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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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Modrý klí č o.p.s . 

základní informace 
 

 
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  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Správní rada:  
Radovan Netušil  

Svatopluk Semecký  
Karel Dvořák 

 

Dozor čí rada: 
Kamil Vašák  
Jan Babický 

Vladimír Huml 

Statutární orgán - ředite l: 
 

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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Finan ční zabezpe čení projektu  
Zdrojem finančních prostředků jsou státní, obecní dotace a granty  
poskytované 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 o.p.s. pracují pracovníci v sociálních službách - 
odborní asistenti,  pedagogové, sociální pracovnice, fyzioterapeuti, 
administrativní, provozní a vedouc í pracovníci. 

 

Členové poradního sboru v roce 2015  

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 pracovních míst MK Martina Sojková 
vedoucí fyzioterapie Monika Babická 
vedoucí sekretariátu Olga Bugárová 
vedoucí sekretariátu Miroslava Wittnerová 
hospodářka a vedoucí kuchyně Alexandra Škodová 
vedoucí technického úseku                    Michal Veselý 

 
 
Modrý klíč o.p.s. v roce 2015 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. 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. 

Program se stále 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.  
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 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 2015 již 
čtrnáctého Zlatého Bohouše 
převzali z rukou držitele 
třináctého ročníku pana Petra 
Prchala noví držitelé - paní Hana 
Findejsová (zastoupena synem 
panem Findejsem), paní Naďa 
Machalová a pan Miroslav 
Procházka. 

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: Non verbis, sed facto opus est (Ne 
slov, ale činů třeba).  

Věříme, že následující řádky Vám dodají odvahu investovat své 
síly k podpo ře PROJEKTU MODRÝ KLÍČ, a tak spole čně budeme moci 
rozvíjet zapo čaté dílo. 
 
 
 

Z historie projektu Modrý klí č 
 

Organizace Modrý klí č o.p.s. je nástupnickou organizací Školy SPMP 
Modrý klíč, která 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. Škola SPMP Modrý klíč poskytovala sociální služby pod 
IČO 41192109 do 31. 12. 2013.   
 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  
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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 pomoc a 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 
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 
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celkový psychický i fyzický rozvoj. Klienti zde žijí v malých komunitách s  
podporou 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 
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 pomocné školy, v září 2000 přešly další dvě dět i 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 hostů 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 
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služeb, týdenní stacionář pro 27 uživatelů služeb, odlehčovací služby pro 
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 
republiky 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. Opustilo nás 5 
uživatelů týdenního stacionáře, kteř í přešli do celoročních zařízení.  

Modrý klíč v roce 2010 dobudoval další speciální pracoviště v rámc i 
stávajících budov. Byl ukončen projekt Modrý klíč – centrum 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 realizaci poslání sociálních služeb, 
proškolování nových pracovníků a dalš í vzdělávání všech pracovníků.  
Uživatelé se po adaptačním období začali v nových prostorách 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 přípravou na 
změnu stávající právní subjektivity  
jednotky občanského sdružení na 
obecně prospěšnou společnost. Nová 
organizace Modrý klí č 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 
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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 31.12.2013 
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. 

V roce 2014 k vylepšení prostorových podmínek přispěla oprava 
části přízemí pavilónu 2 areálu Smolkova 567/2, dále byly  vylepšeny 
prostory areálu Smolkova 566/4, a to prostor papírenské dílny a výměna 
starých již nefunkčních stropních zářivkových těles v prostoru jedné 
aktivizační dílny. Mimo vnitřní prostory byla dokončena další část 
bezbariérových chodníků v zahradě včetně úpravy posezení a osazení 
„pohyblivého chodníku“ pro aktivaci pohybu, rovnováhy a tělesný rozvoj 
uživatelů služeb. Díky sponzorů a veřejné sbírky byly též pořízeny  
investice, a to třítroubá pec a mobilní zvedák s váhou. 
 V roce 2015 se začínají sociální služby potýkat s personálním 
oslabením, které bylo nahrazeno úvazky na OON. Pracovníky statečně 
vykrývali oslabená místa, služba jako taková nepozbyla na kvalitě.  
Významnou akcí bylo poř ízení nové zvedací rampy minibusu, díky které byl 
nadále zajištěn plnohodnotný svoz a rozvoz uživatelů s tělesným 
postižením. Kvalitu sociální služby zvýšila velká oprava terénu a cest na 
zahradě areálu Smolkova 567/2.  
 Modrý klíč má strukturu služeb, které na sebe navazují. Stupeň 
mentálního postižení uživatelů sociálních služeb poskytovaných Modrým 
klíčem je v pásmu od lehké mentální retardace po hlubokou mentální 
retardaci v kombinaci s tě lesným, smyslovým či duševním postižením. 
Jedna třetina uživatelů je postižena epilepsií. Kromě výchovně 
vzdělávacího a pracovního programu je v rámci zař ízení 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. 
 Součástí fakultativních služeb byla pravidelná odborná fyzioterapie. 
Uživatelé v roce 2015 pravidelně využívali balneoterapii, která probíhala 
v rehabilitačním pavilonu organizace. Pro zájemce bylo vyčleněno jedno 
odpoledne navíc. Někteří využívali jízdu na koni v Ohrobci, kam se jezdilo 
3x týdně. Uživatelům bylo poskytováno stravování a byla zajištěna doprava 
formou svozu a rozvozu.  

Sociální služba byla doplněna průběžnou prac í s veřejností, 
prezentací na w ebu i samostatnými výstavami prací uživatelů služeb. 
V roce 2015 bylo realizováno 11 vernisáží přímo v Galerii Modrého klíče a 
další 4 výstavy mimo Galerii Modrého klíče. Jednalo se o následujíc í 
prezentace: Výstava v prostorách Cafe Alternatif  a v prostorách 
podnikatelského klubu GOLEM v Praze 1, v prostorách lhoteckého kostela 
Panny Marie Královny Míru v Praze 4 a v prostorách Cholupické vinotéky. 
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Modrý klí č v grafech 
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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 2015 zajišťovalo 23,9 
přepočtených pracovníků přímé péče (sociální pracovníci, pracovníci 
v sociálních službách, pedagogové, fyzioterapeuti), 3,84 přepočtených 
pracovních úvazků vedoucích a administrativních pracovníků, 5,8 
přepočtených pracovních úvazků hospodářských pracovníků.  

Všichni noví zaměstnanci procházeli intenzivním školením tak, aby  
ke svým morálním 
kvalitám a profesním 
znalostem získali teore-
tické i praktické znalosti 
a dovednosti pro 
specif ickou práci s 
uživateli s mentálním a 
kombinovaným 
postižením.  
        Švédský Rotary 
club STROMKARLEN  
podpořil vzdělávání pra-
covníků v roce 2015 
v semináři „Podpůrný 
hovor“. 
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Týdenní stacioná ř 
 

Týdenní stacionář měl v roce 2015 kapacitu 27 a po celý rok byla 
naplněna, v září 2015 jeden klient přešel do celoročního zařízení a místo 
bylo zaplněno uživatelem z denního stacionáře.  

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 2015 
zajišťovalo 17,625 přepočtených pracovníků přímé péče (sociální 
pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pedagogové, fyzioterapeuti), 
2,06 přepočtených pracovních úvazků vedoucích a administrativních 
pracovníků, 3,13 přepočtených pracovních úvazků hospodářských 
pracovníků.  
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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 z aktivit, které se podobají víkendovému rodinnému 
životu. 

Provoz a programovou náplň odlehčovací služby v roce 2015 zajišťovali 
pracovníci přímé péče na DPČ a DPP, vedoucí odlehčovací služby 
pracovním úvazkem 0,25 zabezpečovala z poloviny přímou péči a 
z poloviny provozní zabezpečení služby a tým doplnila sociální pracovnice 
s pracovním úvazkem 0,06.  

 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA V MODRÉM KLÍ ČI 
je nejčastěji organizována jako pobytová od pátečního odpoledne do 
pondělního rána. Rodinám uživatelů denního i týdenního stacionáře tak 
nabíz í čas pro relaxaci a obnovu sil, které jsou zapotřebí ke každodenní 
péči o děti a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. V mnohých 
případech také nahrazuje odlehčovací služba krizovou pomoc těmto 
rodinám, a to v situacích, kdy je pečující sám nemocen nebo na ně jakém 
plánovaném lékařském zákroku. 

Pro př ítomné uživatele sociálních služeb je program plánován dle jejich 
schopností a potřeb. Blíž í se běžným aktivitám v každé domácnosti a je 
doplněný o další činnosti, které může nabídnout odborný personál.  

Mezi základní činnosti této služby patří pomoc při přípravě a podávání 
stravy, pomoc při osobní hygieně nebo při přesunu z lůžka na vozík a 
podobně.  
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K domácím pracím patří také mytí použitého nádobí, povlékání ložního 
prádla a stlaní, praní osobního prádla včetně věšení, třídění a rovnání, 
běžný úklid, ale také v zimním období i úklid sněhu (všechny aktivity 
samozřejmě dle schopností klienta jsou podpořeny asistenční dopomoc í). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K volnočasovým aktivitám, pokud počasí dovolí, patř í výlety, skotačení na 
zahradě, sportování na hřišti či vycházky a nákupy.  
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Také návštěva programů v naší galerii je v ítaným zpestřením, stejně tak 
třeba oslavy narozenin. To je velká motivace k přípravě občerstvení a také 
dárků v rámci výtvarného tvoření. Vždyť výrobky, obrázky a dekorace, které 
se tu společně vytvoří, pak zdobí naše prostory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A večer třeba povídání s knížkou o zvířátkách, stolní společenské hry, 
poslouchání hudby nebo sledování televize. Společné debatování o 
osudech seriálových rodin a chování některých kladných i záporných hrdinů 
tak rozvíjí sociální dovednosti a orientaci ve společnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provozní výdaje na sociální služby v roce 2015 
 
Neinv esti ční druh finan čních 
náklad ů 

denní 
stacionář 

týdenní 
stacionář 

odlehčovací 
služby 

materiálové v četně DHIM Kč Kč Kč 
materiál kancelářský 49 044 28 535 3 000 
DHIM  55 911 51 015 0 
pohonné hmoty 175 227 43 105 0 
potraviny 629 178 427 957 53 473 
ostatní materiál 283 309 247 335 24 231 
celkem 1 192 669 797 947 80 704 
    

nemateriálové     
cestovné 1 976 3 592 0 
energie 1 309 889 836 238 22 991 
opravy a údržba 816 369 159 896 0 
celkem 2 128 234 999 726 22 991 
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služby    
nájemné 1 969 207 534 0 
výkony spojů, internet 98 312 53 840 864 
právní a ekonomické služby 244 600 249 100 48 000 
školení, kurzy, supervize 76 505 34 206 0 
jiné ostatní služby 325 134 128 510 15 600 
celkem 746 520 673 190 64 464 
    

daně a poplatky  6 672 3 284 0 
 
celkem provozní náklady 4 074 095 2 474 147 168 159 
    

mzdy zaměstnanc ů    
hrubé mzdy pracovníků                    8 271 866 5 763 120 107 890 
DPP 313 195 331 480 340 480 
DPČ 52 030 150 379 161 099 
celkem 8 637 091 6 244 979 609 469 
    

odvody    
zdr. a soc. pojišt. pracovníků  2 721 903 1 867 128 29 040 
zdr. a soc. poj k DPČ 27 336 36 133 44 694 
ostatní odvody - kooperativa 42 260 28 172 378 
celkem 2 791 499 1 931 433 74 112 
    
celkem neinvesti ční výdaje  15 502 685 10 650 559 851 740 

 
Příjmy na provoz sociálních služeb v roce 2015 

 

podporov atel 
denní 

stacionář 
týdenní 

stacionář 
odlehčovací 

služby 
 Kč Kč Kč 
MPSV ČR 7 489 000 5 850 000 360 000 
Magistrát hl.m. Prahy soc. 2 000 000 1 455 000 0 
Magistrát hl.m. Prahy zdrav. 200 000 200 000 0 
ÚP HMP 192 000 192 000 0 
příspěvky uživatelů 4 845 115 2 822 358 347 268 
MČ Praha 1             10 000           0                      0              
MČ Praha 4 50 000 0                      0 
MČ Praha 11 20 000             15 000             15 000 
MČ Praha 12 115 000             20 000             15 000      
MČ Praha Zbraslav             10 000 0                      0 
MČ Praha 6                      0 22 000                      0 
nadace Agrofert                      0 0             70 000 
sponzorské dary  492 216 26 658 0 
vlastní hospodářská č innost 79 354 47 543 44 472 
celkem 15 502 685 10 650 559 851 740 
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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 Modrý klíč o.p.s.  

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 
2015 čtyřčlenný 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  

Modrý klí č o.p.s. je oprávn ěn poskytovat náhradní pln ění povinného podílu 
zaměstnanců se ZPS podle zákona 1/91 § 24.  



 19

Náklady na provoz chrán ěných pracovních míst  
Modrý klí č v roce 2015 

 

Neinv esti ční druh finan čních prost ředků   
 materiálové v četně DHIM  6 675 Kč 
  pomůcky  1 250 Kč 
  ostatní materiál  5 425 Kč 
 nemateriálové    82 378 Kč 
 z toho reprografické služby   67 103 Kč 
  elektrická energie   3 000 Kč 
  teplo  10 000 Kč 
  školení  1 500 Kč 
  poštovné  368 Kč 
  ostat. služby  407 Kč 
      
 mzdy zaměstnanc ů včetně odvod ů   3 398 153 Kč 
 z toho mzdy asistentů pro CHPM. 1 328 060 Kč 
  mzdy ZPS CHPM 2 070 093 Kč 

celkem náklady 3 487 206  Kč 
 

Příjmy na provoz  chrán ěných prac. míst v roce 2015 
 

ÚP hl. m. Prahy   2 716 084 Kč 
dary CHPM  89 575 Kč 
vlastní zdroje  151 924 Kč 
tržby CHPM  529 623 Kč 

celkem p říjmy  3 487 206 Kč 
 
 
Organizace zadávaj ící práci na chrán ěná pracov ní místa v  roce 2015:  
 

Firma Druh zakázky 
Asiana, spol. s r.o. dárkové předměty 
Asociace českých pojišťovacích makléřů dárky pro účastníky konference 
2N Telekomunikace a.s.  novoročenky  
Bláha s.r.o.  novoročenky  
BSC Praha, spol. s r.o.  novoročenky  
Cech malířů a lakýrníků propagační výrobky 
Clifford Chance LLP  novoročenky  
Český institut pro akreditaci o.p.s. novoročenky 
Euforie prodej výrobků 
Festo s.r.o.  kompletace katalogů  
iDomino a.s.  novoročenky  
JUDr. Aleš Březina, notář novoročenky 
Kawe manufacture s.r.o. kompletace výrobků 
KES s.r.o. novoročenky 
Koh-i-noor, a.s.  kompletace sponek, patentek  
KOMTERM, a.s.  novoročenky  
MČ Praha 12 prodej výrobků 
Modrá pyramida stavební spoři telna, a.s.  propagační výrobky  
Office line Boué spol. s r.o.  novoročenky 
paní Hana Janč íková polepy štítků 
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PFEIFFER VaCuum AustriaGmbH – org.sl.  novoročenky  
Sofis a.s.  novoročenky  
Ústav pro hospodářskou úpravů lesů 
Brandýs nad Labem 

novoročenky 

Vinland, a.s.  propagační výrobky  
 
PRODEJNÍ AKCE PRO DÍLNY CHRÁN ĚNÝCH PRACOV NÍCH MÍST  
 
Prodej Galerie – Modrý klí č 
Stálou prodejní expozici výrobků naleznete ve vitrínách v recepci dílen 
Modrého klíče. Otevřeno je každý pracovní den mezi 7. a 16. Hodinou. 
Dále jsou prodeje při pořádání společenských akcích v naš í galerii.  
Pravidelné vernisáže výstav jsou otevřeny pro širokou veřejnost a pořádají 
se každý 3. čtvrtek v měs íci od 17 hodin. 

 
Havel internet  
Zprostředkování náhradního plnění pro f irmy, které probíhá každý měs íc  
odběrem výrobků v hodnotě 5.000,- Kč.  

 
Café Alternatif  
Při dlouhodobé spolupráci s Café Alternatif  jsme v měs íci březnu 2015 
mohli uskutečnit měsíční prodejní výstavu obrazů a drobných výrobků, 
která byla jako již předešlé roky velmi úspěšná. 
 
Modrá pyramida   
Pro velký zájem a pozvání zaměstnanců z Modré pyramidy jsme tradičně 
uspořádali velikonoční a vánoční prodej, neboť naše výrobky se u nich těš í 
velké oblibě. Prodej proběhl ve dnech 5. 4. 2015 a 8. 12. 2015.  
 
Keramický ateliér u paní Šimkové  
Již dlouhodobě jsme zváni na výstavu v keramickém ateliéru v Praze 
Modřanech před Velikonocemi a Vánoci. Pozvání jsme přijali i v tomto roce 
2015. 

 
Veletrh sociálních služeb  
Prodej výrobků dílen doplnila 
přednáška a video prezentace našeho 
zařízení na veletrhu na Praze 4 
v červnu a na Praze12 v září. Na 
veletrhu Prahy 12 pod záštitou paní 
starostky proběhla také výstava 
obrazů a křest kalendáře pro rok 
2016. 
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Festo day  
Dne 4. 9. 2016 f irma Festo uspořádala pro své zaměstnance a jejich rodiny  
uzavřenou akci Festo day. Naše organizace Modrý Klíč o.p.s. zajišťovala 
pro zaměstnance f irmy kreativní w orhoskopy a tvořivé dílničky pro děti.  
Akce byla spojená s prodejem našich výrobků a prezentací zařízení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viniční domek v Mod řanech 
Viniční domek je nově zpřístupněná barokní stavba s ambicemi stát se 
centrem komunitního života pro občany Prahy 12. Prodejem jsme se 
účastnili na první větš í akci dne 5. 10. 2015 Bramborobraní. Drobné 
sezónní výrobky dílen Modrého klíče zůstaly v prodeji až do konce roku. 
Další společnou akc í bylo otevření Adventu na první adventní neděli včetně 
programu a výzdoby. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Žluté lázn ě 
Ve dnech 16. 10. a 4. 12. 2015 se uskutečnily Farmářské trhy ve Žlutých 
lázních P4. Mohli jste se zde setkat s prodejní výstavou s nabídkou prodeje 
výrobků CHD včetně kovové bižuterie. 
 
SÚKL  
Firma pořádající vánoční prodej pro naše zařízení, který byl 8. 12. 2015. 
 
IBM  
Tato f irma tradičně pořádá vánoční prodeje pro neziskové organizace a 
naše zařízení již léta mezi ně patří.  Vánoční prodej se uskutečnil dne 9. 12. 
2016. 

 
Adventní koncert 2015 – Novodvorská  
Prezentace našeho zařízení na již tradičním benefičním koncertu ve 
lhoteckém kostele Panny Marie Královny Míru spojeným s prodejní 
výstavou obrazů a výrobků dílen. 
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Ozdravné programy 
 
V roce 2015 jsme uspořádali pro naše uživatele dva ozdravné pobyty 
s cílem prož ít aktivně volný čas v přírodě ve společnosti svých kamarádů,  
přátel, asistentů, učitelů či rodičů.  Všechny tyto pobyty byly zaměřené na 
integraci do běžné majoritní společnosti a pokud možno nejpřirozenějš í 
adaptaci v novém prostředí např. při nákupech, posezení v cukrárně,  
restauraci, cestování běžnými dopravnými prostředky, stravování ve 
společné jídelně s jinými strávníky.  
 

 
Střelské Hoštice 21. 6. – 26. 6. 2015  
 
Rehabilitační pobyt se uskutečnil v červnu ve Střelských Hošticích. 
Ozdravného pobytu se zúčastnilo 35 uživatelů služeb za doprovodu 19 
asistentů. RZ Střelské Hoštice je speciálně upravený areál pro 
bezbariérový pohyb pro osoby s různým typem handicapu. Díky velice 
vstřícnému personálu a kvalitní kuchyni si můžeme celý týden pochutnávat 
na plné penzi v jednotném menu.  
V okolí budovy jsme využívali fotbalové hřiště, tenisový kurt, velkou 
trampolínu, pískoviště, houpačky, klouzačky, prolézačky, dřevěné kuželky a 
mnoho dalš ího sportovního náčiní, a pomůcek, které jsme si přivezli s  
sebou. Plni dojmů se vrátili všichni účastníci z návštěvy Přírodovědné 
stanice  v Horažďovicích. Kozy a kůzlátka, koně a hř íbátka, ovce a 
jehňátka, kočky, králíci a všechna zvířata mohla být nakrmena patřičnou 
potravou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všechny skupiny prozkoumaly okolí podle svých možností. Každý si mohl 
najít to, co ho baví. Připravená byla bojová hra, plnění úkolů,  
vyfáborkované trasy, diskotéka, kvízy, soutěže a táborák  s pečením vuřtů.  
Plni nových zážitků jsme se spokojeně vrátili domů.  
 
  
Rehabilita ční pobyt pro rodiny s postiženým členem rodiny  
 
V době letního volna v Modrém klíči o.p.s. byl uspořádán již 16. ročník 
tentokrát v Rekreačním středisku Jizerka. V termínu od 17. 7. do 29. 7. 
2015 se ho zúčastnilo 8 rodin s podporou 3 asistentů.  

Připravený zábavný i sportovní  program asistenty po dobu 
pobytu se setkal s pozitivními ohlasy ze strany uživatelů i jejich rodičů.  
Využívali venkovního bazénu, chodili na procházky do lesa v blízkém okolí, 
vytvářeli hudební nástroje a nechyběli ani sportovní hry a ochutnávky 
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točené zmrzliny. Přání účastníků bylo pro př íští rok uspořádat v íce výletů.  
Budeme se snažit toto přání splnit.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Operační program Praha konkurenceschopnost 

 
Rok 2015 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 pátá tedy závěrečná zpráva o udržitelnosti tohoto projektu. 
Bylo naplněno kritérium zaměstnání 5 klientů se ZPS. Byly uskutečněny  
besedy se studenty i s potencionálními zaměstnavateli.  
Výsledky projektu byly prezentovány na Veletrhu sociálních služeb Prahy  
12 a na NGO marketu pořádaného Fórem 2000. 
V době od 26. 5. do 31. 5. 2015 proběhla závěrečná kontrola projektu 
pracovníky odboru Evropských fondů  MHMP. 
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Příspěvky dárc ů v roce 2015 
 
Finanční dary v  roce 2015:  

 

Arcidiecézní charita Praha (T říkrálová sbírka)  15 000 Kč 
Asociace Českých ob čanů Vietnamského p ůvodu, o.s. 20 750 K č 
Asociace rodi čů a přátel zdrav otn ě postižených d ětí v Č 25 000 Kč 
Comfero s.r.o. 10 000 Kč 
Festo spol. s r.o 20 000 Kč 
G.A.P. education 10 000 Kč 
KH serv is spol. s r.o 25 000 Kč 
MČ Praha Zličín 20 000 Kč 
Nadace Jistota KB + Modrá pyramida , a.s. 200 000 Kč 
Nadace Agrofert 70 000 Kč 
Nadace Naše dít ě a drogerie Rossmann 400 000 K č 
pan Jung Tomáš 3 000 Kč 
pan Čmakal Ji ří 1 200 Kč 
pan Geuss Erikk 5 500 Kč 
pan Hrn čárek Marek 6 649 Kč 
pan Kuda Jind řich 500 Kč 
pan Kusák  Vlastislav  21 000 Kč 
pan Letocha Marek 13 500 Kč 
pan Levec Otakar 16 441 Kč 
pan Malý František 15 000 Kč 
pan Matus  Michal  5 000 Kč 
pan Neškrabal Radek 62 450 Kč 
pan Netušil Radov an 8 000 Kč 
pan Nov ák Karel (100 EU) 2 739,50 Kč 
pan Oborný  Jaroslav  10 000 Kč 
pan Prchal Petr 10 000Kč 
pan P řeučil Jan 11 000 Kč 
pan Šťáhlavský Petr 10 000 Kč 
pan Štěpina Pavel  5 000 Kč 
paní Bredová Mária 5 000 Kč 
paní Burá ňová Olga 15 000 Kč 
paní Faj tová Jana 3 000 Kč 
paní Hánová Hana  2 000 Kč 
paní Houbová Gabriela MŠ Zv one ček 816 Kč 
paní Hav ránková Lea  3 000 Kč 
paní Hrdinov á Helena 10 000 Kč 
paní Hudečkov á Viera  5 000 Kč 
paní Jancíkov á Hana  700 Kč 
paní K řižková Lea 400 Kč 
paní Kusákov á Eva 10 000 Kč 
paní Langová Hana  2 000 Kč 
paní Lupínková Miloslava 500 Kč 
paní Olivová-Nezbedov á Libuše 10 000 K č 
paní Pejšová Hana 40 000 Kč 
paní Petříčková Dana a pan Pet říček Petr 3 000 Kč 
paní Píchov á Dana 14 500 Kč 
paní Podkovi čáková Miroslava 2 000 K č 
paní Prchalová Marie 3 000 Kč 
paní Petříčková Dana a pan Pet říček Petr 3 000 Kč 
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Veřejná sbírka v roce 2015:   
DMS 940,5 Kč 
pokladni čka Billa Sofij ské nám.,  Praha 12 8 743 Kč  
pokladni čka Billa Labe , Praha 12    4 862 Kč  
pokladni čka Kaufland Česká republika v.o.s (P 12 – Mod řany))  6 654 Kč 
pokladni čka Kaufland Česká republika v.o.s. (Podbaba ) 15 703 Kč 
pokladni čka Kaufland Česká republika v.o.s. ( Vypich ) 29 796 Kč 
pokladni čka Modrý klí č 5 043 Kč 
pokladni čka OBI Mod řany 10 959 Kč 
pokladni čka Písnice 2 412 Kč 
pokladni čka na benefi ční představení v kostele P anny Marie  
Králov ny míru 6 656 Kč 

úroky  48,5 Kč 
Celkem  91 817 Kč 

 

Prov ozní náklady ve řejné sbírky  
materiál            784 Kč 
poplatky za vedení úč tu           896 Kč 
 

Finanční dary byly použity v roce 2015 na pořízení zdvihací plošiny pro přepravu 
lidí s tělesným postižením v minibusu Modrý mamut, na úpravu bezbariérové 
zahrady a na opravy minibusu, přístrojů, atd.  Prostředky z veřejné sbírky a další 
finanční dary jsou připraveny na zateplení vnějšího pláště pavilonu 3 objektu 
Smolkova 566/4, na opravu bojleru ve výměníku a další větší akce, které 
proběhnou v příštích letech.  
 
 
Materiální dary a služby v  roce 2015:  

JUB akciová spole čnost barvy 10 000 Kč 
Nestle Česko s.r.o. potraviny 16 476 Kč 
pan Hacker  materiál na opravy 6 000 Kč 
pan Matus Michal mixér  998 Kč 
paní Kazmarov á Lenka cvičební podložky  14 040 Kč 
paní Čapková Naděžda  zvedák  20 000 Kč 
PEPSICO CZ s.r.o. nápoje 660 Kč 
PEPSICO CZ s.r.o. televizor 7 449 Kč 

paní Píchov á Dana  14 500 Kč 
paní Podkovi čáková Miroslava  2 000 Kč 
paní Prchalová Marie 3 000 Kč 
paní Suchá Milada 1 500 Kč 
paní Škodová Alexandra  3 700 Kč 
paní Šleglová  Michaela Komorní bytový sbor  1 000 Kč 
paní Remarov á Milana 9 200 Kč 
paní Tichá Anna 500 Kč 
paní Tomášov á Marta  20 000 Kč 
pracov níci Amrest Coffee, s.r.o.  (Starbucks)  4 055 Kč 
pracov níci Pepsico Cz s.r.o. 315 Kč 
PrimeRevenue s. r.o. 5 000 Kč 
Rotary Club   Prague International  50 000Kč 
Rotary Club - Strömkarlen Švédsko  28 251 Kč 
SUDOP Praha a.s  
zaměstnanci SÚKL 
 
 

20 000 Kč 
49 575 Kč 
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Další dárci a podporovatelé v roce 2015 
 
Významné slev y v roce 2015 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 2014:  
MUDr. Magdalena Červenková, MUDr. Dana Janotová, MUDr. Klára Sixtová, 
MUDr. Václav Tomášek, MUDr. Josef Uskoba, MUDr. Jiří Veselý  
 
Dary materiální, prov ozní a služby v  roce 201 5 poskytly:  
ASM spol. s r.o servis PC, tiskáren 
Audico, s.r.o. sleva auditu 
BMK servis s.r.o. Chladni čka s mrazni čkou, 
BMK servis s.r.o. my čka 
Cech malí řů a lakýrník ů barv y, prodej 
JK Harfa, ob čanské sdružení podpora jízd na koni, hn ůj 
LMC s.r.o. inzerce 
Modrá pyramida stav ební spo řitelna, a.s.     nábytek, kancelá řské pot řeby 
McCarter a.s. nápoje 
Nadace Charty 77 4 notebooky 
OBI ČR s.r.o. prov oz. Mod řany                  5 kus ů lékárni ček 
OTKA sdružení podnikatel ů mytí oken a čištění koberc ů  
pan Vacek Josef  práv ní poradenství  
paní Fleischmannov á  Radka  inv alidní v ozík  
spole čnost A tius s.r.o.  zprost ředkovávání poj . smluv  
pan Žák Martin prodej 
paní John Barbara prodej 
paní Loeblová Monika 2 profesionální fény 
paní Lusková Miluše prodej 
paní Procházková Petra prodej 
Podnikatelský klub Empiria 21 s.r.o. prodej 
  

Významným př ínosem byly drobné dary do modroklíčového „bazárku", o 
který pečuje Červená dílna. Výtěžek z prodeje šel na podporu chráněných 
pracovních míst. Dalš í podporou jsou drobné dary, které slouž í jako 
mater iál pracovní terapie v rámci aktivizačních služeb.  
Těchto aktivit se účastnili:  pracovníci Modré pyramidy stavební spořitelny, 
a.s., paní Němcová, Hudečková, Mikulková, Neškrabalová, Justiánová, 
Urbanová, Janoušová, Vašáková, Krkošková, Čertíková, Eliášová a dalš í 
rodiče a pracovníci Modrého klíče. 
 
Dobrovolnické akce v roce 2015  

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

Dne 9. 10. 2015 celkem sedm 
pracovníků z České spo řitelny , dne 
16. 10. 2015 šest pracovníků ze 
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společnosti Prime Revenue s.r.o.  a dne 5.11. 2015 sedm pracovníků ze 
společnosti T-MOBILE 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. 

Prodej drobných výrobků dílen chráněných pracovních míst Modrého klíče 
zajišťovaly průběžně po celý rok Studio Euforie  a ateliér FOTO M. 
 

Mnoho práce na zvelebení prostředí Modrého klíče se vykoná v rámci 
pravidelných Dnů pro Modrý klíč. Jedná se o brigádnické setkání rodičů a 
dalších členů rodin uživatelů služeb a pracovníků (rodina Babických, p. 
Beranová, p. Kapicová, p. Odstrčilová, p. Jindřich Jindřich, rodina 
Francova, p. Nováková se synem, rodina Konvičkova, p.Kilián, rodina 
Kusákova, rodina Mertova, p. Kurková se synem, p. Semecký, manželé 
Netušilovi, p. Novotný, rodina Pivoňkova, p. Sopr, p. Světlíková, p. Štěpina, 
p. Remarová, p. Veselý Jiří, p. Veselý Michal,) na brigádách, tentokrát dne 
25. dubna 2015.   
 

Na Slavnost Modrého klíče a festival „Svět hudby, svět pro všechny“ přišli 
pracovníci Starbuck Coffee Company  a s radostnou náladou udělali kus  
práce pro tuto nádhernou akci. Též jim děkujeme za terénní úpravy na 
zahradě. 
 

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.  
 
Dík patř í všem pracovníkům Modrého klíče za př ítomnost na akcích, jako 
jsou Dny otevřených dveří, festival, prodeje, sponzorské akce, volnočasové 
aktivity. 
 
Bezpečná a bezbariérová zahrada pro pohybové a kulturní v yžití 

dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením  
 
Etapa úpravy zpevněných ploch realizovaná v roce 2015 za finan ční podpory 
spole čnosti Rossmann a Nadace Naše dít ě zahrnovala chodník podél jižní 
strany pavilonu 2 zajištující vstup do části s terapeutickým bazénem a zde na již 
připravené rozvody byla vybudována venkovní sprcha s gumovou protiskluzovou 
dlažbou. Další částí byla ústřední plocha jižně od pavilonu 1. Je určena nejen pro 
pěší užívání, ale je i částí určenou pro pojezd automobilů z důvodu zásobování 
(vstupem do pavilonu 2) a pro bezpečný nástup č i  výstup uživatelů služeb při 
využívání svozu a rozvozu mikrobusy Modrého klíče. Proto stávající popraskané 
dlaždice instalované před více než 20 lety, bylo nutné odstranit, zpevnit podloží, 
opravit dešťovou kanalizaci a v novém půdorysu opatřit zámkovou dlažbou. 
Bylo opraveno nefunkční mlhoviště, doplněno 
opět měkkou dopadovou gumovou dlažbou 
vhodnou i pro lezení nechodících uživatelů. 
Původní prostor nevyužívaného již 
zasypaného pískoviště byl po obvodu 
opraven, středový povrch byl zpevněn 
železobetonovou deskou, č ímž byl připraven 
základ budoucího altánu včetně nově 
vybudovaného bezbariérového přístupu 
z jižní strany.  
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Modroklí čovské akce aneb 
JAK ŠEL ČAS v roce 2015 

 
Hlavním c ílem těchto akcí je vytvářet uživatelům Modrého Klíče příležitost 
věnovat se koníčkům a jiným volnočasovým aktivitám směřujícím k 
zachování plnohodnotného života a k sociálnímu začlenění. Tyto akce jsou 
také integračního charakteru. 
 
23. 1. 2015 

S potěšením jsme přijali pozvání na česko-vietnamský přátelský ples , 
který byl pořádán ve společenském sále KC Novodvorská Integračním 
centrem Praha a Asociací českých občanů vietnamského původu. Výtěžek 
z tomboly na podporu aktivit Modrého klíče převzal Mgr. Netušil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
14. 2. 2015 

V únoru se v Modrém klíči o.p.s. konal tradi ční masopustní karneval . 
Všichni účastníci dorazili v karnevalových maskách, a tak jsme zde mohli 
vidět sportovce, pohádkové postavy, bytosti z vesmíru, modelky, různá 
zvířátka, hmyz a také klauny, šašky a f ilmové hrdiny. Po soutěžích se 
konalo již tradiční vyhodnocení nejlepších masek a karnevalová diskotéka. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 3. – 29. 3. 2015 

Již pošesté byla prodejní výstava obrazů uživatelů Modrého klíče hostem 
v galerii „Cafe Alternatif“, tentokrát s názvem Radosti a strasti. Opět se 
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setkala s velkým zájmem návštěvníků a 
mnoho obrazů našlo své nové domovy a 
majitele. Vernisáž byla zahájena recitac í 
veršů Zuzky Pikové. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26. 3. 2015 

Od 17 hodin v Cholupické 
vinotéce vyšlo slunce. Přestože 
za okny nebylo vlídné počasí, 
z obrázků Dušana Dvořáka na 
všechny přítomné dýchlo jaro. 
Další samostatná výstava 
tvůrce, který jako svoji pracovní 
náplň si vybral malbu na 
hedvábí. 

 
6. 4. 2015 

Co by to bylo za velikono ční svátky  bez vlastnoručně upečeného 
mazance, upletenou pomlázku a očekávanou koledu. I my umíme držet 
tradice Vítání jara (pro uživatelky v odlehčovací službě).  
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21. 4. 2015 

Dne 21.4 2016 naše skupinka 16 osob 
shlédla výukový program zaměřený na 
výrobu tvarohu a sýru.  V historických 
budovách Toulcova dvora jsme se 
seznamovali s přírodním bohatstvím a 
na farmě s potřebami hospodářských 
zvířat.  
 

 
23. 4. 2015 
NGO Market 2014   
Společná prezentační účast se 
zástupci krajské organizace SPMP 
na 15. ročníku veletrhu neziskovek 
pořádaném Nadací Forum 2000 
tentokrát v prostorách Fóra Karlín 
v Praze 8. 
 
30. 4. 2015 

Každým rokem se s posledním dubnovým dnem stává stále oblíbenějš í 
tradicí tzv. pálení čarodě jnic , které má své prameny již v dávné historii.  
Ani my jsme nezůstali zpět a náležitě tento den oslavili - jak jinak než  
čarodějnicky. V rytmu bubnů, při zpěvu a při hře na kytaru jsme vítali jaro a 
vyháněli zimu. A kdo momentálně nezpíval, tak si pochutnával na 
vlastnoručně upečeném špekáčku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 5. 2015 

Tento den jsme se zúčastnili zábavné soutěže 
plné tajenek pro velké i malé v pořadu 
Cibulkova zábavná tajenka televize 
Barrandov. Pořadem nás provedl Aleš Cibulka, 
tento díl pořadu byl speciální - charitativní. 
Modrý klíč byl hostem zpěváka a muzikálového 
herce Tomáše Trapla, který zde tvořil dvojici 
s Danielou Šinkorovou.  

Ač nevyhráli, Modrý klíč nepřišel zkrátka. 
Vítěznou dvojic í v tomto díle byla herečka paní 
Eva Hrušková a herec Jan Přeučil, kteř í svoji 
f inanční výhru rozdělili mezi nadaci Dobrý  
Anděl a naše zařízení Modrý klíč.  
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Oba jsou dobrými anděly. Děkujeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. 5. 2015 

Dne 16.5 2015 jsme si udělali malou botanickou exkurzi do rozkvetlého 
Průhonického parku.  Azalky i rododendrony už sice nebyly v plném květu, 
ale i přesto jsme si mohli prohlédnout celou paletu barev a radovat ze 
slunečného dne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. 5. 2015  

Zahradní slavnosti se zúčastnili uživatelé služeb, jejich rodiny, pracovníci 
Modrého klíče, podporovatelé, zástupci úřadů i samospráv, dalš í hosté ze 
spřátelených sociálních organizací a známé osobnosti českého kulturního 
života. Popřát hodně úspěchů do dalších let přišly i Sestry Havelkovy.   
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Slavnost Modrého klí če se konala u př íležitosti 23. 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 zasloužili paní Hana Findejsová, paní Naďa Machalová a pan 
Miroslav Procházka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slav nost Modrého klí če dne 22. 5. 2015 sponzorov ali:  
 

Agrimex a.s. občerstvení 
Ag foods Group, a.s. přístroj na míchání nápojů 
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 
Modrá pyramida stavební spoř. a.s. zakoupení ozvučovací techniky 
Nestlé Česko s.r.o. občerstvení 
pan Procházka Miroslav - MP Print  tisk obálek 
paní Bartáková Zuzana výpomoc 
paní Findejsová Hana fotomateriál 
pekárna Kabát - FEES, spol. s r.o. občerstvení 
písničkář pan Pavel Volodkovič autorské písně pro Modrý klíč 
Racia - manželé Marešovi pekárenské výrobky 
Smetanová cukrárna občerstvení 
Starbuck Coffee Company občerstvení - káva 

 
23. a 24. 5. 2015 

Dny otev řených dve ří Modrého klí če 
jsou každoročně pořádány u příležitosti výročí zahájení provozu. V roce 
2015 se dveře Modrého klíče otevřely pro všechny zájemce již po 
třiadvacáté, a to po oba dny v sobotu i neděli vždy od 1000 do 1600 hodin. 
Sobotu 23. 5. opět zpestřil celodenní program tentokrát již 3. ročníku 
festivalu sborového zp ěvu SVĚT HUDBY, SVĚT PRO VŠECHNY.  
Dále po oba dny připravená nabídka pro návštěvníky zahrnovala 
občerstvení, diskuse, individuální konzultace, možnost videoprojekce, 
seznámení s novými projekty MK a Výroční zprávou MK za rok 2014, volný  
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pohyb po areálu MK nebo prohlídku s průvodcem, prodejní výstavu 
výtvarných a rukodělných prací žáků i dospělých uživatelů služeb, prodej 
odborné literatury. 
Festivalový den 23. kv ětna 2015 

Stejně jako první dva ročníky 
festivalu sborového zpěvu i ten letošní 
vítalo rozzářené sluníčko. Spolu s ním 
se zahájení ujaly za pořadatele festivalu 
ředitelka Modrého klíče paní Milana 
Remarová a programová ředitelka 
festivalu paní Petra Kohoutová a za 
partnerskou městkou část Prahu 12 
účastníky a diváky přivítal zástupce paní 
starostky Robert Králíček. Jako 
zastupitel Magistrátu hlavního města 
Prahy pozdravil festival bývalý starosta 
Prahy 12 pan Petr Prchal, který stál u 
zrodu festivalové tradice a nad prvními 
dvěma ročníky převzal záštitu, a popřál 
festivalu mnoho dalších úspěšných let. 

Záštitu nad třetím ročníkem festivalu sborového zpěvu „Svět hudby, 
svět pro všechny“ převzala paní starostka Městské části Praha 12 PhDr. 
Danilea Rázková. Všem účinkujíc ím sborům v průběhu festivalového dne 
předal Pamětní list s drobným upomínkovým dárkem za Městskou část 
Prahu 12 radní pan Milan Maruštík. V závěru festivalu poděkoval všem 
přítomným návštěvníkům festivalu, účinkujíc ím a také organizátorům za 
atmosféru plnou radosti, krásy, přátelství, hudby a spontánního tance.  
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Takto velká akce by se nemohla uskutečnit bez vložené energie 
pořadatelů, nadšení vystupujíc ích a mnoha forem podpory partnerů 
festivalu. Je třeba znovu poděkovat za f inanční podporu Městské části 
Praha 12, jejíž grant na podporu kulturních aktivit činil pro festival 34.000,- 
Kč a dále paní starostce Daniele Rázkové  za převzetí záštity nad 
festivalem, zástupci starostky panu Robertu Králí čkovi za zahajovací 
slovo festivalu a panu radnímu Milanovi Maruštíkovi  za celodenní 
reprezentaci městské části a komunikaci se sbory.  
O spokojenost vystupujíc ích i návštěvníků se zasloužili také pracovníci 
Starbucks Cofee . Celý výtěžek z prodeje lahodných a voňavých nápojů a 
dalších dobrot věnovali na podporu festivalu a rozvoje aktivit lidí 
s mentálním a kombinovaným postižením. Dobrotami pro účinkujíc í 
přispěla „domác í“ modřanská f irma Nestlé Česko , dlouhodobý partner 
Modrého klíče. O svlažení hrdla malých i velkých zpěváků se postarala 
f irma PEAL a.s. , také dlouhodobý partner Modrého klíče, která věnovala 
účinkujíc ím do př ipravených balíčků nápoje. 
 Stejně jako v prvních dvou ročnících podpořila i 3. ročník festivalu 
sborového zpěvu „Sv ět hudby, sv ět pro všechny“ Modrá pyramida 
stavební spo řitelna . 
 Tato akce podporujíc í komunitní setkávání občanů nejen Prahy 12, 
setkávání lidí různých věkových kategorií, lidí, kteř í svou zájmovou činností 
rozdávají dobrou náladu, lidí s handicapem i bez handicapu je radostným 
setkáním a velkou benefiční akc í. Podpora Nadace život um ě lce  umožnila 
účast i mimopražským souborům. 
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23. 6. 2015 

Modrý klíč již podruhé hostil 
setkání pěstounských rodin Prahy  
4. Setkání proběhlo na zahradě 
Modré klíče a zúčastnilo se ho na 
110 osob. Pro dět i byla připravena 
zábavná forma muzikoterapie, o tu 
se starala skupina Timber Music, 
která připravila program spočívají-
cí v zapojení dět í do didaktických 
her, v rámci tzv. sociální 
rehabilitace. 

 
12. 9. 2015 

Pouliční festival Braník sob ě - uvolněné sousedské setkání plné kultury, 
kulinářského umění, hudby a nechyběl tu ani stánek dílen Modrého Klíče, 
který se moc líbil organizátorům i 
návštěvníkům.  

 
3. 10. 2015 

Jedeme v tom spolu a Mod řanský jarmark 
Třetí ročník sportovně relaxačního odpoledne 
pro rodiny, přátele a zájmové skupiny 
„Jedeme v tom spolu“  kolmo, na kočárku, 
koloběžce, na vozíku ale i pěšky proběhl 
v sobotu 3. 10. 2015. 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. 
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22. 9. - 9. 10. 2015 

Během měs íců září a října jsme sledovali rozmanitou barevnost tohoto 
ročního období a přitom sbírali př írodniny a radovali z plodů naší zahrádky. 
Výsledkem naš í snahy vznikla podzimní výstava  Modroklí čníci sob ě, 
která potěšila nejen oči, ale i další smysly: Hmat, čich a hlavně chuť.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. 11. 2015 

Otvíráme Advent modrým 
klíčem.  
První adventní neděle na 
pozemku a v prostorech 
modřanské barokní chlouby  
Viničního domku, Chuchelská 
ulice 6/1, Praha - Modřany. Na 
programu rozsvěcení stromku, 
prodej výrobků dílen, zahájení 
výstavy Betlémů,  ochutnávka 
domácích dobrot, hudební 
překvapení a dobrá nálada.  

 

3. 12. 2015 

Adventní koncert 
se opět uskutečnil ve Lhoteckém kostele 
Panny Marie Královny Míru  (Ve Lhotce 
36, Praha 4 – Lhotka) a byl spojený  
s vernisáží prodejní výstavy obraz ů 
tvůrců z dílen Modrého klí če. Vernisáž 
výstavy prob ěhla v 17 hodin a výstava 
se těšila velkému zájmu návšt ěvník ů 
kostela po celou dobu trvání do ledna 
2016.  
O pořádání benefičního koncertu 
informovaly Noviny m ěstské části Prahy 
12, kde s ídlí nezisková organizace Modrý  
klíč. Ke sváteční a př íjemné atmosféře 
koncertu přispělo podávání tradičního 
vánočního punče, kávy, čaje s rumovou 
příchutí, prodejní výstava obrazů a prodej 
výrobků z dílen Modrého klíče.  
Partnerem koncertu již tradičně byla Modrá pyramida stavební 
spořitelna, a.s.  Místa v centrální lodi kostela se zaplnila návštěvníky. 
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V programu vystoupil Sbor Modrého klí če se svými hosty . 
V komponovaném úvodním představení spoluúčinkovali uživatelé 
sociálních služeb Modrého klíče navštěvujíc í hudební a rytmický kroužek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalším vystupujíc ím byl soubor Michal Hromek Consort . Repertoár, který 
soubor interpretuje, vychází vedle původní tvorby z dědictví evropského 
baroka a renesance a také z hudby lidové. V současné době je jádrem 
souboru trio, které vedle kytaristy a původce repertoáru Michala 
Hromka  tvoří f létnista Jakub Klár  a multiinstrumentalista Daniel 
Mikolášek . Jako hosty si soubor přizval zpěvačku Petru Kohoutovou  a 
violistu a houslistu Matě je Kroupu . Vystoupení představilo album adventní 
a vánoční hudby z Čech, Moravy, Anglie i Francie, které soubor vydal pod 
názvem „And ě lové jsou zpívali“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 12. a 13. 12. 2015  

Vždy od 13 hodin proběhly Adventní 
nedě lní odpoledne v Galerii Modrého 
klíče s tvůrčí dílnou, kulturním 
programem, tradičními vánočními zvyky, 
milými hosty a domác ími dobrotami.  
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11. 12. 2015 
UDĚLENÍ CENY MĚSTKÉ ČÁSTI PRAHA 12 
Výbor pro kulturu ZMČ Praha 12 na základě návrhů místostarosty Zbyňka 
Boublíka a radní Lenky Vedralové doporučil udělení ceny městské části 
Praha 12 PaedDr. Ivě Cichoňové a organizaci Modrý klíč, o. p. s., 
zastoupené Ing. Mgr. Milanou Remarovou.  
Zastupitelstvo městské části Praha 12 jednomyslně rozhodlo dne 24. 
listopadu o udělení ceny, a to zcela zaslouženě. Ke slavnostnímu předání 
došlo v pátek 11. prosince ve Viničním domku za účasti místostarostů 
Roberta Králíčka a Zbyňka Boublíka, radního Milana Maruštíka a 
veřejnosti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
17. 12. 2015 

Vůně perníčků a jehličí, př íjemné melodie koled, výzdoba a připomínka 
blížíc ích se Vánoc takřka na každém kroku. Tak vítá všechny příchozí 
v době adventu na Vánočním jarmarku  Modrý Klíč o.p.s. Po ukončení 
jarmarku a po prohlídce prostor školy si mohli návštěvníci posedět  
v jednotlivých třídách či dílnách.  Návštěvu mohli též zakončit nákupem 
milých drobností v prodejních stáncích, které byly součástí našeho 
venkovního jarmarku. A že bylo opravdu z čeho vybírat. Široký sortiment 
výrobků zahrnoval ozdoby z perníku, látky, drátků, korálků i proutí, 
keramiku, adventní věnce a spoustu dalšího. Nesměl chybět tradiční 
vánoční punč a káva od sponzorů Starbucks, což bylo občerstvení, které 
dokreslilo pohodovou předvánoční náladu.  
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AKCE V GALERII MODRÉHO KLÍ ČE V ROCE 2015 
 
 
 
 
 
 
 
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 2015 zde prob ěhly tyto akce: 
 

15. 1. 2015 
Vnitřní světy IV. 
Výtvarnice Miloslava Borová 
narozená v Broumově dnes žije, 

pracuje a sní v Praze 12 - Cholupicích, 
občas však i v oblacích a na jiných 

planetách…. 
Studovala uměleckou sklářskou školu  
- obor brusička skla, a zpočátku se 

věnovala spíše geometrickým tvarům 
a vlastní práci se sklem. 

Počátkem 90. let svůj vnitřní svět 
reflektovala pomocí grafiky, později 

vznikly obrazy malované temperami 
a dnes pracuje s olejovými barvami. Získává tak více prostoru pro zachycení 
vnitřních prožitků a vizí… 

Poslední výstava jejích děl byla nazvaná Vnitřní světy III a konala se v roce 2013 
v Praze. 

 

19. 2. 2015 
V pohodě 

Další samostatná výstava umělce, 

který již 5 let tvoří v Modrém klíči. 
Dušan Dvořák maluje krásné 

obrázky na hedvábí. Ve svých 
obrazech zpracovává rozličná 
témata od romantických zákoutí 

pražských uliček, přes technické 
produkty až po obrazy ze života 

lidí a zvířat. Vždy však svým 
originálním pohledem s dávkou 

milého nadhledu a přítomné 
lásky. 

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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19. 3. 2015 
Hedvika a Lucie 
Dvě ženy,  dvě generace,  matka a dcera.  Tato 

kombinace však není postavená jen na 
rodičovském základu. Každá z nich našla ve 

svém životě samu sebe v umění. Ve zdánlivě 
odlišném, a přesto je neplánovaně spojilo 
dohromady i v profesním životě. 

Hedvika se celý život věnuje výtvarnému 
umění, které však nepodléhá žádnému směru. 

Tvoří spontánně z jakýchkoliv materiálů, které 
mezi sebou kombinuje. Jelikož její výtvarný cit 

nemá daleko k profesionálnímu líčení, našla 
své uplatnění také jako vizážistka a vlasový 
mág při spolupráci se svou dcerou Lucií, která 

vystudovala VOŠ fotografie a reklamní tvorby. 
Lucie je ambiciózní fotografka, která se snaží 

kvalitně fotit nejen profesionální modelky, ale také zájemce o rodinné foto. 
Největší zálibu našla v uměleckém a módním portrétu. 

 

16. 4. 2015 
Fotografie 
Výstava představila práce autorů 

z Modrého klíče. Bok po boku se 
prezentovala díla fotografů z řad 
uživatelů služeb tak personálu, díla 

našich renomovaných modroklí-
čovských autorů, ale i autorů, kteří 

své fotografie ukázali veřejnosti 
poprvé. 

K životnímu jubileu jednoho 
z autorů přišel popřát i kamarád Modrého klíče písničkář Pavel Volodkovič. 
 

21. 5. 2015 
Radosti a strasti 
Galerie Modrého klíče tentokrát 
představila výstavu kreseb a maleb, která 

měla svoji premiéru v centru Prahy v CAFE 
ALTERNATIF v březnu 2015. Nabízí tak 
příležitost všem, kteří nestihli navštívit tuto 

výstavu. 
Práce stejně zdařile zachycují prchavé 

okamžiky běžné v životě lidí bez rozdílu 
věku, víry či postižení. Osobitý a originální 

projev autorů s mentálním postižením nás 
obohacuje o nové vnímání reality a o 
umělecké hodnoty, které zasáhnou 

každého diváka.  
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18. 6. 2015 

Barvy 
Autorka představovaného cyklu 
„Barvy“ Markéta Fidlerová malovala 

od útlého dětství. Ač původně 
vystudovala ekonomickou školu, ve 
svých 40 letech se začala intenzivně 

vzdělávat v oboru „Kresba, malba, 
grafika” v kurzech, ateliérech malířů 

a na Středočeské konzervatoři na 
Praze 5. Absolvovala řadu vlastních i 

společných výstav. Její práce jsou 
zastoupeny i v zahraničí – Slovensko, 
USA, Austrálie. Svými obrazy 

přispěla i do posledních dvou 
ročníků aukce Konta bariéry. 

Je vdaná a s manželem žije v 
Modřanech. 

 
16. 7. 2015 
Chválíme léto  
Další tematická výstava z děl modroklíčovských 
výtvarníků. Veselé i romantické obrázky nám 

připomněly čas dovolených, odpočinku, slunce, 
cestování a letních romantických lásek. 
Vernisáž zpestřilo společné bubnování pod 

širým nebem na zahradě MK1 pod vedením 
uměleckého vedoucího hudebně taneční 

skupiny Sueneé Jana Sueneé Marka. 
 

Jakub javůrek: Letní lenošení 

 

17. 9. 2015 
GAPE představuje 
 

Výstava nám nabídla již páté setkání s 
pracemi 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. Spolupráce školy 
s Modrým klíčem zasahuje již do více 
oblastí a na vernisáži bude prostor je 

představit. 

František Černohorský: 
Romeo a Julie 



 45

15. 10. 2015 
PRAHA a MADONY 
Výstava představila dva soubory obrazů 

modroklíčových výtvarníků. Základ prvního 
souboru tvoří obrazy, které se staly 

předlohou nástěnného kalendáře pro rok 
2016. Kolekce těchto obrazů byla koncem 
listopadu představena v prestižním 

podnikatelském klubu GOLEM 
v centru Prahy, kde byl zahájen i 

prodej kalendářů. 
Druhý soubor byl připravován pro 
výstavu v Kostele Panny Marie 

Královny Míru ve Lhotce v Praze 4. 
Námětem byly historické Madony a 

opět v originálním vidění a 
výtvarném zpracování výtvarníků 

z Modrého klíče. Zahájení výstavy 
v kostele proběhlo 3. 12. u 
příležitosti konání benefičního 

koncertu Adventního klíčení pro 
Modrý klíč. 

Jakub Javůrek: 

Madona s dítětem 

 

19. 11. 2015 
Dotek světla 
Počátky výtvarného projevu Miro 

Marka byly ovlivněny vnímáním 
přírody kolem meandrů středního 
toku řeky Nitry. Do citlivé paměti se 

vryly nezapomenutelné tvary vrb, 
olší, topolů a vlnící se obilná pole. 

Odborné vzdělání započal Střední 
uměleckoprůmyslovou školou v Brati-

slavě. Pak následovalo studium 
scénografie na Divadelní fakultě 
v Praze, po kterém se zabýval hlavně 

tvorbou plakátů, piktogramů, 
designem hraček a tvorbou herního 

prostoru pro děti. Je žákem prof. 
Oldřicha Smutného, kterému vděčí 

Jaromír Hostomský: 
Betlémská kaple 

Miro Marko: Rajská zahrada  
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nejen za trpělivé a láskyplné formování výtvarného projevu, ale i za několikaleté 
přátelství. 

Významným zdrojem pro jeho tvorbu je studium Bible. Snaží se o zachycení 
vnitřního pocitu, dojmu, či přesvědčení.  Cílem Markovy práce není zobrazit, ale 

připomenout, že je i to, „co oko nevidělo a ucho neslyšelo“.  Vzbudit asociace 
uložené ve vědomí a podvědomí pozorovatele.  

 

17. 12. 2015 
Čas vánoc 
Tato výstava se stala ohlédnutím za čtvrtým rokem 

provozu Galerie Modrého klíče, svátečním 
setkáním příznivců výtvarného umění s výtvarníky, 

kteří v Galerii Modrého klíče vystavovali. Znovu jste 
tak vedle sebe mohli vidět práce talentovaných 
výtvarníků z Modrého klíče a profesionálů s 

mezinárodní reputací. Vzájemná inspirace a radost z 
tvorby obohacuje tak autory i návštěvníky.  

 
Jiří Funk: Ježíš 

 

 
Projekt JEDEN SV ĚT 2015 

 
vedení tvůrčích dílen a prezentace výtvarných prací byl hrazen grantem 
odboru kultury MČ Prahy 12, MČ Praha Libuš a prodejem obrazů.  
 
Př íjmy: 
grant odboru kultury MČ Prahy 12 35 000 Kč  
grant odboru kultury MČ Prahy Libuš                                        14 000 Kč  
prodej obrazů 1 824 Kč 
Celkem 50 824 Kč 
 
Náklady: 
kancelářský materiál 1 621 Kč 
mater iál ostatní 5 823 Kč 
pomůcky 20 380 Kč  
DOPP 20 600 Kč  
DOPČ 2 400 Kč 
Celkem 50 824 Kč                 

 
3. ročník festivalu p ěveckých sbor ů 

„Sv ět hudby, sv ět pro všechny“  
 
Př íjmy: 
grant odboru kultury MČ Prahy 12 34 000 Kč  
dary  6 055 Kč  
tržby z prodeje  946 Kč  
Modrá pyramida 20 000 Kč  
Celkem 61 001 Kč          
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Náklady: 
potraviny 3 953 Kč 
mater iál drobný  3 394 Kč 
sanitace stojanů na vodu 1 812 Kč 
DHV - ozvučení 18 475 Kč  
pronájem inventáře 15367 Kč 
technické zabezpečení akce 18000 Kč 
Celkem 61 001Kč           

 
 

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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Podpo řte připravené projekty i v  roce 201 6 
 
���� 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 celoro ční bydlení 
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 

dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením 
Zahradnický materiál, nářadí, zámková dlažba, zahradní nábytek, 
mater iál na vybudování hřiště a herních prvků, altánu… 
 

���� Zateplení a oprava obvodového plášt ě dílen včetně povrchu 
nakládací rampy 

Mater iál na zateplení, omítky, barvy na omítky a ocelové konstrukce, 
zapůjčení lešení, … 

 

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

 
Jak nás m ůžete podpo řit? 

Formou finančního i věcného daru, zajištěním nebo umožněním prodeje 
výrobků našich dílen, uspořádáním prezentační výstavy, umístěním 
pokladničky veřejné sbírky, poskytnutím slevy při nákupu, jednorázovou i 
pravidelnou pomoc í dobrovolníků.  

 
 

Děkujeme všem podporovatel ům. 


