www.modry-klic.cz 

 
Správní orgány  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Modrý klíč v roce 2013 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 

Správní rada:  
Radovan Netušil  

Svatopluk Semecký  
Karel Dvořák 

 

Dozor čí rada: 
Kamil Vašák  
Jan Babický 

Vladimír Huml 

Statutární orgán - ředitel:  
 

Milana Remarová 
 

Jménem společnosti jedná navenek ředitelka Modrého klíče o.p.s., podepisování 
provádí tak, že připojí svůj  podpis k vytištěnému či  napsanému názvu společnosti. 
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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. 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 specif ické poruchy vnímání, rozumové analýzy situací, 
předvídavosti apod.  

Projekt Modrý klí č řeší danou problematiku v koncepci s 
celoživotní návazností jednotlivých služeb, s možno stí jejich vzájemného 
prolínání v p římé reakci na aktuální pot řeby uživatel ů služeb. Je vzorem 
a modelem soudobé moderní pé če na světové úrovni. 
 Každoročně Modrý klíč uděluje výroční cenu Zlatého Bohouše 
podporovateli, který všestranným způsobem dlouhodobě podporuje Modrý  
klíč, a to od vlastního sponzorství, přes zprostředkování dalš ích kontaktů  
nebo se 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 2013 již dvanáctého 
Zlatého Bohouše převzala z rukou 
držitelky jedenáctého ročníku paní 
Petry Kohoutové nová držitelka 
paní Hana Jandová. 

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: „Sol omnibus lucet“ ( Slunce svítí 
všem).  

Věříme, že následující řádky Vám dodají odvahy investovat své 
síly k podpo ře PROJEKTU MODRÝ KLÍČ, a tak spole čně budeme moci 
rozvíjet zapo čaté dílo. 
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 Základní informace o subjektu 
Škola SPMP Modrý klí č do 31. 12. 2013 

 
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 

���� , FAX: 241 714 255 ���� : 241 715 375 

E-mail: modryklic@modry-klic.cz 

www.modry-klic.cz 
 
Zařízení „Škola SPMP Modrý klíč“ bylo samostatný právní subjekt, (v 
právních věcech vystupuje svým jménem a nesla odpovědnost z nich 
vyplývající). Škola SPMP Modrý klíč byla organizační jednotka občanského 
sdružení SPMP. 
 

Cílová skupina  
Dět i, mládež a dospělí s mentálním postižením, popř ípadě kombinovaným 
postižením. 
 

Finan ční zabezpe čení projektu  
Zdrojem finančních prostředků jsou státní, obecní dotace a granty na 
základě zpracovaných projektů (dosud není právní nárok), příspěvky  
uživatelů, sponzorské f inanční či materiální dary, vlastní výdělečná činnost. 

 
Personální zabezpe čení 

V zařízení Modrý klíč pracují pracovníci v sociálních službách - odborní 
asistenti, pedagogové, sociální pracovnice, fyzioterapeuti, administrativní, 
provozní a vedoucí pracovníci. 
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Členové poradního sboru v roce 2013  

ředitelka Milana Remarová 
zástupce ředitelky Radovan Netušil 
zástupce ředitelky MK ZŠS a MŠS, o.p.s. 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 rodi čů v roce 2013 

předseda:  pan Kamil Vašák 
další členové:  paní Monika Babická, paní Magdaléna Červenková, paní 

Marie Javůrková, paní Zdeňka Kapicová, paní Helena 
Kurková, paní Tamara Bartošová a pan Karel Dvořák. 
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Z historie projektu Modrý klí č 
 
Organizace Škola SPMP Modrý klí č vznikla pod hlavi čkou 

Obvodního výboru Sdružení pro pomoc mentáln ě postiženým Praha 4 
v květnu 1991 se zám ěrem řešit problematiku lidí s mentálním 
postižením a koncipovat pé či o takto postižené tak, aby reagovala na 
jejich p římé pot řeby a umožnila b ěžný 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. 
 Př íčinou vzniku Modrého klíče byla situace v péči o mentálně 
postižené v Praze v roce 1991, která se vyznačovala přeplněností 
stávajících státních ústavů. Čekac í 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 dět i 
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. ř íjna předala poliklinika v Soukalově ulici budovy 
bývalých jeslí Modrému klíči do pronájmu a okamž itě 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 z ískala statut chráněné dílny. 
 Na základě velkého počtu uchazečů o umístění v zařízení Modrý  
klíč byl v roce 1994 zpracován rozšiřujíc í 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 přibývalo těch, 
kteří byli vyloučeni z jiných zařízení ( i státních) právě pro hloubku postižení, 
nezvladatelné chování či agresivitu. 
 V září 1995 docház í k praktickému rozšíření projektu. Modrý klíč  
získává do pronájmu dalš í budovu sousední mateřské školy, kde se v rámci 
denního a týdenního stacionáře uskutečňuje praktická výuka dospívajíc ích 
a dospělých klientů. Postavením zahradního domku, př ístavbou a 
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nástavbou hlavního pavilonu Modrého 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 dalš í krok v naplňování 
rozšiřujícího projektu. Byl zahájen 
projekt nové formy ubytování 
uživatelů týdenního stacionáře ve 
dvou bytech (jeden přímo v areálu 
Modrého klíče a druhý v přilehlém 
sídlišti). V lednu 1998 byl 
zprovozněn další byt, tentokrát na 
Jižním městě, a v říjnu 1998 
doplnil projekt týdenního 
stacionáře čtvrtý byt na Vyšehradě. Všechny byty měly a 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 rehabilitac í 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). 

„Př ístavba a nástavba chráněných dílen Modrého klíče“ byla 
zahájena v září 1998 a dokončena v ř íjnu 1999. Oficiální provoz nových 
chráněných dílen započal v prosinci 1999. Tato akce umožnila dalš ím 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 dalš í část postupné dostavby areálu: „Ve-
stavba prádelny do atria v objektu Školy Modrý klíč“. Byla dokončena 
v roce 2000 a současně umožnila i rozšíření rehabilitačního zázemí 
Modrého klíče. 

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 
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této akci pokračovalo, ale z f inančních důvodů se dokončení posunulo do 
dalších let a zkušební provoz začal až v květnu 2010. 

V prosinci roku 2005 byl zprovozněn po vnitřních úpravách dalš í byt 
týdenního stacionáře. Nachází se v areálu zař ízení se samostatným 
vstupem v objektu Smolkova 566 a je určen pro komunitu 4 klientů.  

O prostupnosti a otevřenosti jednotlivých částí projektu Modrý klíč 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 dět i 
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 př ítomnosti 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“ f inancovaný 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 nové m 
investičním projektu Modrý klí č – centrum vzd ě lávání pro zam ěstnávání 
lidí s mentálním postižením , který byl v rámci operačního programu 
Praha konkurenceschopnost (OPPK) f inancovaný Evropským sociálním 
fondem, státním rozpočtem České republiky, rozpočtem Hl. m. Prahy a 
Modrým klíčem a zároveň proběhly př ípravné práce projektu Výstavba 
týdenního stacionáře pro 12 uživatelů služeb. Projekt byl schválen, 
proběhlo stavební ř ízení. Projekt výstavby ubytovacích kapacit týdenního 
stacionáře byl plně hrazen z vlastních zdrojů Modrého klíče. K tomuto účelu 
byla také směřována veřejná sbírka s názvem „Odemkn ěte srdce 

Modrým klí čem“  a výtěžek dárcovské 
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 stávajíc ích budov. Byl ukončen 
projekt Modrý klíč – centrum 
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vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením. Dále byl 
ukončen projekt „Vybudování nových ubytovacích prostor týdenního 
stacionáře“ a přestěhovalo se do nového bydlení 12 uživatelů služeb. 

Rok 2011 naplňoval projekt 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. Byla naplněna kapacita 
denního stacionáře 88 uživatelů, týdenního stacionáře 27 uživatelů a 
dalších 5 klientů pokračovalo v Modrém klíči pracovní rehabilitac í bez  
sociální služby. 

Rok 2012 byl plně zaměřen na realizování poslání sociálních 
služeb, proškolování nových pracovníků a dalš í vzdělávání všech 
pracovníků. Uživatelé po adaptačním období v nových prostorách se začali 
rozvíjet v náplních jednotlivých skupin (zahradníci, sanitáři, recepční, 
kuchaři). V létě tohoto roku se uskutečnila úprava bezbariérových vstupů 
do denního stacionáře, došlo k plně automatizovanému provozu úpravny 
vody pro rehabilitační bazén, byly instalovány stropní zvedáky do dvou 
rehabilitačních místností v objektu Smolkova 567/2. Kapacita služeb byla 
naplněna.  

Rok 2013 byl př ípravou na změnu stávající právní subjektivity  
jednotky občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Nová 
organizace Modrý klíč o.p.s.. je tedy nástupnickou organizací navazujíc í na 
více než dvaadvacetiletou historii poskytovatele sociálních služeb Škola 
SPMP. Důvodem změny právní formy poskytovatele byl nový Občanský  
zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014. Toto nástupnictví je 
zaneseno v zakládací listině společnosti a také ve Výpisu z rejstříku o.p.s., 
vedeného Městským soudem v Praze (oddíl O, vložka 1059). K 31.21.2013 
byly ukončeny veškeré stávající smlouvy, převeden majetek movitý i 
nemovitý. V roce 2013 se stabilizoval pracovní tým a sociální služby byly 
poskytovány v plném plánovaném rozsahu. Investiční akce se uskutečnily  
díky darům a veřejné sbírce. Byly instalovány další dva stropní zvedáky  
(jeden do rehabilitační místnosti a druhý na WC) v objektu Smolkova 566/4. 
Dále byla instalována v ířivá vana do rehabilitačního pavilonu, proběhla 
úprava mikrobusu s montáží nájezdové plošiny. Do dílen byla zakoupena 
řezačka papíru. 

Modrý klí č má vybudovanou strukturu služeb, které na sebe 
navazují. Rozsah hloubky postižení uživatel ů sociálních služeb 
poskytovaných Modrým klí čem je v pásmu od st ředního stupn ě po 
hlubokou formu mentálního postižení v kombinaci s t ě lesným, 
smyslovým či duševním postižením. Jedna t řetina uživatel ů je 
postižena epilepsií. Krom ě výchovn ě vzdě lávacího a pracovního 
programu je v rámci za řízení řešeno stravování, doprava, 
fyzioterapeutické služby a poradenská činnost. Výuku pro uživatele 
sociálních služeb školního a předškolního věku zajišťuje školské zařízení 
„Modrý klíč – základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s.“ na 
základě Smlouvy o spolupráci. Čtyřicet devět osob se ZPS získává 
pracovní rehabilitaci na chráněných pracovních místech. 
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Denní stacioná ř 
 

Denní stacionář s naplněnou kapacitou 88 uživatelů služeb nabízel 
sociální služby v různých formách přizpůsobených druhu a hloubce 
postižení a věku. Dětem ve věku povinné školní docházky bylo 
poskytováno vzdělávání na úrovni základní školy speciální, starší uživatelé 
mě li možnost denní program realizovat na pracovištích tzv. předprofesní 
přípravy nebo chráněných pracovních míst. Kromě výchovně vzdělávacího 
a aktivizačního programu zabezpečoval denní stacionář uživatelům 
stravování, dopravu, fyzioterapeutické služby a poradenskou činnost. 

Posláním služby denního stacioná ře 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  denního stacionáře tedy je dalš í 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 dalš ím 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 2013 zajišťovalo 24,9 
přepočtených pracovníků přímé péče (sociální pracovníci, pracovníci 
v sociálních službách, pedagogové, fyzioterapeuti), 4,3 přepočtených 
pracovních úvazků vedoucích a administrativních pracovníků, 5,7 
přepočtených pracovních úvazků hospodářských pracovníků.  

Všichni noví zaměstnanci 
procházeli intenzivním školením 
tak, aby ke svým morálním 
kvalitám a profesním znalostem 
získali teoretické i praktické zna-
losti  a  dovednosti pro specif ickou  

 
 
 
 
 

práci s uživateli s mentálním a kombinovaným 
postižením.  
        Švédský Rotary club STROMKARLEN  
podpořil vzdělávání pracovníků v semináři 
„Respektuj a buď respektován“ částkou 
29.318,- Kč. 
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Týdenní stacioná ř 
 

Týdenní stacionář měl v roce 2013 kapacitu 27 a po celý rok byla 
udržena beze změny.  

Služba poskytuje uživatelům kompletní stravování 5x denně,  
ubytování blíž íc í se běžnému domác ímu 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 př i 
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob s mentálním a 
kombinovaným postižením. 

Posláním služby týdenního stacioná ře 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 stacioná ře 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 souvisejíc ích 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 př i 

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 2013 
zajišťovalo 17,1 přepočtených pracovníků př ímé péče (sociální pracovníci, 
pracovníci v sociálních službách, pedagogové, fyzioterapeuti), 2,28 
přepočtených pracovních úvazků vedoucích a administrativních 
pracovníků, 3,05 přepočtených pracovních úvazků hospodářských 
pracovníků.  
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Jak trávíme odpolední čas v týdenním stacioná ři 
Po celodenní ř ízené činnosti v 15 hodin přicházíme do prostor bydlení. Je 
čas na relaxaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po relaxaci přichází ještě domácí povinnosti. Někdo začíná připravovat 
večeři. Jiný prostírá společný stůl. Nesmíme zapomenout zalít kytičky.  
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Protože se chceme líbit,  
tak před večeří ještě 
někteř í vylepší svůj 
vzhled. Jiní využijí volný  
čas pro procházku, 
pravidelné promítání 
klubového kina nebo 
návštěvu výstavy. 
Po večeři je čas  
nachystat osušky, ustlat 
a poklidit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pak ještě zbývá čas společně posedět, popovídat si, zazpívat si, pozdravit 
přátele na internetu nebo se dívat na televizi či poslouchat hudbu. 
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Odlehčovací služby 
 

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

Poslání odleh čovací služby  je zabezpečit uživatelům individuálně 
nastavené sociální služby v době, kdy tyto nejsou poskytovány v denním a 
týdenním stacionáři a pečujíc í nemohou dočasně z různých důvodů 
uživatelům potřebnou péči poskytovat (např. regenerace sil pečujíc ích 
osob, předcházení syndromu vyhoření, krizové situace,...). 

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

• stravování, ubytování a fyzioterapeutické služby, 
• program přizpůsobený potřebám konkrétních uživatelů sestávajíc í 

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

Provoz a programovou náplň odlehčovací služby v roce 2013 zajišťovali 
pracovníci přímé péče na DPČ a DOPP, vedouc í odlehčovací služby 
pracovním úvazkem 0,25 zabezpečovala z poloviny přímou péči a 
z poloviny provozní zabezpečení služby. Sociální pracovnice a f inanční 
management byl zajištěn ještě v tomto roce na DOPP.  

 

Modrý klí č v grafech 
 
Počty klient ů v jednotlivých letech 
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Provozní výdaje na sociální služby v roce 2013 
 
Neinv esti ční druh finan čních 
náklad ů 

denní 
stacionář 

týdenní 
stacionář 

odlehčovací 
služby 

materiálové v četně DHIM Kč Kč Kč 
materiál kancelářský 60 858 31 609 2 282 
DHIM  30 857 67 637 0 
pohonné hmoty 176 569 46 100 0 
potraviny 523 517 399 567 24 910 
ostatní materiál 292 295 258 398 33 233 
celkem 1 084 096 803 311 60 425 
    
nemateriálové     
cestovné 4 170 1 200 0 
energie 1 467 962 897 312 22 411 
opravy a udržování 325 514 190 654 0 
celkem 1 797 646 1 089 166 22 411 
    
služby    
nájemné 1 969 207 237 0 
výkony spojů, internet 102 659 65 282 911 
právní a ekonomické služby 242 600 242 600 40 000 
školení, kurzy, supervize 83 668 54 951 0 
jiné ostatní služby 274 038 150 346 8 442 
celkem 704 934 720 416 49 353 
    
daně a poplatky     
celkem poplatky 10 102 7 928 76 
    
mzdy zaměstnanc ů    
hrubé mzdy pracovníků                    7 873 984 5 206 507 80 743 
DOPP 239 310 367 277 281 860 
DOPČ 87 150 70 110 45 290 
celkem 8 200 444 5 643 894 407 893 
    
odvody    
zdr.+ soc. pojišt. pracovníků  2 550 414 1 698 927 27 389 
zdr. a soc. poj k DPČ 25 483 13 312 9 893 
ostatní odvody - kooperativa 32 886 21 650 460 
celkem 2 608 783 1 733 889 37 742 
    
celkem neinvesti ční výdaje  14 406 005 9 998 603 577 900 
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Příjmy na provoz sociálních služeb v roce 2013 
 

podporov atel 
denní 

stacionář 
týdenní 

stacionář 
odlehčovací 

služby 

 Kč Kč Kč 

MPSV ČR 6 700 000 4 718 000 350 000 

Magistrát hl.m. Prahy soc. 2 000 000 2 000 000 0 

Magistrát hl.m. Prahy zdrav. 169 000 160 000 0 

ÚP HMP 170 344 225 600 0 

příspěvky uživatelů 4 427 727 2 750 253 182 860 

MČ Praha 1             20 000           0                      0              

MČ Praha 4 90 000 30 000                      0 

MČ Praha 11 20 000             15 000             15 000 

MČ Praha 12 120 000             30 000                      0      

MČ Praha Zlič ín                      0 20 000                      0 

nadace Dětský mozek                      0 0             30 000               

sponzorské dary  119 042 55 324 0 

vlastní hospodářská č innost 569 892 27 426 40 

celkem 14 406 005 9 998 603 577 900 
 
Závěr auditu f inancování sociálních služeb za rok 2012:  
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Chráněná pracovní místa 
 

Chráněná pracovní místa v Modrém klíči byla vybudována 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 dílny. Chráněná 
pracovní místa poskytovala práci 49 osobám se ZPS, o které se staral v roce 
2013 pětičlenný kolektiv asistentů.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předmětem činnosti jsou montážní, kompletační a balicí práce nenáročné z 
hlediska spotřeby energií, vybavení a kvalif ikovanosti pracovní síly. Pracovníci 
se ZPS se středním a těžším stupněm postižení potřebují delší dobu na 
zapracování, mají nižší pracovní výkon a nižší schopnost dlouhodobé 
koncentrace. Chráněná pracovní místa umožňují poskytovat pracovní 
rehabilitaci v době od 7 do 15 hodin, kdy je částečný pracovní úvazek doplněn 
potřebnou sociální službou, kterou poskytují pracovníci v sociálních službách 
včetně nabídky zájmových aktivit či ozdravných pobytů v přírodě. 
Jedním ze základních principů fungování chráněných pracovních míst je 
zabezpečení trvalé práce pro handicapované osoby. To vyžaduje od 
zadávajících f irem pochopení dané problematiky, ochotu hledat nová řešení a 
důvěru ve schopnosti kolektivu asistentů, že budou zakázky v termínu 
odvedené. Na asistenty je kladen vysoký požadavek na spolehlivost, určitou 
míru přizpůsobivosti a dobrou organizaci práce, kde se klade důraz na kvalitní 
zaškolování pracovníků se ZPS. 
U všech pracovníků se ZPS 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 se ZPS zapojit do běžného pracovního poměru. 

 
 
 
� kompletace a odbavení poštov ních zásilek 
� etiketování výrobk ů 
� kompletace, balení, t řídění, skládání 
� jakékoliv další jednoduché manuální práce, díl čí operace  

Škola SPMP Modrý klí č je oprávn ěna poskytovat náhradní pln ění povinnéh o 
podílu zam ěstnanc ů se ZPS podle zákona 1/91 § 24.  
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Náklady na provoz chrán ěných pracovních míst  
Školy SPMP Modrý klí č v roce 2013 

 

Neinv esti ční druh finan čních prost ředků   
 materiálové v četně DHIM  34 789 Kč 
  kancelářské potřeby  990 Kč 
  ostatní materiál  33 799 Kč 
 nemateriálové    35 929 Kč 
 z toho energie   34 607 Kč 
  poštovné  1 322 Kč 
      
 mzdy zaměstnanc ů včetně odvod ů   3 288 933 Kč 
 z toho mzdy asistentů pro CHPM. 1 205 018 Kč 
  mzdy ZPS CHPM 2 073 272 Kč 
  zdr.+ soc. asistentů pro CHPM   
  zdr.+ soc. ZPS CHPM   
  kooperativa 10 643  Kč 

celkem náklady 3 359 651  Kč 
 

Příjmy na provoz  chrán ěných pracovních míst  
Školy SPMP Modrý klí č v roce 2013 

 

ÚP hl. m. Prahy   2 716 489 Kč 
Vlastní hospodářská č innost  643 162 Kč 

celkem p říjmy  3 359 651 Kč 
 
Organizace zadávaj ící práci do chrán ěné dílny v  roce 2013:  
Firma Druh zakázky 
2N Telekomunikace a.s.  novoročenky  
ABB s.r.o.  kompletace tiskovin  
Alianz pojišťovna, a.s.  dárkové balíčky  
ASA,spol. s r.o. kompletace výrobku 
AV Profil, s.r.o.  novoročenky  
Bláha s.r.o.  novoročenky  
BSC Praha, spol. s r.o.  novoročenky  
Clifford Chance LLP  novoročenky  
Český institut pro akreditaci, o.p.s.  novoročenky  
Festo s.r.o.  kompletace katalogů  
Firma Školník s r.o.  novoročenky  
FS HOTEL PRAGUE, s.r.o.  přání  
I.N.Global - reklamní agentura  malované tašky  
iDomino a.s.  novoročenky  
Koh-i-noor, a.s.  kompletace sponek, patentek  
KOMTERM, a.s.  novoročenky  
Modrá pyramida stavební spoři telna, a.s.  propagační výrobky  
Office line Boué spol. s r.o.  kompletace tužek  
PFEIFFER VaCuum AustriaGmbH – org.sl.  novoročenky  
Podlahy Liška, s.r.o.  novoročenky  
Production Team, s.r.o.  dárkové balíčky  
Sofis a.s.  novoročenky  
Wrigli s.r.o. dekompletace výrobků 
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Rok 2013 byl zaměřen na naplnění projektu OPPK  „Modrý klí č – 
Centrum vzd ě lávání pro zam ěstnávání lidí s mentálním postižením“ , 
který byl spolufinancovaný ze Strukturálních fondů EU. 

Byla předána třetí zpráva 
udržitelnosti tohoto projektu. 
Bylo naplněno kritérium 
zaměstnání 5 klientů se ZPS. 
Byly uskutečněny besedy 
s potencionálními zaměstnavateli.  
Výsledky projektu byly prezen-
továny na Veletrhu sociálních 
služeb Prahy 4, Prahy 12 a 
NNO.  
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Ozdravné programy 

jsou zaměřeny na rozvoj sociálních kontaktů, integraci mezi zdravou 
populaci, rozvoj samostatnosti a na rozvoj sportovních dovedností.  
 

Blatnice 8. 6. – 14. 6. 2013 
Sportovní pobyt, který probíhal v přírodních podmínkách u rybníka 
obklopeného lesy v oblasti České Sibiře, byl zaměřen na orientaci v terénu. 
Podle orientačních bodů (hastrman, stavidlo, totem, stoletý strom..), se 
táborníci pohybovali po okolí. Součástí programu byli také sportovní 
disciplíny – skok z místa, hod míčem, hod na cíl, slalom mezi kužely, kop a 
hod do prázdné branky… Vše bylo měřeno, vyhodnoceno a oslaveno. 
Zpestřením byly vyjížďky na lodích po rybníku, sporty – stolní tenis, 
badminton, přehazovaná na hřištích areálu. Počasí tentokráte bylo 
slunečné a oživením byly táboráky s opékáním vuřtů a hrou na kytaru. 
Devět sportovců a tři asistenti vyhodnotili pobyt kladně a těší na dalš í 
pokračování v příštím roce. Pobyt byl hrazen z vlastních zdrojů.  

  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
Střelské Hoštice 23. 6. – 28. 6. 2013  
 

V týdnu od 23. do 28. června 2013 proběhl ozdravný pobyt ve Střelských 
Hoštic ích. Účastnilo se ho 34 uživatelů služeb a 22 asistentů.  Cílem tohoto 
pobytu je vést uživatele k osamostatňování a překonání vlastních osobních 
adaptačních bariér v novém prostředí mimo rodinu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Každý den si jedna skupinka připravila program pro všechny kamarády. 
Nechyběla ani turistika, výlet do bazénu v Horažďovicích, divadelní 
představení. Kromě již tradičně oblíbeného hudebního dne všechny nejvíce 
zaujalo zadání výtvarné, kdy jsme z př írodnin sestavovali portréty svých 
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oblíbených osob z Modrého klíče a při prezentaci jednotlivých dílek jsme si 
užili spoustu legrace při hádání, kdo na kterém obrázku je. Poznáte je 
také? 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rehabilita ční pobyt pro rodiny s postiženým členem rodiny 
v RS Říční lázn ě v Káraným 

 

Rehabilitační pobyty proběhly ve dvou 
týdnech od 22. 7. do 3. 8. 2013.  

Pobytu v bezbariérovém rekreačním 
středisku Jizerka Kárané se účastnilo 
18 účastníků s doprovodem. Pro 
zpříjemnění prázdninového volna 
jsme nabízeli asistentskou výpomoc  
rodinám v průběhu dne a zábavný 
společenský a sportovně tematický  
program pro jednotlivce i celé rodiny.  
Program, který byl zaměřen na 
turistické, sportovní a společenské 
aktivity, kombinoval možnosti 

organizovaných činností s individuálními aktivitami, které si zvolili sami 
uživatelé. Program byl doplněn o tematické výlety do okolí.  
 
Celkově vynaložené náklady na rehabilita ční pobyty            108 160 K č 

z toho dotace MZ ČR               16 800 Kč 
příspěvky účastníků                          91 360 Kč  
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Příspěvky dárc ů v roce 2013  

Finanční dary v  roce 2013:  
ABB s.r.o. 10 000 Kč 
Anděl 3W s.r.o. 12 000 Kč 
Arcidiecézní charita Praha 11 500 Kč 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR 27 736 Kč 
Cetron 17 000 Kč 
Comfero s.r.o. 10 000 Kč 
Dům dětí a mládeže P 12 2 810 Kč        
Festo s r.o 25 000 Kč 
KH servis spol. s r.o 25 000 Kč 
Mír bez hranic 25 777 Kč 
Modrá pyramida stavební spoři telna, a.s. 200 000 Kč 
Modrá pyramida stavební spoři telna, a.s. tombola 28 686 Kč 
Nadace NROS projekt Pomozte dětem 40 800 Kč 
Nadace Dětský mozek 30 000 Kč 
nadace OKD 55 000 Kč 
Nestlé Česko s.r.o. 50 000 Kč 
Niké 14 000 Kč 
pan Jung Tomáš 4 500 Kč 
pan Čmakal Jiří 1 200 Kč 
Pan Čondl Ondřej 1 000 Kč 
pan Havránek Petr 3 000 Kč 
pan Hrnčárek Marek 15 316 Kč 
Klub pojízdných alkoholiků KPA Praha pí Tučková 10 000 kč 
pan Kuda Jindřich 500 Kč 
pan Kudrnáč Jiří 1 000 Kč 
pan Kusák Vlastislav 30 000 Kč 
pan Listík Tomáš 2 000 Kč 
pan Muller Petr  10 000 Kč 
pan Netušil Radovan 11 200 kč 
pan Plechatý Pavel 20 000 Kč 
pan Prchal Petr 10 000 Kč 
pan Radník Lubomír   1 252 Kč 
pan Šálek Cyril 4 000 Kč 
pan Šťáhlavský Petr 5 000 Kč 
pan Štěpina Pavel 5 000 Kč 
pan Vlasák Tomáš 53 400 Kč 
paní Beranová Edita 3 000 Kč 
paní Bezůšková Markéta 2 000 Kč 
paní Buráňová Olga 10 000 Kč 
paní Fajtová Jana 3 500 Kč 
paní Hánová Hana 2 000 Kč 
paní Hedviková Martina 6 000 Kč 
paní Jandová Hana 3 000 Kč 
paní Jeníček Nelly 3 000 Kč 
paní Křenová Markéta 1 000 Kč 
paní Křížková Lea 500 Kč 
paní Langová Hana 3 000 Kč 
paní Lupínková Miloslava 800 Kč 
paní Olivová-Nezbedová Libuše 10 000 Kč 
paní Peprná Kristýna 5 000 Kč 
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Veřejná sbírka v roce 2013:  

 

DMS 2 091 Kč 
OBI 5 441 Kč 
pan Dopita 200 Kč 
pokladnička Billa Sofijské nám., Praha 12 20 861 Kč   
pokladnička Billa Labe, Praha 12    7 162 Kč   
pokladnička DDM Praha 12 274 Kč 
pokladnička Kaufland Česká republika v.o.s (P 12 – Modřany)) 5 988 Kč   
pokladnička Kaufland Česká republika v.o.s. (Podbaba) 21 294 Kč 
pokladnička Kaufland Česká republika v.o.s. (Vypich) 51 947 Kč 
pokladnička Modrý klíč 8 591 Kč 
pokladnička Starbuck 3 600 Kč 
prodej vstupenek na benefiční představení v kostele PM Královny 
míru 

14 950 Kč 

úroky 88,8 Kč 

Celkem  91 194 Kč 
 

Prov ozní náklady ve řejné sbírky  
materiál        2 286 Kč 
poštovné             39 Kč 
poplatky za vedení úč tu          929 Kč 
 

Prost ředky z ve řejné sbírky a další finan ční dary byly použity v roce 
2013 na nákup a instalaci dvou stropních zvedák ů do prostor denního 
stacioná ře v areálu Modrého klí če a to do rehabilita ční místnosti a na 
WC u dílen. 
 
Materiální dary a služby v  roce 2013:  
Ahold Czech republic, a.s. potraviny na Slavnost 2 372 Kč 
Fees, spol. s r.o. pečivo na Slavnost 3 150 Kč 
Nadace Charty 77 úprava vozidla, rampa 135 000 Kč 
pan Janíček Jan biologické čistění odpadu  4 000 Kč 
pan Trapl Tomáš benefiční koncert 25 000 Kč 
paní Findejsová Hana fotomateriál 15 810 Kč 
paní Kohoutová Petra  dramaturgie  25 000 Kč 
paní Kohoutová Petra  vánoční koncert  25 000 Kč 
Peal, a.s. nápoje 5 000 Kč 
Pemar, spol. s r.o. velikonoční igelitové tašky 5 324 Kč 
Expertní a poradenská kancelář s r.o. 
- zprostředkovatel Renaissance 

přístroj Medico 26 000 Kč 

Resi Třeboň s.r.o. polohovací klín      1 980 Kč 

paní Podkovičáková Miroslava 4 000 Kč 
paní Práznovská Miriam 2 500 Kč 
paní Richterová Zina 3 000 Kč 
paní Škodová Alexandra 4 500 Kč 
paní Šteindlerová Janka G.A.P.Education – střední škola 5 000 Kč 
paní Remarová Milana 9 000 Kč 
paní Tomášová Marta 20 000 Kč 
paní Vácová Radka 2 000 Kč 
Primerevenue s. r.o. 5 000 Kč 
Rotary Klub Staré Město - Praha 6 610 Kč 
Rotary Klub - Švédsko 29 318 Kč 
SUDOP Praha a.s 20 000 Kč 
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Další dárci a podporovatelé v roce 2013 
 
Významné slev y v roce 2013 poskytly spole čnosti:  
Autoškola 7 s.r.o. 
Kast, spol. s r.o. 

při  školení řidičů 
při  servisu kopírek 

OBI Česká republika s r.o., prov. Modřany 
 

při  nákupu spotř. zboží 
 

Zdrav otní pé či zabezpe čovali v roce 2013:  
MUDr. Magdalena Červenková, MUDr. Janotová, MUDr. Pilinová, MUDr. Klára 
Sixtová, MUDr. Václav Tomášek, MUDr. Uskoba, MUDr. Veselý 
 
Dary materiální, prov ozní a služby v  roce 2012 posk ytly:  
ASM spol. s r.o servis PC, tiskáren 
Audico, s.r.o. sleva auditu 
OBI ČR s.r.o. provoz. Modřany                  vánoční strom 
OTKA sdružení podnikatelů mytí oken a č ištění koberců v MK 
pan Kusák Vlastislav právní poradenství 
pan Vacek Josef právní poradenství 
pan Veselý Josef právní poradenství 
Sklo Petr skleněné výrobky 
společnost Atius s.r.o. 
paní Danuta Beranová 

zprostředkovávání poj. smluv 
tiskový rádce 

paní Magdaléna Jílková odborný garant fyzioterapie 
paní Jana Justianová dekorační materiál 

 
 
 
 
 
 
 

 
Projekt Vířivá vana pro d ěti s kombinovaným postižením  byl f inančně 
podpořen částkou 48.000,- Kč z nadačního př íspěvku z prostředků 14. 
ročníku sbírkového projektu POMOZTE DĚTEM!  
Projekt zahrnoval demontáž původní vany, která po 12 letech provozu již 
byla nefunkční, dále nové instalace, opravu obkladů, poř ízení nové vany 
včetně doplňkové výbavy. Doplňkové boční kryty jsou nutné z důvodu 
zvýšené instalace vany pro možnosti využívání mobilních zvedáků a 
přístupu ze 3 stran. Realizace projektu započala v listopadu 2012 a byla 
dokončena v březnu 2013. Cílem projektu bylo dosáhnout optimální 
relaxace a uvolnění spasticity u dět í s kombinovaným postižením, jehož  
součástí je těžké mentální a tě lesné postižení s inkontinenc í, a to 

využíváním vířivé koupele s indivi-
duálním nastavením teploty vody a 
masážních proudů.  
U zúčastněných dětí bylo při pobytu 
ve vířivé vaně dosaženo uvolnění 
spasticky a celkové relaxace s navo-
zením př íjemných pocitů. U dět í se 
nevyskytly negativní reakce (např.  
strach), které by vedly k prohloubení 
spasticky. 
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Fyzioterapie je nedílnou sou částí komplexní pé če o uživatele  
 
Základy tohoto systému a metodologie provádění fyzioterapeutické péče 
dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením položila a 
přes 20 let rozvíjela 

paní Magdalena Jílková. 
Metoda paní Jílkové je komplexní systém práce vycházejíc í ze znalostí 
mnoha technik jako např. Vojtova metoda, Bobathova metoda, měkké 
techniky, CST, mobilizace, Kenny stimulace, klasická masáž,  
 
 
 
 
 
 
 
 

polohování, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nácvik stoje (vertikalizace v polohovac ím zařízení), nácvik fyziologického 
sedu,  

 

 
 
 
 
 

 
zahrnuje cvičení, které probíhá individuálně nebo skupinově.  

 

 
 
 
 
 
Paní Magdalena Jílková nás v roce 2013 navždy opustila.  

Děkujeme za vše, co nás naučila, a nezapomeneme. 
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Magnetoterapie jako sou část nabídky fyzioterapeutických služeb 
v Modrém klí či 
 
     Díky spolupráci se zástupci Projektu Renaissance jsme z ískali 18. 5. 
2013 za f inanční podpory Expertní a poradenské kanceláře s.r.o. (Zelený 
pruh 1294/50, Praha 4) druhý magnetoterapeutický komplet MEDICO. 
Magnetoterapii používáme od podzimu 2012. Poznatky z praxe a 
zkušenosti s aplikací této metody pomalu sbíráme. V praxi ověřujeme 
způsob jak technicky a organizačně zakomponovat tuto terapii do systému 
rehabilitace, kterou v našem zařízení poskytujeme uživatelům sociálních 
služeb s mentálním a kombinovaným postižením.  
     Abychom získali více informací o této metodě,  vyslali jsme jednu 
z kolegyň na celostátní konferenci o magnetoterapii. V první fázi jsme 
použití a aplikaci vyzkoušeli na konkrétní zdravotní problémy u několika 
klientů a zaměstnanců, ale ve většině př ípadů šlo o tlumení bolesti (záda, 
kyčle, kolena). 
     Oceňujeme snadné a rychlé použití,  nenáročnou obsluhu a praktické 
provedení magnetoterapeutického přístroje. Klienti mají terapii v oblibě pro 
její nezatěžující aplikaci. Účinek terapie odečítáme spíše z projevů a změn 
v chování, protože většina z klientů je nemluvíc ích.  
     Těš í nás, že darem druhého terapeutického kompletu rozšiřujeme 
možnosti aplikace magnetoterapie mezi větší počet klientů a v akutních 
případech můžeme využít možnost zapůjčit jeden z př ístrojů k domácímu 
používání do rodiny uživatele. Do budoucna chceme rozšířit používání i na 
další podpůrné programy např. regenerační. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Správní rada Nadace OKD, 
která zasedala 24. dubna 2013, 
se rozhodla podpořit projekt 
Zlepšení pracovních podmí-
nek pro zam ěstnance s men-
tálním a kombinovaným 
postižením  v Modrém klíči 
v pro-gramu Pro zdraví a to 
částkou 55.000 Kč.  
V roce 2013 byla pořízena 
v rámci tohoto projektu řezačka 
papíru. Projekt je postupně 
realizován do 30. 6. 2014. 
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Dobrovolnické akce v roce 2013  

Velice významným způsobem se podílejí na rozvoji společenského života 
našich uživatelů a zviditelnění Modrého klíče nejen prosperující f irmy, ale i 
fyzické osoby.  
 

Dne 24. 4. 2013 osm pracovníků 
a dne 18. 10. 2013 jedenáct 
pracovníků České spo řitelny  
pomohlo Modrému klíči mytím 
oken a údržbou zahrady.  

Pravidelně každý čtvrtek chodí již 
několik let pan Petr Pelikán za klienty 
týdenního stacionáře. Je jim velkým 
kamarádem.  
 

Mnoho práce na zvelebení prostředí 
Modrého klíče se vykoná v rámci 
pravidelných Dnů pro Modrý klíč.  
Jedná se o brigádnické setkání rodičů 
a dalš ích členů rodin uživatelů služeb 

a pracovníků (rodina Babických, p. Bočková, paní Holubová, p. Kapicová, 
p. Odstrčilová, p. Ferancová, p. Feranec, rodina Francova, p. Kačabová, p. 
Kilián, p. Beranová se synem, p. Dorazilová, rodina Javůrkova, rodina 
Kusákova, rodina Mertova, p. Maňáková, p. Krčmářová, p. Kurková se 
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synem, p. Marek, p. Semecký, manželé Netušilovi, rodina Pivoňkova a pan 
Grym, p. Sopr, p. Světlíková, p. Štofiková, p. Vlasák, p. Remarová, p. 
Růžičková, p. Uhlíková, p. Veselý, p. Veselý Michal, p. Žďárská) na 
brigádách ve dnech 20. dubna a 5. ř íjna 2013. 
 

Na brigády v dalš í terminy přišli pracovníci Starbuck Coffee Company  a 
s radostnou náladou udě lali kus práce pro lepš í vzhled zahrady a okolí. 
 

Dík patř í všem pracovníkům Modrého klíče za př ítomnost na akcích, jako 
jsou Dny otevřených dveří, festival, prodeje, sponzorské akce, volnočasové 
aktivity, kdy pracují jako dobrovolníci bez nároku na mzdu.  
 
Prodejní a dražební akce pro dílny chrán ěných pracovních míst  

Rotary Club Praha – Staré M ěsto 
Charitativní dražba dne 24. 4. 2013 v Paláci Clam – Gallas a Vánoční 
aukce 10. 12. 2013 byly velice zajímavé svojí náplní. Přátelství a podpora 
klubu je mnoholetá a Modrý klíč je na ni patřičně hrdý.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modrá pyramida stavební spo řitelna, a.s. 
Kromě daru ve výši 200 tis íc Kč a daru 
z tomboly pracovníků ve výši 28.686,-Kč, 
nechala zhotovit fotodokumentaci a 
reportáž k festivalu Modrého klíče, 
podpořila ozvučení na festivalu, dále 
podporuje Modrý klíč nákupem výrobků a 
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významná je podpora benefiční akce o vánocích. 
Na pozvání zaměstnanců z Modré pyramidy jsme tradičně uspořádali 
v jejich sídle velikonoční a vánoční prodej. Výrobky z našich dílen se zde 
těší velké oblibě. Prodej proběhl ve dnech 27. 3. 2013 a 19. 12. 2013. 
 

Keramický ateliér u paní Šimkové 
Již dlouhodobě jsme zváni na výstavu v keramickém ateliéru v Praze 
Modřanech před velikonocemi a vánoci. Předvelikonoční výstava se konala 
22. 3. – 28. 3. 2013 a vánoční 6. 12. - 12. 12. 2013 
 
ZŠ Říčany  
Mezi naše prodejce výrobků patří i dobrovolníci z řad rodičů, kteří využívají 
svých kontaktů, např. paní Růžičková zprostředkovala prodej našich 
výrobků před velikonocemi a vánocemi 2013. 
 

Café Alternatif 
Již čtvrtou prodejní výstavu jsme 
tradičně otevřeli v jarních měs ících 
v centru Prahy pár kroků od Václav-
ského náměstí v Café Alternatif  
v Mezibranské ulici. Výstava s názvem 
Básně v obrazech trvala od 3. do 30. 
března a slavnostní setkání s tvůrci 
proběhlo 5. března od 16.30 hodin. 
 

 
Firma IBM   
Tato f irma tradičně pořádá velikonoční a vánoční prodeje pro neziskové 
organizace a naše zařízení již léta mezi ně patř í. Velikonoční prodej se 
uskutečnil dne 26. 3. a vánoční 19. 12. 2013. 
 
NGO Market 2013   
Společná prezentační účast se 
zástupci krajské organizace 
SPMP na 13. ročníku veletrhu 
neziskovek pořádaný Nadac í 
Forum 2000 v pátek 3. května 
2013 v prostorách Technické 
knihovny v Praze 6 - Dejvic ích. 
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Slavnost Modrého klí če 
 
se konala v pátek 17. května 2013 od 1100 hodin u př íležitosti 21. výročí 
zahájení provozu. Program dne zahrnoval: 
� Slavnostní poděkování sponzorům a partnerům Modrého klíče. 
� Prezentace realizovaných služeb denního a týdenního stacionáře, 

chráněných pracovišť, programů fyzioterapie a balneoterapie a 
projektů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů EU. 

� Vystoupení uživatelů služeb Modrého klíče a mnohá dalš í překvapení.  
� Součástí slavnosti  bylo také každoroční vyhlášení ceny Zlatý Bohouš . Plně 

si ji zasloužila paní Hana Jandová. 

 
Slav nost Modrého klí če dne 17. 5. 2013 sponzorov ali:  
 

Ag foods Group, a.s. přístroj na míchání nápojů, nápoje 
AHOLD Czech Republic, a.s. občerstvení 
APETITTO – Šnajdr s.r.o. občerstvení 
Bidwest Czech republic s.r.o. občerstvení 
Catteya Jesenice u Prahy květiny 
Centrál, a.s. (centrála Praha ?) občerstvení 
manželé Machalovi z Hodonína vinné nápoje  
manželé Veškrnovi občerstvení 
Nestlé Česko s.r.o. občerstvení 
pan Lőbl občerstvení 
pan Procházka - MP Print  tisk obálek 
paní Bartáková zapůjčení stroje na párek v rohlíku 
paní Findejsová fotomateriál 
MIVA spol. s.r.o. - pekárna Benešov občerstvení 
pekárna Kabát - FEES, spol. s r.o. občerstvení 
Racia - manželé Marešovi pekárenské výrobky 
Smetanová cukrárna občerstvení 
Starbuck Coffee Company občerstvení - káva 
písničkář pan Pavel Volodkovič autorské písně pro Modrý klíč 
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18. a 19. 5. 2013 
Dny otev řených dve ří Modrého klí če 

jsou každoročně pořádány u příležitosti výročí zahájení provozu. V roce 
2013 se dveře Modrého klíče otevřely pro všechny zájemce již po 
jednadvacáté, a to po oba dny v sobotu i nedě li vždy od 1000 do 1600 hodin. 
Sobotu 18. 5. tentokrát zpestřil celodenní program 1. ročníku festivalu 
sborového zp ěvu SVĚT HUDBY, SV ĚT PRO VŠECHNY.  
Dále po oba dny nabídka zahrnovala občerstvení, diskuse, individuální 
konzultace, možnost videoprojekce, seznámení s novými projekty MK a 
Výroční zprávou MK za rok 2012, volný pohyb po areálu MK nebo 
prohlídku s průvodcem, prodejní výstavu výtvarných a rukodělných prací 
žáků i dospělých uživatelů služeb, prodej odborné literatury. 
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Noviny Prahy 12 o festivalu napsaly:  

Když se celý Modrý klí č rozezpíval 
Letos poprvé se vedení neziskové organizace zam ěřené na sociální 
péči o klienty s mentálním a kombinovaným postižením p ustilo do 
nelehkého úkolu: zorganizovat v Modrém klí či festival p ěveckých 
sbor ů základních um ě leckých škol i jiných vokálních uskupení a 
zapojit do po řadatelské služby i své klienty. Ohlas na akci byl t ak milý, 
že by se z této první vlaštovi čky mohla vyvinout i p ěkná nová tradice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Na první ročník přehlídky vokálních sborů Svět hudby, svět pro všechny 
přijely snad dvě stovky zpěváků v nejrůznějším věku, především z Prahy a 
středočeského regionu. Hned po fanfáře trubačů z balkónu denního 
stacionáře, na jehož zahradě vznikl improvizovaný amfiteátr, přišly 
zaměstnankyně Modrého klíče otevřít program kánonem Cantamus Te, 
musicam, který oslavuje hudbu a její blahodárné účinky. Ty pocítili diváci 
hned při hlasové zkoušce dětí z mezinárodní školky na Libuši a pak v  

nesmírně půvabném bloku lidových písniček v podání tř íletých capartů ze 
sboru Sluníčka. Zpívaly i maminky ze čtyř vesniček, které daly dohromady  
jeden sbor Mammas & Mammas až někdy na jaře, a kdo v í, jestli k tomu 
nepřispěla i pozvánka na festival. V programové skladbě pak celý den 
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zněly snad všechny hudební žánry. Zřejmě se to rozléhalo do širokého 
okolí, protože v přilehlém sídlišti se za chvilku začala otev írat okna. A  
nezaznamenali jsme, že by je někdo př ibouchnul...  
Mám radost i za vedoucího odboru školství a kultury Ivana Martínka, který  
dnes nemůže být přítomen, že jsme svým nápadem vzešlým v ředitelně 
Školy SPMP Modrý  klíč u Milany Remarové přivedli do tohoto zařízení tolik 
interpretů a př íznivců sborového zpěvu. Myslím, že takový zájem hned př i 
prvním ročníku tehdy nikdo z nás nepřepokládal,“ pochvalovala si Z latuše 
Rybářová, místostarostka Prahy 12, která byla spolu s Hanou Jandovou 
mezi pozvanými hosty. 
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Až na počasí, které tu sobotu 18. května ne 
a ne připomínat teplé jaro, si všichni festival 
pochvalovali. Jednak se nic podobného 
v okolí nekoná a jednak dokonalou 
organizaci. Programová ředitelka a 
patronka Modrého klíče Petra Kohoutová 
mě la scénář rozpracovaný do posledního 
puntíku, takže program běžel jako na 
drátkách. Jeden soubor z jeviště odcházel a 
z druhé strany již přicházel další. A těm, co 
odcházeli, děkoval Pamětním listem 
osobně starosta Prahy 12 Petr Prchal, který 
festival zaštítil.  
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Charitativní prodej  na Ministerstvu 
průmyslu a obchodu proběhl 29. 5. 
2013. Mezi tradičními výrobci textilu, 
skla, keramiky a dovozců 
kosmetiky, čajů a kávy jsme byli 
jediní zástupci pracovníků se ZPS. 
 
Slavnost u p říležitosti oslav 1150. 
výro čí příchodu Cyrila a Metod ě je 
na Velkou Moravu pořádala 
Městská část Praha 12 dne 15. 6. 2013. Den plný her pro malé i velké 
návštěvníky se konal za krásného počasí v areálu VOSA. Odpoledne pak 
patřilo koncertu ve velkém amfiteátru. Naše služby jsme spoluobčanům 
prezentovali formou prodeje výrobků dílen i poradenstvím na místě.  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veletrh sociálních služeb M Č Prahy 4 
se tentokrát konal ve čtvrtek 27. června 2013 
v historické budově bývalé radnice Prahy 4. 
Kromě prodejní výstavky výrobků pracovních 
dílen jsme představili naše služby formou 
malé přednášky a video prezentace 
reportáže z oslav 20. výročí otevření našeho 
zařízení. 
 

Veletrh sociálních služeb M Č Praha 12 
se konal 19. září 2013 v druhém patře 
bývalého Prioru v Modřanech. Účast na 
veletrhu jsme spojili s výstavkou a prodejem 
výrobků. Důležitou součástí byla prezentace 
projektu Centrum vzdělávání pro 
zaměstnávání lidí s mentálním postižením 
spolufinancovaného z prostředků OPPK 
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Modřanský jarmark  
První ročník sportovně relaxačního 
odpoledne pro rodiny, přátele a 
zájmové skupiny „Jedeme v tom 
spolu“  proběhl 5. 10. 2013. Akce se 
konala v rámci týdne mobility a trasa 
vedla z Městské části Praha Libuš do 
Městské části Praha Modřany a byla 
zakončena Modřanským jarmarkem, 
kde jsme mě li svůj prodejní stánek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dražba obrazu „Kon ě na startu“ 

Při  příležitosti zahájení dalšího ročníku Velké 
pardubické proběhla 11. října 2013 
prezentace Modrého klíče spolu s dražbou 
obrazu sle čny Ludmily Bo čkové . Výtěžek 
z dražby podpořil  náklady na údržbu 
chráněných pracovních míst.  

Děkujeme manželům Jandovým za 
zprostředkování nádherné akce a vydražení 
obrazu. 

 

Prodej Galerie – Modrý klí č 
Př íležitostné prodeje při uspořádání společenských akc ích v naší galer ii a 
v rámci prodeje výrobků návštěvníkům našeho zař ízení v průběhu dne, tyto 
prodeje se dě jí každý 3. čtvrtek 
v měsíci. 
 

Společnost Ha–vel internet, s.r.o. , 
je patronem zavedení a provozu 
internetového napojení v Modrém 
klíči a detašovaných pracovišť. 
Pravidelně pro vlastní propagační 
aktivity nakupuje výrobky z našich 
dílen.  
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ZŠ Kadaňská 
Učitelé ze Základní školy 
v Kadaňské ulici v Praze nás 
pozvali na předvánoční prodej a 
prezentaci našich pracovníků 
chráněných pracovních míst. Tato 
akce se konala 17. 12. 2013, kde 
se shledala s velkým úspěchem. 
 
Galerie u Lékárníka 
Již potřetí jsme dostali př íležitost 
vystavovat obrazy a umělecká 
řemeslná dílka na prodejní 
výstavě v Galerii u Lékárníka 
fungujíc í při Psychiatrické 
nemocnici v Praze Bohnic ích. 
Vernisáž se konala ve středu 6. 
11. 2013. Tentokrát jsme se 
nechali inspirovat starověkým 
Egyptem.  

 
Základní škola Barrandov 
Tato akce vznikla na základě 
dlouholeté spolupráce v oblasti 
sociálního učení a podpory integrace. 
Tato škola pořádá ve své galerii 
prodejní výstavy s prezentací jednot-
livých vystavujících subjektů.  Práce 
modroklíčovských výtvarníků se zde 
představily již počtvrté. Dne 10. 12. 
2013 jsme pro žáky uspořádali besedu 
s promítáním reportáž í o životě našich 
uživatelů a s prodejem našich 
drobných výrobků.  

 
Adventní koncert 

se tentokrát uskutečnil 12. 12. 
2013 od 18 hodin ve Lhoteckém 
kostele Panny Marie Královny 
Míru  (Ve Lhotce 36, Praha 4 – 
Lhotka) a byl spojený s vernisáží 
prodejní výstavy maleb na 
hedvábí Dušana Dvo řáka. 
Vernisáž výstavy prob ěhla v 17 

hodin a výstava se t ěšila velkému zájmu po celou dobu trvání do 8. 
ledna 2014.  
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O pořádání benefičního koncertu 
informovaly Noviny m ěstské části 
Prahy 12 , kde sídlí nezisková 
organizace Modrý klíč, dále pak 
magazín TV Pohoda a Český 
rozhlas . Ke sváteční a příjemné 
atmosféře koncertu přispělo podávání 
výtečné kávy Starbucks , prodejní 
výstava obrazů pana Dušana Dvořáka 
a prodej výrobků z dílen Modrého klíče. 
Partnerem koncertu již tradičně byla 
Modrá pyramida stavební spo řitelna, 
a.s. Místa v centrální lodi kostela se 
zaplnila návštěvníky. 
Výtěžek z celé akce činil tém ěř 
45.000,- Kč. Výtěžek byl určen 
k poř ízení stropního zvedáku v prosto-
rách toalety pracovních dílen. O využití 

prostředků se můžete sami přesvědčit na každoročně 
pořádaných Dnech otevřených dveří Modrého klíče. 
V úvodu koncertu se představil Sbor Modrého klí če. 
Další program již patřil umě leckému seskupení „la 
Triola“ v obsazení: Petra Kohoutová  – zpěv, Blanka 
Straňovská  – housle a Ivana Pokorná  – harfa. Dámy  
přednesly repertoár z děl autorů Henryho Purcella, 
Giulia Cacciniho, Gabriela Faurého, Adama Václava 
Michny z Otradovic a dalších. 
Milým překvapením a dárkem pro všechny přítomné 
bylo vystoupení muzikálového herce a zpěváka 
Tomáše Trapla . 
Děkujeme všem spolupracujícím a př ítomným a těšíme 
se na další společná setkání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DALŠÍ SPOLEČENSKÉ AKCE PRO UŽIVATELE 
MODRÉHO KLÍČE V ROCE 2013 

 
Hlavním c ílem těchto akc í 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. 
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Karneval 28. 2. 2013   
V rámci masopustní doby si i my 
každoročně připomínáme české 
tradice a přebíráme na sebe podobu 
„krabice i zajíce“ anebo berušky. 
 
Čarodě jnice 29. 4. 2013  
Pálení čarodějnic má své prameny už 
v dávné historii. Našimi uživateli je rok 
od roku více navštěvováno.  
Oslavovali jsme po čarodějnicku. Mě li 
jsme př ipravené kouzelné hůlky, 
košťata, kostýmy, makety čarodějnic 
na kopci. Potom co kouzla odezněla, 
účastníci si na ohni upekli tolik 
očekávanou vuřtovou pochoutku.  
Slunce, pohoda, kytara, vuřty a 
k tomu vytoužené jaro. Co více si přát. 
 
Ples Nova 2.,5. 2013  
Tuto akci naši klienti navštívili již po osmnácté. Koncertu Chceme žít 
s vámi,  který uspořádala nadace Nova, se letos z Modrého klíče zúčastnilo 
padesát uživatelů s dvaceti asistenty. Cestovali jsme objednaným 
autobusem a našim minibusem. Akce proběhla zdárně, mohli jsme ji 
vychutnat plnými doušky. Tančili jsme a s potleskem vítali své oblíbené 
celebrity. Nejv íce jsme si užili vystoupení Heidy Janků, Maxim Turbulenc a 
sourozenců Gondíkových. Tato akce má velký společenský charakter i 
z hlediska socializace, uživatelé při tanci vzájemně navazují nové kontakty  
s uživateli z jiných zařízení a těší se na sebe.  
 
Setkání se sponzory firmy D.I. Seven. 20.11,2013  
Odpoledne a podvečer byl doprovázen velice příjemnou náladou všech 
uživatelů i hostů Takavárny. K poslechu nám zahrála živá hudba „Kapela 
z hecu“  složená z  táborových dorostenců. Celé odpoledne uteklo velice 
rychle a v dobré náladě. K závěru se uživatelé vyfotografovali se 
sponzorem, který daroval do Modrého Klíče kvalitní matrace a přispěl 
k zakoupení kompenzačních pomůcek. V rámci programu proběhlo 
promítání fotek z tábora pořádaného sdružením podvedením paní Daniely  
Jeníčkové. 
 
Mikulášská 5. 12. 2013  
Aby všichni prožili předvánoční čas v pohodě a pospolu, připravili si 
uživatelé pro sebe navzájem Mikulášské a adventní bes ídky spojené 
s nadílkou od čertů a Mikuláše s andělem a někdo dokonce našel dárečky  
pod nastrojeným stromečkem.  
 
Předváno ční setkání 18. 12. 2013  
Proběhlo předvánoční setkání s programem dět í a žáků základní a 
mateřské speciální školy. Po bes ídce přešly děti se svými rodiči do svých 
kmenových tříd, kde bylo pro návštěvníky připraveno malé občerstvení -  
čaj, káva a cukroví.  
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Vánoční setkání p řátel, rodi čů, 
opatrovník ů, sponzor ů  
a kouzelníka 19. 12. 2013  

Již tradičně ve vánoční dobu jsme 
uspořádali setkání uživatelů, jejich 
rodin se sponzory a přáteli Modrého 
klíče. Připravili jsme vystoupení 
našeho tanečního a hudebního 
kroužku. Pohodovou a přátelskou 
atmosféru zakončilo vystoupení 
kouzelníka Pavla Dolejšky, který je naším dlouholetým sponzorem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Závěrem 
 
Na závěr přijměte všichni, kteří jste Modrý klíč podpořili, naše poděkování. 
Děkujeme za f inanční prostředky, materiální dary, bezplatné služby, slevy 
při nákupu zboží, zadávání práce do dílen, spolupráci, za pozit ivní 
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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AKCE V GALERII MODRÉHO KLÍ ČE V ROCE 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Pravidelné stř ídání 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 2013 zde prob ěhly tyto akce: 
17. 1. 2013  
Kultura Velikono čního 
ostrova 
Tentokrát Galerie Modrého 
klíče představila unikátní 
soubor fotografií z Velikonoč-
ního ostrova s názvem „Iorana 
Rapa Nui ". 
Fotografie pocházejí z  
několika cest fotografa a 
cestovatele Lubomíra Hrtuse  
na Velikonoční ostrov. 

Jako host se vernisáže zú častnil domorodý ostrovan Nicholas, který 
nám p řiblížil autentické tance, hudbu i rituální malování  na tě lo. 
 

21. 2. 2013 
Obrazy z nitra 
Výstava představila práce dvou 
výtvarníků z Modrého klíče: již velmi 
populární obrazy malované na 
hedvábí Dušana Dvo řáka a obrazy 
Martina Michalce vznikající v kera-
mickém ateliéru . 

 
21. 3. 2013 
Kůže na skále  
V lednu 2007 vznikla umělecká skupina 
„Kůže na Skále". Pojmenování vychází 
z křestních jmen zakladatelek a 
dvoujediných členek, malířek Šárky 
Růžičkové tehdy ješt ě Zadákové a 
Petry Brázdilové  (Šárka, z řečtiny kůže 

jako personif ikace statečnosti - pružnosti, Petra, z řečtiny skála jako 
personif ikace pevnosti. Autorky tehdy v rovnováze neskrývané opravdo-

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. 
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vosti a nadsázky prohlašují: Naš í dvojicí symbolizujeme pravdu (pevnost - 
skála) a milosrdenství (pružnost - kůže). Po první velké společné výstavě v 
Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech v prosinci 2012 připravily Šárka s  
Petrou výstavu své skupiny pro Modrý klíč.  
 

18. 4. 2013  
Asambláže, obrazy, fotografie 
Slavnostní zahájení výstavy výtvarné 
skupiny "fotolej" se uskutečnila za 
podpory pána starosty Prahy 12 pana 
Prchala. Atmosféru setkání podtrhla také 
hudební produkce přátel výtvarníků a 
režisérů dokumentárních f ilmů.  
O jejich samotné tvorbě se kromě 
osobního setkání na vernisáži v Galerii 
Modrého klíče můžete také dozvědět na 
stránce www.fotolej.w ebnode.cz. 

 
16. 5. 2013 
Básn ě v obrazech 
Výstava obrazů, která se 
představila počátkem roku 
v centru Prahy v prostorách 
CAFE ALTERNATIF.  
Kromě výše zmíněného souboru 
obrazů bude výstava také 
doplněna fotografiemi tvůrců z řad 
uživatelů služeb Modrého klíče, 
které zprostředkovávají nový 
pohled na poezii všedního dne, 
ukazují smysl pro detail, který  
nám mnohdy uniká. 

30. 5. 2013 
Třetí výstava prací student ů výtvar-
ného oboru St řední odborné školy 
G.A.P.E. 
Studenti oboru Grafický design se 
zam ěřením Propaga ční výtvarnictví  a 
propaga ční grafika  představili své školní 
práce i svou vlastní volnou tvorbu. 
 
20. 6. 2013 
Malujeme školu Prahy 12 
Výstava soutěžních obrázků žáků 
základních škol. Výtvarnou soutěž vypsal 
odbor školství, kultury a vzdělávání 

Městské části Praha 12.  Výstava seznámila návštěvníky i s oceněnými díly  
v jednotlivých kategoriích a v ítězným obrázkem, který bude použit na 
obálce informační brožury o základních školách s názvem „Přijďte se 
podívat“ . 
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19. 9. 2013 
Příroda kolem nás 
Autoři tvoří v Chráněných dílnách 
Školy SPMP Modrý klíč. Tentokrát 
se s námi podělí o své vnímání 
přírody, překvapí vás pohledem do 
světa ptáků i savců, uvidíte krajinu 
domácí i exotickou. Samostatnou 
kapitolu tvoří spojení člověka se 
světem koní a dostihů.  
 

17. 10. 2013 
Dotyky 
Hmatová výstava reliéfních kreseb, 
reliéfů a soch zpřístupněná nejenom 
nevidomým návštěvníkům galerie. Autoři 
výstavy jsou malířka Pavla Vaňková a 
socha ř Jiří Vaněk . Oba dva se ve své 
práci dlouhodobě zabývají hmatovou 
estetikou.  
Tato výstava nebyla prvním setkáním 
autorů s Modrým klíčem a jeho klienty a 

přáteli. V minulosti pořádali v Galerii Oliva výstavy výtvarných prací klientů 
Modrého klíče. Jsme rádi, že je tentokrát můžeme na oplátku přivítat u nás 
v Modřanech. 
  
21. 11. 2013 
Hudba a rytmus života 
Výstava představí práce z celostátní soutěže tvůrců s handicapem. V ítězná 
práce se stane předlohou pro plakát a pozvánky na druhý ročník Festivalu 
pěveckých sborů „Svět hudby, svět pro všechny“, který bude pořádat Modrý  
klíč u př íležitosti Dnů otevřených dveří dne 24. 5. 2014. Setkání 
s oceněnými tvůrci proběhne 3. adventní neděli od 13 hodin. 
 
Na adventní ned ě le jsme p řipravili kulturní po řady, besedy a tv ůrčí 
dílny pro malé i velké návšt ěvníky i zájmové skupiny.  
 
1. 12. 2013 
První adventní ned ě le 
Galerie Modrého klíče zahájila 
Vánoční trh  a v neděli byla 
otevřena od 12 do 18 hodin.  
Návštěvníci mohli potěšit své přátele 
vlastnoručně vyrobeným dárkem, 
který si u nás zhotovili v rámci 
Tvůrčí dílny: Mikulášská pun čo-
cha . Dílna proběhla od 13 do 14.30 
hodin a byla určena pro dět i i 
dospělé. Od 15 hodin nás potěšil 
svým recitálem písničkář a kamarád Modrého klíče Pavel Volodkovi č. 
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8. 12. 2013 
Druhá adventní ned ě le 
Galerie Modrého klíče byla opět v nedě li 
otevřena od 12 do 18 hodin.  
Tvůrčí dílny pokračovaly pro všechny 
milovníky vánočního mlsání a to ukázkou 
přípravy a pe čení zdravého váno čního 
cukroví . Dílna proběhla od 13 do 14.30 
hodin a byla určena pro dět i i dospělé.  
Od 15 hodin  bylo připraveno promítání 
s opi čkou Julinkou.  Tentokrát si pro Vás 
připravila animovaný biblický příběh 
Narodil se král  (vánoční příběh z Betléma 
pro malé i velké).  

 
15. 12. 2013 
Třetí adventní ned ě le 
Galerie Modrého klíče byla v neděli 
tentokrát otevřena od 9 do 18 hodin.  
Od 13 hodin proběhlo setkání tvůrců 
celostátní výtvarné soutěže Hudba a 
rytmus života  se slavnostním 
vyhlášením výsledků oceněných 
prací. Předání ocenění se zúčastnil 
také pan starosta Prahy 12 Petr  
Prchal. Slavnostní atmosféru 
předávání potrhlo vystoupení 
studentky Konzerva-to ře Praha 
Patricie Soukupové. Př ítomné přímo 
uhranula svým přednesem slavné árie Mář í Magdalény z muzikálu Jesus  
Christ Superstar.  

V 15 hodin  byl pro přítomné 
návštěvníky připraven koncert 
seskupení Tyjátr. 
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19. 12. 2013 
Vernisáž výstavy  
„Váno ční čas“ 
Tato výstava byla ohlédnutím za 
třetím rokem provozu Galerie 
Modrého klí če, byla svátečním 
setkáním př íznivců výtvarného 
umění s výtvarníky, kteří v Gale-
rii Modrého klíče vystavovali. 

Znovu jste mohli tak vedle sebe obdivovat práce talentovaných výtvarníků 
z Modrého klíče a profesionálů s mezinárodní reputac í. Vzájemná inspirace 
a radost z tvorby obohacuje tak autory i návštěvníky. Je důležité přijít se 
přesvědčit.   
 
22. 12. 2013 
Čtvrtá adventní ned ě le 
Galerie Modrého klíče byla opět otevřena již od 12 
hodin.  
Těšíme se na Ježíška 
Klubové posezení u cukrov í spolu s vánočními, již  
třeba zapomenutými zvyky – určeno především pro 
uživatele služeb Modrého klíče, jejich rodiny a 
přátele.  

Během dne jsme si vyzkoušeli: 
� výrobu a pouštění 

ořechových lodiček, 
� lit í olova, 
� rozkrajování jablíček, 
� zavěšování jmelí, 
� házení střevícem, 
� zdobení barborek symboly přání, … 

Pouštěli jsme si koledy a povídali si o 
dalších tradic ích a vánočních zvycích. 
Od 15 hodin jsme připravili besedu  
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 
nejnovějš í vědecké poznatky se s námi 
podělil redaktor odborného farmaceu-
tického časopisu pan Robert Jirásek . 

 
Projekt JEDEN SV ĚT 

vedení tvůrčích dílen a prezentace výtvarných prací byl částečně hrazen 
grantem odboru 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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ŽIJEME SPORTEM PO CELÝ ROK 
 

Spolupráce lední hokej HC Sparta Praha 
Už třetím rokem probíhá spolupráce našich uživatelů týdenního stacionáře 
s hokejisty Sparty Praha. V roce 2013 jsme se zúčastnili pěti extraligových 
utkání, z toho tři na začátku roku a dva podzim, kdy začal nový ročník 
extraligy ledního hokeje. Nejvyšší emoce klientů vzbudilo utkání 26. 11. 
2013 s Kometou Brno, kdy Sparta zvítězila a zápas byl hodnocen jako 
nejlepš í podzimní výkon. Zájem z řad uživatelů neklesl, naopak se zvýšil. 
Máme příslib na pokračování i v příští sezoně. 
HC Sparta Praha zastupoval: pan Zetek 
Adresa: HC Sparta Praha, Za Elektrárnou 419, Praha 7, 170 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spolupráce s AC Sparta Praha Judo 
Společné akce s judo Sparta pokračovaly setkáním s ligovými judisty. 
Nejvíce se líbily ukázky chvatů a výklad o histori juda v podání pana Picky -  
judistické legendy Sparty.  

Judo Spartu zastupují: Petr Wallenfels, Pavel Matoušek, vedení klubu 
Adresa: AC Sparta Praha Judo, Kovanecká 2405/27, Praha 9, 190 00 
Sportovní hala Podvinný mlýn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spolupráce s rugby Sparta Praha 
Spolupráce s rugby Sparta Praha, která nastartovala v září 2012, 
pokračovala návštěvou utkáním A mužstva. Po zápase mě li uživatelé 
možnost nahlédnout do zázemí ragbiového mužstva a házet na trávníku 
s rugbiovou šiškou. Vedoucí mužstva vyprávěl o hře rugby a účastníci 
exkurze na uzávěr dostali kšiltovky s logem Sparty. Dalš ím naš ím c ílem 
byla návštěva oslavy Výročí 85 let Sparta Rugby, kde byla umožněna 
zástupcům Modrého klíče prezentace slovem i prodejem modroklíčových 
výrobků. 
Rugby Spartu Praha zastupují:  Jaroslav Mičke, prezident klubu 
Adresa: Rugby club Sparta Praha, Kovanecká 2405/27, Praha 9, 1890 00 
Sportovní hala Podvinný mlýn 
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Plavecké velikono ční závody  
(8. - 9. 4.2013) 
Pro 18 závodníků s doprovodem a 
16 samostatně pohybujíc ích se 
závodníků ve vodě byla připravena 
speciální disciplína, která spoč ívala 
v plavání s barevnými kroužky a 
jejich umístěním do košíku na konci 
bazénu. 

 
Vánoční plavání (16. - 17. 12. 2013) 
Závodilo se v disciplíně volný styl na 
čas. Čtyřicet závodníků podalo 
maximální výkon vzhledem ke svým 
možnostem s radostí přijali ceny a 
diplomy. 
 
 
 
 
 

Odpolední plavání (st ředy 15:00 – 16:30) 
Pro uživatele týdenního stacionáře bylo organizováno každou středu 
odpolední plavání v bazénu Modrého klíče.  
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SPOLUPRÁCE, INTEGRACE 
 
Již 20 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 populac í. 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 patř í:  

���� letní integrační tábor – každoročně v srpnu, 
���� oslava MDD v Botanické zahradě,  
���� jednodenní výlety do přírody a za poznáním (letos okolí Kutné 

Hory), 
���� návštěva divadel a kulturních akcí, 
���� ples Včelaříků v KC Novodvorská, 
���� Mikulášské besídky a tvořivá setkání v adventním čase. 

 
Integrované tábory sdružení Protebe 

Cílem tohoto projektu je umožnit dětem a mládeži s mentálním, 
tělesným či jiným postižením a sociálně slabým dětem a jejich 
vedoucím účast na pobytu. Rodičům a opatrovníkům umožňuje 
odpočinek od neustálé př ímé péče o postiženého člena rodiny a 
věnovat se vlastním zájmům. A dále tyto tábory podporují zdravé vztahy 
mezi dětmi z různých společenských skupin, mezi zdravými a dětmi s 
postiženími. 
Každoročně se těchto táborů také účastní několik klientů Modrého klíče 
a vždy se těší na nová překvapení a nové táborové hry. 
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Podpo řte připravené projekty i v roce 2014 
 
���� Základní provoz Modrého klí če 

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

���� Budujeme DOMOV 
Př ípravné projektové práce k vybudování domova pro dospělé 
lidi s mentálním postižením, př ípadně pro společné bydlení 
uživatele s mentálním postižením a jeho rodiče, ...  

 
���� Rekonstrukce zahrady pro ú čely relaxa čně-činnostní 

psychoterapie d ětí a mládeže s mentálním a kombinovaným 
postižením 

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

���� Tepelné čerpadlo pro Modrý klí č o.p.s. 
Zajištění tepelného čerpadla pro výhřev bazénové vody a vody 
ve w hirpoolu. 

 
 
Formy podpory: 

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

 
 

Děkujeme všem podporovatel ům. 

 
Zvláštní pod ěkování za dlouholetou podporu  

patří hlavnímu partnerovi Modrého klí če 
 
 

Nestlé Česko, s.r.o. 
 


