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Slovo úvodem
Škola SPMP Modrý klíč (dále jen Modrý klíč) je nezisková
nestátní organizace poskytující pracovní rehabilitaci v chráněných
dílnách a sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a
kombinovaným postižením . Organizace byla vybudována na
principech občanské společnosti z iniciativy rodičů dětí s těžkou
formou mentálního a kom binovaného postižení, byla zřízena v roce
1991 na základě stanov Sdružení pro pom oc mentálně postiženým
jako sam ostatný právní subjekt (nyní Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením , o.s.).
Modrý klíč v roce 2009 poskytoval zázemí komplexní péče pro 110
uživatelů sociálních služeb. 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 nor málnímu životu jejich vrstevníků. Dětem bylo umožněno
vzdělávání na úrovni základní školy speciální. Pro starší uživatele služeb
byl denní program realizován na pracovištích „předprofesní přípravy“
v rámci denního nebo týdenního stacionáře nebo v chráněných dílnách.
Kromě výchovně vzdělávacího a pracovního programu pro uživatele služeb
bylo v rámci projektu řešeno jejich stravování, doprava, fyzioterapeutické
služby a dále poradenská činnost, další vzdělávání pracovníků a edukační
program rodinných příslušníků a opatrovníků uživatelů služeb.
Nyní se program zaměřuje na zvyšování kvality poskytovaných
služeb, zaměřuje se na pomoc uživatelům s kombinovaným postižením a
uživatelům s problémový m chováním, jež je způsobeno jejich omezenou
sociální adaptabilitou pro specifické poruchy vnímání, rozumové analýzy
situací, předv ídavosti apod. Modrý klíč se zabývá novými terapeutický mi
metodami pomoci těmto lidem.
Projekt Modrý klíč řeší danou problem atiku v koncepci s
celoživotní návazností jednotlivých služeb, s možností jejich
vzájemného prolínání v přímé reakci na aktuální potřeby uživatelů
služeb. Je vzorem a modelem soudobé moderní péče na světové
úrovni.
Každoročně uděluje Modrý klíč výroční cenu Z latého Bohouš e
podporovateli, který se v minulém roce nejvíce zasloužil o propagaci
myšlenek Modrého klíče. Cena nese jméno prvního podporovatele a
velkého bojovníka za obyčejný plnohodnotný život lidí s mentálním a
kombinovaným postižením pana Mgr. Bohumíra Šmerhy, který v roce 2001
opustil tento svět. Již devátého Zlatého Bohouše převzala v roce 2009
z rukou držitele sedmého ročníku pana Ing. Tomáše Junga paní Nelly
Jeníčková.
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: „SINE PENNIS VOLARE HAUD
FACILE EST“ (LÉTAT BEZ KŘÍDEL NENÍ SNA DNÉ).
Věříme, že následující řádky Vám dodají odvahy investovat své
síly k podpoře PROJEKT U MODRÝ KLÍČ, a tak společně budeme moci
rozvíjet započaté dílo.
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Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
v ČR, o. s. (SPMP)
Založení SPMP ČR se datuje do roku 1969. V současné době má
více než 8500 členů a působí na tzv. národní úrovni a také na úrovni
regionální a lokální. Své organizační jednotky má ve všech krajích a téměř
ve všech bývalých okresech. Za dobu existence Sdružení js me z ískali
bohaté zkušenosti ze života lidí s mentálním a kombinovaný m postižením a
jejich rodin.
Sdružení je také poskytovatelem sociálních služeb nejrůznějš ího
typu. V současné době využívalo více než 450 osob s mentálním a
kombinovaným postižením službu v našich zařízeních. SPMP ČR rozvíjí
svou činnost též ve spolupráci s dalšími celonárodně působíc ími
organizacemi, neboť je členskou organizací Sdružení zdravotně
postižených ČR (SZdP ČR), Národní rady osob se zdravotním postižením
ČR ( NRZ P ČR) a České rady humanitárních organizac í (ČRHO).
SPMP ČR rozvíjí intenzivní spolupráci na úrovni mezinárodní. Od
roku 1991 je členem celosvětově působíc í organizace Inclusion International ( II), která úzce spolupracuje s OSN. Od roku 2000 je členem
evropské asociace lidí s mentálním postižením a jejich rodin Inclusion
Europe (IE). V mezinárodních kontaktech SPMP ČR používá název
Inclusion Czech Republic (ICZ). V roce 2006 byla otevřena v sídle Sdružení
kancelář Inclusion Europe, která převzala práci dříve vykonávanou v
Bruselu. Předseda Sdružení Ivo Vykydal je členem výboru Inslusion Europe
a generálním sekretářem.
Činnost sdružení se program ově zaměřuje na následující oblasti:
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ociální začlenění - inkluze
řístup k informacím a ke službám
dstraňování bariér a předsudků
idská a občanská spravedlnost
konomická stabilita
lověk s těžkým stupněm mentálního postižení
ezá vislý způsob života
patro vnictví
ebeobhájci - rozvoj hnutí sebeobhájců
ransformace ústavní péče na komunitní služby

P rá va na dospělost
R odiny s malými dětmi
O rganizační struktura členství
V zájemná výměna zkušeností a mezinárodní spolupráce
Š kola a celoživotní vzdělávání pro všechny
E diční činnost
CH ování veřejnosti a práce s médii
N ové přístupy a technologie a jejich využití
Y year 2007 - 2007 Evropský rok rovn ých příležitostí
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Z historie projektu Modrý klíč
Organizace Škola SPMP Modrý klíč vznikla pod hlavičkou
Obvodního výboru Sdružení pro pom oc mentálně postiženým Praha 4
v květnu 1991 se záměrem řešit problem atiku lidí s mentálním
postižením a koncipovat péči o takto postižené tak, aby reagovala na
jejich přímé potřeby a um ožnila běžný život jejich rodin.
Modrý klíč vytvořil ucelený model komplexní péče o děti i dospělé
občany s mentálním postižením, který zahrnuje veškeré druhy pomoci - od
rady při narození dítěte s postižením až po jeho začlenění do společnosti.
Projekt je realizován postupně po jednotlivých etapách.
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 os mdesátých let se stupňovala nespokojenost rodičů.
Prostor pro jejich aktivitu se však otevřel až po „Sametové revoluci“. Začala
vznikat jednotlivá zařízení pro lidi s mentálním postižením, která částečně
doplňovala péči v ÚSP.
Dlouhodobé představy o sociálním zařízení nového typu pro děti
s těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami v projektu Modrý
klíč získaly v květnu 1991 konkrétní podobu. V srpnu Modrý klíč získal
právní subjektivitu, 23. 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 vedlejš í 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 rozšiřující projekt. Tento projekt již také
zahrnoval poradenství, zařízení na úrovni mateřské školy, školy, odborné
přípravy na zaměstnání, chráněné dílny, chráněné byty a domovy. Modrý
klíč od svého vzniku nabízí svou pomoc a své služby lidem s mentálním
postižením bez rozdílu hloubky postižení. Proto mezi klienty přibývá těch,
kteří byli vyloučeni z jiných zařízení ( i státních) právě pro hloubku postižení,
nezvladatelné chování či agresivitu.
V září 1995 docház í k praktickému rozšíření projektu. Modrý klíč
získává do pronájmu další budovu sousední mateřské školy, kde se nyní
uskutečňuje praktická výuka dospívajících a dospělých klientů. Postavením
zahradního domku, př ístavbou a nástavbou hlavního pavilonu Modrého
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klíče došlo k uzavření 1. etapy realizace rozšiřujícího projektu Modrý klíč.
V době od ledna do července 1996 bylo přijato dalších 15 osob s
mentálním postižením. Tehdy byly nejmladšímu klientovi tři roky a
nejstaršímu 45 let.
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
program chráněného bydlení ve
dvou bytech (jeden př ímo v areálu
MK a druhý v přilehlém sídlišti) pro
klienty s autismem. V lednu 1998
byl zprovozněn další chráněný byt,
tentokrát na Jižním městě, a v říjnu
1998 doplnil projekt chráněného
bydlení čtvrtý byt na Vyšehradě.
Všechny byty mají společný cíl - vytvořit domov, kde se klient uvolní,
odpočine si od všech řízených akcí ze školy nebo z pracoviště,
z rehabilitace, z terapií, nezbytných pro jeho celkový psychický i fyzický
rozvoj. Klienti zde žijí v malých komunitách s dopomoc í asistentů. Asistenti
zastupují funkci rodičů a vytvářejí bezpečné zázemí klientů. Podporují
samostatnost u těchto lidí, zpř ístupňují 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 MK“ byla zahájena v zář í
1998 a dokončena v říjnu 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 další část postupné dostavby areálu školy
„Vestavba prádelny do atria v objektu Školy Modrý klíč“. Byla dokončena
v roce 2000 a současně umožnila i rozšíření rehabilitačního zázemí MK.
V roce 2001 byla provedena celková rekonstrukce hospodářského
pavilonu, který slouží provozu kuchyně.
Koncem roku 2002 se v prostorách rehabilitačního pavilónu začal
realizovat projekt „Rekonstrukce a modernizace bazénu a vodního
hospodářství ve škole SPMP Modrý klíč“. V roce 2003, 2004 i 2005 se v
této akci pokračovalo, ale z finančních důvodů se dokončení posunulo do
dalších let a provizorní provoz začíná až v květnu 2010.
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V prosinci roku 2005 byl zprovozněn po vnitřních úpravách další chráněný
byt. Nachází se v areálu zařízení se samostatným vstupem v objektu chráněné
dílny a je určen pro komunitu 4 klientů.
O prostupnosti a otevřenosti jednotlivých stupňů školy a o cílevědomém
směřování naší práce k osamostatňování klientů a jejich přípravě k možné
integraci svědčí skutečnost, že koncem roku 1995 se 2 naši klienti zapojili do
normálního pracovního poměru, v roce 1997 se jeden klient přemístil do běžné
mateřské školy, v září 1999 se integrovaly 3 děti do běžné pomocné školy, v září
2000 přešly další dvě děti do zvláštní školy, avšak jedno dítě se k nám vrátilo pro
neklidné chování, v letech 2002 a 2003 byli další 4 klienti chráněných dílen
integrováni do běžného pracovního poměru.
Rok 2006 byl přípravou na realizaci investičního projektu „Modrý klíč –
chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I., který byl skutečně zahájen
dne 30. 10. 2006.
V roce 2007 pokračoval tento investiční projekt a byl úspěšně dokončen
dne 31. 8. 2007. Nové prostory byly slavnostně otevřeny 14. září 2007 za
přítomnosti mnoha významných hostí v čele s náměstkem ministra pro místní
rozvoj panem Ing. Danielem Touškem a starostou MČ Prahy 12 panem Petrem
Hánou.
Od 1. ledna 2007 začal platit nový Zákon o sociálních službách, a tak došlo
ke změně struktury zařízení Škola SPMP Modrý klíč. Modrý klíč se stal
poskytovatelem sociální služby: denní stacionář pro 74 uživatelů služeb, týdenní
stacionář pro 27 uživatelů služeb, odlehčovací služby pro asi 15 uživatelů. Dále MK
provozoval chráněné dílny pro 38 pracovníků se ZPS, vytvořil a provozoval
chráněná pracovní místa pro dalších 12 lidí s mentálním postižením a se ZPS.
Osm z nich se účastnilo projektu „Modrý klíč – chráněná pracoviště pro lidi
s mentálním postižením, provozní etapa“ financovaný Evropským sociálním
fondem, státním rozpočtem České 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 novém investičním
projektu Modrý klíč – centrum v zdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním
postižením, který byl financovaný Evropským sociálním fondem, státním
rozpočtem České republiky, rozpočtem HL. m. Prahy a Modrým klíčem a zároveň
proběhly přípravné práce projektu Výstavba týdenního stacionáře pro 12 uživatelů
služeb. Projekt byl schválen, proběhlo stavební řízení. Projekt výstavby
ubytovacích kapacit týdenního stacionáře je plně hrazen z vlastních zdrojů
Modrého klíče. K tomuto účelu je směřována Veřejná sbírka Modrého klíče a
Dárcovská SMS.
Od 1.1. 2009 zač íná realizace 1. investiční etapy a od srpna 2009 následuje 2.
Investiční etapa. Finanční situace roku 2009 byla velice nestabilní, 5 uživatelů
týdenního stacionáře přešlo do celoročních zařízení.
Kromě výchovně vzdělávacího a pracovního programu je v rámci zařízení
řešeno stravování, doprava, fyzioterapeutické služby a poradenská činnost.
Samostatný projekt tvoří vzdělávání 27 dětí v rámci resortu školství (výuku pro
uživatele sociálních služeb zařízení zajišťuje školské zařízení „Modrý klíč –
základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s.“).
Modrý klíč má vybudovanou strukturu služeb, které na sebe navazují. Rozsah
hloubky postižení uživatelů sociálních služeb poskytovaných Modrým klíčem je
v pásmu od středního stupně mentálního postižení po hlubokou formu v kombinaci
s tělesným, smyslovým či duševním postižením. Jedna třetina uživatelů je postižena
epilepsií.
Systém návaznosti jednotlivých sociálních služeb od dětství až po dospělost, který Modrý klíč provozuje, se osvědčil a je v ysoce hodnocen odborníky ČR i
ze zahraničí. Modrý klíč v následujícím roce 2010 dobuduje další speciální
pracoviště pro tyto osoby v rámci stávaj ících budov, bude ukončen projekt
„v ybudov ání nov ých prostor týdenního stacionáře“ a zůstává k realizaci
proj ekt na v ybudování nové sociální služby Domov se sídlem v ulici Skalská
na Praze 4 – Libuš.
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Modrý klíč v grafech
a) Počty klientů v jednotlivých letech

celkem klientů

v týdenním pobytu
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b) Aktuální počet klientů podle místa trvalého bydliště (leden 2009)
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Projekt Modrý klíč
Na Projektu Modrý klíč spolupracují dva právní subjekty. Škola
SPMP Modrý klíč, registrovaný poskytovatel sociálních služeb
denního stacionáře a týdenního stacionáře a odlehčovacích služeb
pro uživatele s mentálním popř. kombinovaným postižením . Denní
program denního a týdenního stacionáře je zajišťován ve speciálně
upravených a vybavených učebnách. Pracovní rehabilitace pracovníků chráněných dílen probíhá v pracovních dílnách, v ateliérech
kovové bižuterie, textilních technik a keram iky. Ubytování týdenního
stacionáře je organizováno form ou společného bydlení kom unity 12
osob a dále v 5 samostatných bytech. Kapacita pro rok 2009 byla 80
uživatelů denního stacionáře a 30 uživatelů týdenního stacionáře.
V roce 2009 pro 42 dospělých uživatelů zajišťoval Modrý klíč pracovní
uplatnění a 27 dětí bylo vzděláváno ve školském zařízení Modrý klíč –
základní škola speciální a m ateřská škola speciální, o.p.s.

Struktura služeb poskytovaných Modrým klíčem
Projekt
Modrý klíč

Modrý klíč – základní škola
speciální a m ateřská škola
speciální, o.p.s.
š

Škola SPMP
Modrý klíč

Základní informace o subjektu
Modrý klíč – základní škola speciální
a mateřská škola speciální, o.p.s.
Sídlo: Praha 4, Smolkova 567/2, PSČ 142 00
IZO: 600 000 231

IČO: 25 765 710

Číslo registrace: 314/97 – A
Zahájení provozu školského zařízení: 1. 9. 1996
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 70886329 / 0800
, FAX: 241 714 255

: 241 715 375, 241 711 927

E-m ail: m odryklic@m odry-klic.cz
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Modrý klíč – základní škola speciální a m ateřská škola
speciální, o.p.s. doplňuje Projekt Modrý klíč tím, že umožňuje vzdělávání
dětem sociálního zařízení na úrovni základní školy. Školské zařízení bylo
zařazeno do sítě MŠMT ČR od 1. 9. 1996. Do 31. 8. 1997 bylo vedeno jako
nedílná součást Modrého klíče pod hlavičkou sdružení SPMP.
Na základě požadavku MŠMT ČR bylo nutné školské zařízen í
oddělit a vytvořit nový právní subjekt s novým názvem. Rozhodli jsme se
pro nadaci a vznikl nový název - Soukromá speciální mateřská škola nadace Modrý klíč. Tato mateřská škola se stala plně samostatný m
právním subjektem, (v právních věcech vystupuje svým jménem a nese
odpovědnost z nich vyplývajíc í).
Na základě § 35 odst. 3 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a
nadačních fondech došlo 2. 11. 1998 k transformaci nadace na obecně
prospěšnou společnost „Soukromé speciální školy - Modrý klíč, o.p.s.“.
Od září 1999 jsou „Soukromé speciální školy - Modrý klíč, o.p.s.“ vřazeny
do sítě škol ČR. S novým školský m zákonem došlo v roce 2006 k dalš í
změně názvu, a to na již v úvodu uvedený: Modrý klíč – základní škola
speciální a mateřská škola speciální, o.p.s.

Finanční zabezpečení školského zařízení
Zdrojem finančních prostředků je státní dotace od MŠMT ČR,
příspěvky Školy SPMP Modrý klíč, sponzorské finanční nebo materiální
dary.

Personální zabezpečení k 1. 9. 2009
Správní rada:
Mgr. Radovan Netušil
Marie Javůrková
Martina Pejšová

Dozorčí rada:
Ing. Kamil Vašák
Ing. Miroslava Jelínková, CSc.
Petr Odstrčil

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky školy

Ing. Mgr. Milana Rem arová
Mgr. Petra Odstrčilová

Ve škole dále pracují speciální pedagogové, asistenti padagoga,
fyzioterapeuti.
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Náklady na provoz organizace
Modrý klíč - základní škola speciální
a mateřská škola speciální, o.p.s. v roce 2009
Neinv estiční druh finančních prostředků
materiálové včetně DHIM
knihy
kancelářský materiál
pracovní oděvy
materiál ostatní drobný
pomůcky
DHM

3.078,00
46.931,00
18.000,00
619,00
46.176,00
30.919,10

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

2.903,50
791,00
3.191,10
39.000,00
51.399,00
9.000,00
6.019,00
519,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

služby
poplatky
poštovné
výkony spojů
účetnictví, mzdy
kurzy, školení
oprava, údržba
cestovné
ostatní služby
odvody
zdr.+ soc. pojišt. 11 přep. zam.
zákonné pojištění - Kooperativa
mzdy zaměstnanců
mzdy zaměstnanců přep.
DOPČ
DOPP
celkem neinvestiční finanční prostředky

899.110,00 Kč
14.612,00 Kč

2.770.468,00 Kč
23.880,00 Kč
133.250,00 Kč
4.099.865,60 Kč

Příjmy na provoz organizace
Modrý klíč - základní škola speciální
a mateřská škola speciální, o.p.s. v roce 2009
dotace Magistrát hl. m. Prahy
jiné ostatní výnosy
úroky

4.096.000 Kč
23,75 Kč
1663,97 Kč

celkem příj my

4.097.687,72 Kč

Ztráta ve výši 2 177,88 Kč je kryta z příspěvků žáků z předcházejících let.

12

Základní informace o subjektu
Škola SPMP Modrý klíč
Sídlo: Praha 4, Smolkova 567/2, PSČ 142 00
Číslo registrace: právní subjekt „Škola SPMP Modrý klíč“ byl zřízen na
podkladě stanov Sdružení pro pomoc
mentálně postiženým (dnes
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, o.s., dále jen SPMP)
schválených Ministerstvem vnitra České republiky pod č. VSP/1-3724/90-R,
změna stanov byla vzata na vědomí dne 15. 2. 2007.
IČO: 41192109
Bankovní spojení: Česká spořitelna 69439329 / 0800
, FAX: 241 714 255

: 241 715 375, 241 711 927

E-m ail: m odryklic@m odry-klic.cz
www.modry-klic.cz
Zařízení „Škola SPMP Modrý klíč“ je samostatný právní subjekt, (v
právních věcech vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z
nich vyplývající). Škola SPMP Modrý klíč je organizační jednotka
občanského sdružení SPMP.
Finanční zabezpečení projektu
Zdrojem finančních prostředků jsou státní, obecní dotace a granty na
základě zpracovaných projektů (dosud není právní nárok), příspěvky
uživatelů, sponzorské finanční či materiální dary, vlastní výdělečná činnost.
Personální zabezpečení
V zařízení MK pracují pedagogové, pracovníci v sociálních službách,
odborní asistenti, sociální pracovnice, fyzioterapeuti, administrativní a
provozní zaměstnanci.
Členové poradního sboru v roce 2009
ředitelka MK
zástupce ředitelky MK
zástupce ředitelky MK ZŠS a MŠS, o.p.s.
vedoucí chráněných dílen MK
vedoucí bytů týdenního stacionáře
vedoucí fyzioterapie
vedoucí odlehčovací služby
vedoucí odborných asistentů skupin
vedoucí sekretariátu
hospodářka a vedoucí kuchyně
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Ing. Mgr. Milana Remarová
Mgr. Radovan Netušil
Mgr. Petra Odstrčilová
Martina Sojková
Lucie Virostková DiS.
Monika Babická
Jitka Prokopová
Zdenka Kapicová
Olga Bugárová
Alexandra Škodová

Členové Rady rodičů
předseda:
další členové:

Ing. Kamil Vašák
paní Babická, pan Buráň, MUDr. Červenková, pan í
Javůrková, paní Kapicová, paní Kurková, pan í
Bartošová, pan Löbl, pan Dvořák

Škola SPMP Modrý klíč
zaměřuje své aktivity
ve prospěch lidí s mentálním,
popř. kombinovaným postižením

služby přímo poskytované
jedinci s postižením
či jeho rodině

aktivity zaměřené na
profesionální růst pečujících a
společenské povědomí

Vzdělávací centrum
 semináře a š kolení pro odborníky
 pravidelné konzultace a poradenství
 praxe studentů odbornýc h š kol

Celoživotní výchova a vzdělávání
zaměřené k zvládání životních
situací a k co největší míře
samostatnosti, aktivizační činnosti

Pracovní rehabilitace

Nakladatelství Modrý klíč

Týdenní ubytování

se zaměřením na metodic kou liter aturu
zabý vajíc í se výc hovou, vzděláváním,
zdravotní podporou a oc hranou lids kýc h práv
osob s ment. a kombinovaným post.

Aktivní účast na tvorbě a
připomínkových řízeních
nových legislativních norem
(MPSV ČR, MŠMT ČR)

Doprava
denní svoz a rozvoz

Fyzioterapie
Mezinárodní spolupráce
 vý měna praktic kých z kušeností
 aktivní účast při organizaci mezinárodních

Aktivity volného času
 pravidelná z ájmová či klubová činnost
 jednorázové kult. či sport. aktivity
 pobytové akc e pro celé r odiny

konferencí

 aktivní podíl při realizaci mezinárodních
projektů
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Škola SPMP Modrý klíč – denní stacionář

Denní stacionář v roce 2009 měl kapacitu 80 uživatelů služeb. Nabízel
uživatelům služby v různých formách přizpůsobených druhu a hloubce
postižení a věku. Dětem bylo zpř ístupněno vzdělávání na úrovni základní
školy speciální, starší uživatelé měli možnost denní program realizovat na
pracovištích tzv. předprofesní přípravy a možnost pracovního uplatnění
v chráněných dílnách. Kromě výchovně vzdělávacího a aktivizačního
programu zabezpečoval denní stacionář uživatelům stravování, dopravu,
fyzioterapeutické služby a poradenskou činnost.
Poslání: Sociální služba vychází z individuálních potřeb uživatelů,
zachovává jejich práva a lidskou důstojnost. Uživatele aktivizuje a motivuje
k samostatnosti při zvládání běžných denních činností, podporuje jejich
sebevědomí, vytváří u nich pocit úspěšnosti, podporuje jejich vlastní volbu
v rozhodování.
Cíl: Denní stacionář prostřednictvím svých služeb umožňuje uživatelům žít
maximální měrou běžným způsobem života, který se co nejvíce přibližuje
způsobu života běžné, věkově srovnatelné populace, a tím s měřuje tyto
osoby k sociálnímu začleňování.
V případech, kdy to vylučuje zdravotní stav a možnosti uživatelů, zajišťuje
uživatelům sociální služby důstojné prostředí, pomoc a podporu.
Závazek: Pro pracovníky zařízení z tohoto poslání vyplývá povinnost
uvedené hodnoty nabízet a realizovat, pro uživatele a veřejnost znamená
pak tyto hodnoty vyžadovat.
Provoz a program denního
stacionáře pro 80 uživatelů v roce
2009 zajišťovalo 18 pracovníků
přímé péče (pedagogové, asistenti,
asistenti fyzioterapie, fyzioterapeuti), sociální pracovnice, 5 vedoucích a administrativních pracovníků,
6 hospodářských pracovníků.
Všichni noví zaměstnanci
procházeli intenzivním školením
tak, aby ke svým morálním kvalitám
a profesním znalostem získali
teoretické i praktické znalosti a dovednosti pro specifickou práci s uživateli
s mentálním a kombinovaným postižením.
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Škola SPMP Modrý klíč – týdenní stacionář
Týdenní stacionář v roce 2009 měl kapacitu 30 uživatelů služeb a
zabezpečil službu 26 uživatelům. Důvodem byly nedostatečné finanční
podmínky.
Závazek: Týdenní stacionář pomáhá uživatelům, jejich zákonný m
zástupcům a opatrovníkům řešit náročné rodinné situace, kterými většinou
jsou důvody sociální, zdravotní nebo pracovní.
Služba zabezpečuje uživatelům kompletní stravování 5x denně, ubytování
blížíc í se běžnému domácímu prostředí, fyzioterapeutické služby, denní
aktivizační program na pracovištích předprofesní přípravy..
Uživatelům je poskytnutá podpora při zajištění chodu domácnosti, př i
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.
Cíl: Uživatelé se učí zvládat samostatný pohyb včetně orientace ve vnitřním
i venkovním prostoru, schopnost využívat dopravní prostředky, dovednost
potřebnou k úředním úkonům, např íklad vlastnoruční podpis, nácvik
chování v různých společenských situacích. Učí se zvládat běžné a
alternativní způsoby komunikace a práci s informacemi.
Poslání: Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti pomáhají uživatelům
upevňovat motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti a
obnovovat
kontakt s přirozeným sociálním prostředím, zvyšovat
samostatnost a nezávislost uživatelů na systému sociálních služeb.
Provoz, náplň týdenního stacionáře pro 26 uživatelů v roce 2009
zajišťovalo 16 pracovníků př ímé péče (pedagogové, asistenti, asistenti
fyzioterapie, fyzioterapeuti),
sociální pracovnice, 3 vedoucí a
administrativní pracovníci, 4 hospodářští pracovníci.

Škola SPMP Modrý klíč – odlehčovací služby
Odlehčovací služba nabíz í uživatelům služby ve formách, které jsou
přizpůsobeny druhu a hloubce jejich postižení a věku. Je formou sociální
služby, která pomáhá uživatelům, jejich zákonným zástupcům a
opatrovníkům řešit náročné situace v době, kdy nejsou poskytovány
sociální služby v základních provozech denního a týdenního stacionáře, a
to převážně formou víkendových pobytů.
Poslání: Služba zabezpečuje uživatelům stravování, ubytování, fyzioterapeutické služby, program přizpůsobený uživatelům dle typu a hloubky jejich
postižení komponovaný převážně ze zájmových a volnočasových aktivit,
vycházek, výletů a kulturních akcí, čímž zprostředkovává uživatelům
kontakt se společenským prostředím.
Cíl: Uživatelé a pracovníci se nec ítí striktně vázáni „denním režimem, či
programem“, ten je co nejvíce přiblížen běžnému víkendovému dni
v rodinách, pracovníci se snaží empaticky vcítit do role uživatele, do jeho
života, do skutečných jeho možností a šancí, a tím co nejv íce přibližovat
„víkendový“ život uživatelů rodinnému životu doma.
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Závazek: K uživatelům zachovávají lidskou důstojnost, respekt k jejich
právům, k oprávněným zájmům, aktivizují uživatele k větší samostatnosti a
podporují je při postupném začlenění do přirozeného sociálního prostředí.

Chráněné dílny Modrý klíč
Chráněné dílny Modrý klíč byly vybudovány dle zákona o
zaměstnanosti a poskytují pracovní rehabilitaci dospělý m lidem
s mentálním postižením a se změněnou pracovní schopností. kteř í také
pobírají 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 dalš í dvě chráněné dílny. Chráněná dílna má kapacitu 38
osob se ZPS, o které se stará osmičlenný kolektiv asistentů.
Předmětem činnosti jsou montážní, kompletační a balicí práce
nenáročné z hlediska spotřeby energií, vybavení a kvalifikovanosti pracovní
síly. Pracovníci dílen se středním a těžším stupněm postižení potřebují
delší dobu na zapracování, mají nižš í pracovní výkon a nižší schopnost
dlouhodobé koncentrace. Chráněné dílny umožňují poskytovat pracovní
rehabilitaci v době od 7 do 15 hodin, kdy je základní pracovní úvazek
doplněn potřebnou sociální službou včetně nabídky zájmových aktivit či
ozdravných pobytů v přírodě.

Jedním ze základních principů fungování chráněné dílny bylo
poznání, že nejnáročnější na zajištění provozu je zabezpečení trvalé práce
pro handicapované osoby. To vyžaduje od zadávajíc í firmy pochopení dané
problematiky, ochotu hledat nová řešení a důvěru ve schopnosti kolektivu
chráněné dílny. Od chráněné dílny pak spolehlivost, určitou míru
přizpůsobivosti a dobrou organizaci práce, kde se klade důraz na kvalitní
zaškolování pracovníků.
U všech pracovníků je možné sledovat rozvoj pracovních
schopností, samostatnosti a určité sociální orientace. Samozřejmě podle
typu a hloubky postižení jsou vytvářeny úměrné nároky na práci, která je
rozdělována tak, aby všichni okusili pocit úspěšnosti a společenské
prospěšnosti. Již se také podařilo několik pracovníků chráněné dílny zapojit
do běžného pracovního poměru.
Chráněná pracoviště jsou posledním předstupněm k dosažení plné
socializace (uplatnění v běžném pracovním prostředí) a splňují základní
podmínku pro spokojený a smysluplný život člověka s postižením, což je
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jeho začlenění do pracovního procesu, zabraňují pocitu společenské
nepotřebnosti lidem, kteř í jinak zůstávají v domácí péči nebo jsou izolováni
v zařízeních poskytující sociální službu.







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

Chráněné dílny js ou oprávně ny poskytovat náhradní plnění povinné ho podílu
zaměstnanců se ZPS podle zákona 1 /91 § 24.

Náklady na provoz Chráněné dílny
Školy SPMP Modrý klíč v roce 2009
Neinv estiční druh finančních prostředků
materiálové včetně DHIM
z toho
pomůcky
ostatní materiál
nemateriálové
z toho
energie
opravy a údržba
služby
z toho
Reprografické práce
výkony spojů, internet
poštovné
právní a ekonomické služby
ostatní služby
mzdy zaměstnanců
z toho
mzdy 7,5 přep. zam.
mzdy ZPS
odvody
z toho
zdr.+ soc. pojišt. 7,5 přep. zam.
zdr.+ soc. pojišt. ZPS přep. zam.

20.457,44
11.615,00
8.842,44
197.688,66
186.484,66
11.204,00
125.443,26
31.214,00
22.375,26
5.284,00
61.200,00
5.370,00
2.538.930,00
1.508.361,50
1.030.568,50
715.526,00
485.187,00
230.339,00

celkem neinvestiční finanční prostředky

3.598.045,36 Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Příjmy na provoz Chráněné dílny
Školy SPMP Modrý klíč v roce 2009
ÚP hl. m. Prahy dotace na CHD
ÚP hl. m. Prahy zákon 435/2004 Sb., § 78
Vlastní hospodářská činnost

1.420.000,00 Kč
1.260.907,50 Kč
917.137,86 Kč

celkem příj my

3.598.045,36 Kč
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Závěrem
Modrý klíč je vysoce hodnocen zahraničními odborníky nejen pr o
kvalitně poskytované služby, ale i pro uskutečňovanou osvětu ovlivňujíc í
celospolečenské klima a napomáhající integraci osob s postižením.
Na závěr přijměte všichni, kteř í jste Modrý klíč podpořili, naš e
poděkování. Děkujeme za finanční prostředky, materiální dary, bezplatné
služby, slevy při nákupu zboží, zadávání práce do dílen, spolupráci, za
pozitivní myšlenku, zkrátka za vše, co podporuje rozvoj lidí s handicapem a
přibližuje jejich život normálu.
Poděkování patř í též celému tý mu Modrého klíče, aktivním rodičů m
uživatelů Modrého klíče a samozřejmě také př ímo všem uživatelům
Modrého klíče.

Celkové výdaje a příjmy v roce 2009
Proj ekt Modrý klíč se skládá z dílčích projektů:
Škola SPMP Modrý klíč - denní stacionář 2009
Škola SPMP Modrý klíč - týdenní stacionář 2009
Škola SPMP Modrý klíč - odlehčovací služby 2009
Škola SPMP Modrý klíč - chráněné dílny 2009
Rehabilitační pobyt mentálně postižené mládeže se
zdravotním programem Lučany, okr. Jablonec/Nisou
Rehabilitační pobyt pro rodiny se zdravotně postiženým
členem RZ Jizerka Nový Vestec Káraný
Vzdělávání - z vlastních zdrojů
Celkem prov ozní výdaje v roce 2009

10 930 058,69 Kč
9 361 350,33 Kč
454 842,64 Kč
3 598 045,36 Kč
187 100,00 Kč
164 701,03 Kč
189 549,00 Kč
24 885 647,05 Kč

Inv estiční výdaje v roce 2009:
Koupě objektu pavilonu P2 Smolkova 566
Rekonstru kce kabelů a anténní rozvod
Arjo – zvedák a 3 vaky
Nosný systém Erilens k bazénu 1. část
Projekt Modrý klíč – centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí
s mentálním postižením
Rekonstru kce ubytovací části týdenního stacionáře
Celkem investiční výdaje v roce 2009

23 723 726,50 Kč
2 150 676,00 Kč
28 135 748,50 Kč

celkov é v ýdaj e v roce 2009
Z toho neinvestiční výdaje celkem
investiční výdaje celkem
celkem

24 885 647,05 Kč
28 135 748,50 Kč
53 021 395,55 Kč

celkov é příj my v roce 2009
Z toho příjmy dotace, granty, příspěvky, dary, tržby, jiné
dotace strukturálních fondů EU
úvěr
půjčky
celkem

28 904 742,89 Kč
11 255 842,25 Kč
7 923 933,84 Kč
11 500 000,00 Kč
59 584 518,98 Kč
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2 000 000,00 Kč
74 256,00 Kč
154 580,00 Kč
32 510,00 Kč

Rozdíl je 6 563 123,43 Kč z toho 630 000,00 Kč jsou dary a výtěžek
veřejné sbírky za rok 2009 směřované na vybavení zrekonstruovaného
týdenního stacionáře, 785 000,00 Kč jsou příspěvky uživatelů na leden
2010 a částka 5 148 123,43 Kč je záloha na dokončení investičních
projektů roku 2010.

Provozní výdaje na sociální služby v roce 2009
Neinv estiční druh finančních
nákladů
materiálové včetně DHIM
materiál kancelářský
odpisy HIM a NIM
pohonné hmoty
potraviny
ostatní materiál
celkem

Kč
48 107,00
6 395,00
121 838,00
571 440,00
280 779,76
1 028 559,76

Kč
8 415,00
33 260,00
39 649,00
350 314,00
181 081,04
612 719,04

odlehčovací
služby
Kč
0,00
0,00
0,00
18 352,00
6 487,10
24 839,10

nemateriálové
cestovné
energie
opravy a udržování
celkem

2 448,00
1 026 100,93
138 892,40
1 167 441,33

15 281,00
667 329,23
391 816,97
1 074 427,20

0,00
12 691,00
0,00
12 691,00

190 333,00
191 294,90
209 000,00
55 445,00
12 046,00
148 107,70
806 226,60

341 547,00
219 680,98
209 000,00
43 300,00
11 194,00
187 766,90
1 012 488,88

0,00
1 388,54
40 000,00
0,00
0,00
7 630,00
49 018,54

12 972,00

61 030,21

0,00

5 805 657,00
161 360,00
73 409,00
6 040 426,00

4 342 300,00
270 220,00
473 604,00
5 086 124,00

64 187,00
190 661,00
79 460,00
334 308,00

odvody
zdr.+ soc. pojišt. pracovníků
zdr. a soc. poj k DPČ
ostatní odvody - kooperativa
celkem

1 828 051,00
18 714,00
27 668,00
1 874 433,00

1 346 295,00
140 798,00
27 668,00
1 514 761,00

13 948,00
20 038,00
0,00
33 986,00

celkem neinvestiční výdaje

10 930 058,69

9 362 350,33

454 842,64

služby
nájemné
výkony spojů, internet
právní a ekonomické služby
školení, kurzy, supervize
pořízení DNM do 60ti tis.
jiné ostatní služby
celkem
daně a poplatky
celkem poplatky

denní
stacionář

týdenní
stacionář

mzdy zaměstnanců
mzdy pracovníků
DOPP
DOPČ
celkem
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Příjmy na provoz sociálních služeb v roce 2009
denní
stacionář

podporov atel
MPSV ČR
Magistrát hl.m. Prahy soc.
Magistrát hl.m. Prahy zdrav.
ÚP HMP
příspěvky uživatelů
MČ Praha 1
MČ Praha 2
MČ Praha 4
MČ Praha 5
MČ Praha 11
MČ Praha 12
MČ Praha Zličín
Černošice
sponzorské dary materiální
vlastní hospodářská činnost
celkem

Kč
5 800 000,00
900 000,00
185 000,00
139 081,00
3 043 347,00
40 000,00
370 000,00
10 000,00
130 000,00
40 000,00

týdenní
stacionář
Kč
6 100 000,00
300 000,00
178 000,00
149 967,00
2 081 035,00
150 000,00
80 000,00
130 000,00
10 000,00

odlehčovací
služby
Kč
260 000,00
0,00
0,00
0,00
194 842,00

119 537,00
153 093,00

20 000,00
50 000,00
0,00
113 348,00

0,00
0,00

10 930 058,00

9 362 350,00

454 842,00

Příspěvky dárců v roce 2009
Finanční dary v roce 2009:
Aeroservis s r.o
2N telekomunikace a.s.
AES Bohemia, spol. s r.o
AHOLD Czech Republic, a.s.
Comfero s.r.o.
Čeps, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Česká televize
ČSOB a.s. Radlická
Interrpharma
KH servis spol. s r.o.
manželé Buráňovi
Marýnka Vracov, folklorní soubor
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
nadace J & T
nadace O2
nadace rozvoje občanské společnosti projekt Pomozte dětem
Nestlé Česko s.r.o.
Občanská demokratická strana, Oblastní sdružení
Obvodní výkonný výbor České st rany soc. dem. Praha 12
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5 000 Kč
20 000 Kč
40 000 Kč
127 000 Kč
10 000 Kč
100 000 Kč
14 000 Kč
85 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
25 000 Kč
5 000 Kč
4 000 Kč
340 000 Kč
20 000 Kč
184 000 Kč
154 580 Kč
95 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč

pan Jung Tomáš
pan Bláha Josef
pan Brotánek Tomáš
pan Čmakal Jiří
pan Franců Petr
Pan Fried Jan
pan Grulich Tomáš
pan Hájíček Jan
pan Havránek Petr
pan Hrnčárek Marek
pan Huml Luboš
pan Huml Vladimír
pan Kain Stanislav
pan Kalenda Ondřej
pan Kočí
pan Kuda
pan Levec Otakar
pan Marek Roman
pan Neškrabal Radek
pan Netušil Radovan
pan Novák Karel
pan Odstrčil Petr
pan Pavelka Miloslav
pan Slavik
pan Šálek Cyril
pan Šťáhlavský Petr
pan Štěpina Pavel
paní Aimová Marie
paní Beranová Edita
paní Bezůšková Markéta
paní Budilová
paní Červenková Magdaléna
paní Deaková Hana
paní Deaková Hana
paní Fabiánová Kristýna
paní Hánová Hana
paní Havránková Lea
paní Horáková
paní Chudomelová Helena
paní Jandová Hana
paní Klímková Zdeňka
paní Knitlová
paní Krčmářová Mirjam
paní Kremličková
paní Lukashuk Světlana
paní Lupínková Miloslava
paní Nachtigalová
paní Olivová-Nezbedová Libuše
paní Olšarová
paní Podkovičáková Miroslava
paní Remarová Milana
paní Škodová

3 000 Kč
500 Kč
10 000 Kč
4 800 Kč
50 000 Kč
1 500 Kč
50 000 Kč
8 000 Kč
1 500 Kč
40 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
200 Kč
500 Kč
5 000 Kč
1 000 Kč
50 950 Kč
1 978 Kč
5 000 Kč
600 Kč
30 000 Kč
349 Kč
4 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
1 000 Kč
5 000 Kč
1 400 Kč
1 564 Kč
461 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
6 000 Kč
2 000 Kč
1 500 Kč
500 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
6 100 Kč
4 000 Kč
650 Kč
200 Kč
15 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
28 000 Kč
560 Kč
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paní Šlejharová
paní Švantnerová Dagmar
paní Tomášová Marta
paní Válová Hana
paní Vlasáková Marta
paní Zachariášová
paní Zbořilová
Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.
Rathiopharm, CZ s.r.o.
RWE Transgas, a.s.
Stavospol s.r.o.
SUDOP Praha a.s.
Svaz bojovníků za svobodu
Tesco Stores ČR, a.s.
Zhan Yu Shan
celkem

1 028 Kč
3 000 Kč
20 000 Kč
500 Kč
1 040 Kč
703 Kč
1 500 Kč
6 852 Kč
15 000 Kč
30 000 Kč
5 000 Kč
15 000 Kč
500 Kč
18 866 Kč
5 000 Kč
1 964 381 Kč

Veřej ná sbírka v roce 2009:
Prodej fotografií v rámci veřejné sbírky
DMS
pokladničky Gymnázium Písnická
pokladnička MČ Praha 12
pokladnička Auto Trio
pokladnička Auto Adámek
pokladnička Husova knihovna
pokladnička Městská knihovna Vazovova
pokladnička Poliklinika Modřany
pokladnička Billa Sofijské nám.
pokladnička Billa Labe
pokladničky Modrý klíč
ZŠ TGM
Gymnázium Písnická
Husova knihovna
MŠ Montessori
MŠ Pohádka
ZŠ a MŠ k Dolům
ZŠ a MŠ Na Beránku
ZŠ Pertoldova
ZŠ Písnická
ZŠ profesora Švejcara
ZŠ Smolkova
MŠ Větrníček, Zárubova
Celkem

20 001 Kč
19 926 Kč
48 056 Kč
4 320 Kč
462 Kč
1 572 Kč
473 Kč
823 Kč
474 Kč
4 069 Kč
5 161 Kč
7 644 Kč
6 585 Kč
2 971 Kč
4 000 Kč
2 163 Kč
2 730 Kč
16 122 Kč
15 122 Kč
12 000 Kč
5 161 Kč
10 191 Kč
4 145 Kč
675 Kč
194 801 Kč

Základní školy také podpořily provoz chráněné dílny Modrý klíč prodejem jejich
výrobků, a tak veškeré prodeje nejsou součástí veřejné sbírky.
Do prodeje výrobků chráněných dílen se zapojili rodiny uživatelů, pracovníci
Modrého klíče i spolupracující firmy (p. Michalcová, Jindřichová, Kylián, Javůrková,
Konštacká, Kodetová, Šťastný, Prchalová, Rittová, Beranová, Remarová, Novák,
Knechtová, Netušilová, Škodová, Štěpinová, Vacínová, Němcová, Nešněrová,
Neškrabal, Ferancová, Čapková, Dvořák, Korošová, Bočková, Macháč ek,
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Tomášová, Soprovi, Pivoňkovi, Bartošová, Odstrčilová, Rundová, Žáková, Grulich,
Nimrichtrová, Šulcová, Vondráčková, Piková, Janotová, Bartáková, Červenková,
Jílková, Jung, Růžičková, Suchá, Píchová, Sojková, Zahradníková, Studio Euforie,
společnost Equite, Skanská, Modrá pyramida, Hotel Step – akce Čs. Spořitelny,
pracovníci ZŠ Prahy 12, MŠ Prahy 12, pracovníci ÚMČ Praha 12, Husova
knihovna, DDM Prahy 12, T mobil, KC Novodvorská, občané MČ Praha 12 u
vánočního stromu, účastníci seminářů atd.)
Materiální dary a služby:
Bedřich Chroust - Chrpa

mytí oken, opravy, údržba

40 000,00 Kč

Jantar servis.
Nestlé Česko s.r.o.
OBI Česká republika s r.o.
provozovna Modřany

EZS
občerstvení

22 610,00 Kč
6 217,00 Kč

tapety, vánoční strom

9 470,56 Kč

Prakab Pražská Kabelovna, a.s.
Divadlo Brodway

kabely
vstupenky Mona Lisa

78 797,00 Kč
19 960,00 Kč

Ing. Petr Janeba Jantar servis.
Sdružení VKV
paní Findejsová
Malé divadélko

EZS prostorů stavby
měděný odpad
fotomateriál
loutkové představení

22 610,00 Kč
1 500,00 Kč
12 280,00 Kč
6 000,00 Kč

pan Šebesta.
pan Vašák Kamil

10 tašek nákupních
3 skříně, 3 stoly, mobil

1 500,00 Kč
25 000,00 Kč

Další dárci a podporovatelé v roce 2009
Dary materiální, prov ozní a služby v roce 2009 poskytly:
ASM spol. s r.o
servis PC, tiskáren
Audico, s.r.o.
sleva auditu
Autistik
poskytnutí publikací k prodeji
Pan Hiadlovský
dřevěný betlém
Jantar servis
zabezpečovací zařízení servis
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
kalendáře Modrého klíče, reportáž
OTKA sdružení podnikatelů
mytí oken a čištění koberců v MK
Sklo Petr
skleněné výrobky
společnost Atius s.r.o.
zprostředkovávání poj. smluv
Významné slev y v roce 2009 poskytly společnosti:
Autoškola 7 s.r.o.
při školení řidičů
OBI Česká republika, provozovna Modřany při nákupu spotř. zboží
Valeš a Hurka
při nákupu podlahových krytin
Zdrav otní péči zabezpečovali v roce 2009:
MUDr. Červenková
MUDr. Pilinová
MUDr. Janotová
Mgr. Kříhová
MUDr. Uskoba
Vzdělávání a kultura 2009
Restaurace na Kovárně, Praha 7
ZDŠ na Barrandově, Praha 5

prodejní výstava výtvarných prací
prodejní výstava výtvarných prací
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Sazka Aréna
chráněné dílny Rolnička v Soběslavi
Matějská pouť
ZŠ Smolkova
Městská knihovna Prahy 12, Vazovova

ples Novy
exkurze dílen Modrého klíče
bezplatná návštěva atrakcí
integrační sportovní akce
výstava obrazů a křest kalendáře
Modrého klíče
loutkové představení v Modrém klíči

Malé divadélko Praha
Dobrov olnické akce pořádali v roce 2009:
firemní dobrovolnictví společnosti CA CZ
Forum dárců
firemní dobrovolnictví T – mobile

Slav nost Modrého klíče 2009 sponzorov ali:
Bufet Kabát
občerstvení
firma Cikas obec Libeň
květiny
Lahůdky Arbesovo náměstí
cukrovinky
manželé Machalovi
vinné nápoje
manželé Veškrnovi
dort
MP Print
tisk obálek
Nestlé Česko s.r.o.
občerstvení
P+K s.r.o.
občerstvení
paní Findejsová
fotomateriál
Progress Word, s.r.o., pan Kubíček
občerstvení
Smetanová cukrárna
občerstvení
Organizace zadávaj ící práci do chráněné
Firma
Atradius Credit Insurance N.V.
Bláha s.r.o.
BSC Praha, spol. s r.o.
Clifford Chance LLP
FS Hotel Prague, s.r.o.
iDOMINO a.s.
KES s.r.o.
Nestlé Česko s.r.o.
Office line Boué s.r.o.
Panametria CZ s.r.o.
Paulínky s.r.o.
Progrant s.r.o.
Sofis a.s.
Trigad s.r.o.
vydavatelství Grand princ
AV profil, s.r.o.
REMA Systém, a.s.
O.K. Soft
Vinland a.s.
PFEIFFER Vacuum AustriaGmbH
Firma Školník s.r.o.
Česká republika – Státní zemědělská a
potravinářská inspekce
Asociace českých pojišťovacích makléřů
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dílny v roce 2009:
Druh zakázky
kompletace
přání, zápalky
novoročenky
novoročenky
přání s měděnou rytinou
kompletace a exp. koresp.
novoročenky
dárkové koše
kompletace psacích potřeb
novoročenky
prodej výrobků
novoročenky
novoročenky
novoročenky
výroba dřevěných stojanů
novoročenky
kompletace šperků
novoročenky
Kompletace dárků
novoročenky
novoročenky
novoročenky
prodej výrobků

Prodej ní místa výrobků chráněné dílny Modrý klíč během roku 2009:
24. 10. Nučice OS Bucephalos - stánkový prodej výrobků na akci „ Hubertova
jízda“
12. 11. KC Novodvorská - prodej klíčků v rámci Benefiční akce P12
19. 11. KC Novodvorská – prodej klíčků v rámci Benefiční akce P12
23. - 26. 11. Husova knihovna P12 - prodej výrobků a prezentace „Škola SPMP
Modrý Klíč“ v rámci Benefiční akce
2. 12. MÚ Modřany P12 - akce rozsvěcení stromu - prodej výrobků a
prezentace „Škola SPMP Modrý Klíč „ v rámci Benefiční akce
5. 12. KC Novodvorská P4 - prodej klíčků v rámci Benefiční akce „Odemkněte
srdce modrým klíčem“ při koncertu „Chorea Bohemica“
10. 12. KC Novodvorská P4 - prodej klíčků v rámci Benefiční akce „Odemkněte
srdce modrým klíčem“ při Vánočním koncertu Štěpána Raka + jeho osobní
dar 5.000 Kč
14. 12. Novoměstská radnice Praha 1 - vánoční trhy, prodej výrobků a prezentace
Modrého klíče
17. 12. Vánoční setkání ve Škole SPMP Modrý Klíč a Tradiční vánoční jarmark prodej výrobků a prezentace
19. 12. Vánoční trhy – Kampa P1 - prodej výrobků a prezentace Školy SPMP
Modrý Klíč

Mezinárodní akce:
Návštěva pracovníků sociálních zařízení ze švédského Helsinborku probíhala 1.
týden v květnu 2009. Kromě odborných návštěv po zařízeních proběhla i beseda a
výměna zkušeností se zástupci MČ Prahy 12 za účasti paní místostarost ky Zlatuše
Rybářové a vedoucího humanitního odboru pana Martina Rotha na téma sociální
služby v české republice a ve Švédsku.
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Další akce pro uživ atele:
13. 2.
20. 4.
30. 4.
2. 4.
1. 6.
14. 7.
5. 12.

Škola SPMP Modrý Klíč - Masopust (karnevalový rej masek)
Sazka Aréna – ples Novy
Škola SPMP Modrý Klíč Modrý klíč - svátek Čarodějnic
Škola SPMP Modrý Klíč Modrý klíč - velikonoční koleda
Škola SPMP Modrý Klíč Modrý klíč - sportovní den
Jedličkův ústav - vytáčení medu a ukázka z včelaření
Škola SPMP Modrý klíč Mikulášská besídka

Informovali o nás:
Česká telev ize: Natáčení pro pořad s paní Jiřinou Bohdalovou – Dobrá rada nad
zlato

Moj e televize: reportáž ze Slavnosti Modrého klíče a reportáž z předávání
autobusu Modrý mamut
Baby telev ize: reportáž ze Slavnosti Modrého klíče
Český rozhlas Regina: reportáž ze Slavnosti Modrého klíče
Nov iny Prahy 12
Noviny U nás
Noviny Prahy 4 Tučňák
Časopis Prosperita s přílohou Madam Business
Katalog firmy PEAL
Dlouholetá partnerstv í:
Dlouhodobá
spolupráce
s Rotary Club Prague International
prostřednictvím paní Nelly Jeníčkové
začala počátkem
roku
2007
a
pokračovala v roce 2008 velkou sbírkou
financí na nový minibus pro svoz
uživatelů služeb Modrého klíče, jenž by
nahradil
již
vyřazený
minibus.
Vyvrcholení dlouhodobé sbírky nastalo
v pátek 4. září 2009, kdy prezident
Rotary Clubu Prague International Kraig
Klosson za Rotary Cluby – Rotary Club
Prague International, Rotary Club Coral
Gables (Florida, USA), Rotary Club
Praha-Staré Město a Rotary Club
Central Delaware County (USA) a
Rotary Foundation slavnostně předal
klíče k novému malému autobusu –
Modrému mamutu, tak byl pojmenován klienty Modrého klíče. Potřebná částka byla
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2.200.000,- Kč. Spolupráce s Rotary Club Praha Staré Město má již mnohaletou
tradici. Rotary Club Praha - Staré Město se zapojil do sbírky na koupi minibusu pro
Modrý klíč a přispěl částkou 200.000,- Kč. Skoro pětinovou slevu poskytli také
prodejce autobusu Auto Jarov a dodavatel výbavy.

Mezi velké podporovatele roku 2009 patří MODRÁ PYRAMIDA stavební
spořitelna, a.s., v čele s předsedou představenstva panem André Légerem, který
je též členem Rotary Club Prague International. Modrá pyramida podporovala
vybudování nových prostor týdenního stacionáře a věnovala dar 870.000,- Kč na
nákup objektu pro tento účel. V roce 2009 podpořila týdenní stacionář ještě dalším
darem ve výši 50.000,-Kč.
Další významnou podporou Modré pyramidy je nákup výrobků z chráněné
dílny a prezentace Modrého klíče vytvořením již druhého nástěnného kalendáře
z obrazů namalovaných klienty chráněné dílny Modrý klíč na téma rodina. V roce
2009 byla vytvořena další reportáž o Modrém klíči – týdenním stacionáři, kde je i
dokument o předání Modrého mamuta – tak je pojmenován autobus. Pan André
Léger předal štafetu v patronaci nad Modrým klíčem svému následníkovi – nově
jmenovanému předsedovi představenstva panu Janu Pokornému.

V roce
2009
pokračovalo
partnerství se společností Nestlé
Česko s.r.o. v rámci investičního
projektu Modrý klíč
– centrum
vzdělávání pro zaměstnávání lidí
s mentálním postižením, na který také
přispěla částkou 50.000,- Kč.
Dále se zapojila do projektu
Odemkněte srdce modrým klíčem a
podpořila vybavení týdenního stacionáře částkou 45.000,- Kč na nákup
vybavení kuchyně.
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Další velkou pomocí je zajišťování občerstvení na akcích Modrého klíče.
Spolupráce vlastně začala již v roce 1993, kdy klienti Modrého klíče dostávali
příležitost se zapojovat do pracovních činností v závodě Orion. Od roku 2001 se
spolupráce prohloubila a Nestlé se stalo hlavním partnerem Modrého klíče. Velkou
podporou pro provoz chráněných dílen bylo vytvoření katalogu výrobků klientů
Modrého klíče, který zároveň slouží k prezentaci Modrého klíče.
Společnost Ha–vel internet, s.r.o., je patronem zavedení a provozu
internetového napojení v Modrém klíči a detašovaných pracovišť. V roce 2009
společnost Ha–vel internet, s r.o. podpořila provoz internetu částkou 146.376,- Kč.
V areálu Školy SPMP Modrý klíč se nachází bazén a vana pro
balneoterapii, které jsou součástí budovaného fyzioterapeutického centra. Pan
Josef Bláha – patron projektu balneoterapie v Modrém klíči a BAZÉNOVÉ STUDIO
s.r.o. v 2009 dokončili sponzorsky bazénové úpravy v rehabilitačním pavilonu
Modrého klíče a v roce 2010 bude možné začít bazén používat.

Vstup
do
bazénu a vířivky
bylo třeba ještě upravit, a tak zpřístupnit fyzioterapeutické aktivity zejména dětem a
mladým lidem s kombinovaným postižením mentálním a fyzickým. Vzhledem
k prostorovým možnostem se jevila instalace stropního zvedacího zařízení jako
velmi vhodná a umožní tak plné využití bazénu a vany k terapeutickým účelům.
Nadace O2 tento projekt podpořila částkou 230 000 Kč.

Projekt nákup zvedáku pro přemísťování 10 dětí uživatelů služeb s těžkým
a hlubokým mentálním postižením kombinovaným s těžkým postižením tělesným
byl financován ze sbírkového projektu POMOZTE DĚTEM! organizovaného
společně Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.
Výše přiděleného příspěvku: 154.580,- Kč
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přispěl 20 000 Kč na nákup speciální
pomůcky pro polohování uživatelů
sociálních služeb.

Akce roku – proj ekt Odemkněte srdce modrým klíčem

Akcí roku 2009 se stal projekt Odemkněte srdce modrým klíčem pod
patronací pana starosty městské části Praha 12 Petra Hány. V první polovině roku
byl projekt připravován realizačním týmem, který vedla paní místostarostka paní
Mgr. Zlata Rybářová. Trvalými členy týmu byly paní vedoucí OŠKV Ing. Marta
Arazimová, která se zapojila do akce s 9 řediteli ZŠ a 16 řediteli MŠ z Prazy 12 a
paní PhDr. Danuta Beranová redaktorka Novin Prahy 12, která sledovala celý
průběh projektu, dokumentovala ho a osobně podporovala a podporuje nadále. O
úspěch projektu se zasloužila paní Dáša Henslová asistentka paní Rybářové, která
s velkým nasazením projekt koordinovala. Velký dík patří všem, kteří se zapojili,
vždyť tento projekt se realizoval v době finanční krize a přesto se podařilo získat
neuvěřitelných 630 000 Kč a další podporovatele do roku 2010.
Kdo a jak podpořil akci roku?
Ředitelé všech MŠ i ZŠ škol Prahy 12 se do sbírky zapojili formou
informovanosti všech žáků o veřejné sbírce formou letáků a propagačními
materiály. MŠ Větrníček, MŠ Montessori dále prodávaly výrobky chráněných dílen,
MŠ Jahůdka věnovala dar výtvarného materiálu - barevné papíry, barvy, pastelky,
MŠ Pohádka připravila s dětmi předvánoční prodej pro jejich rodiče a výtěžek
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věnovali společně Modrému klíči. Dále se zapojily MŠ Oáza, MŠ Srdíčko, MŠ
Hvězdička, MŠ Tyršovka, MŠ Zvoneček, MŠ Pastelka, MŠ Podsaďáček.

V ZŠ a MŠ Na Beránku se v rámci průřezového tématu multikulturní
výchovy zabývali tématem handicapovaných dětí a lidí, uspořádali jarmark, 5. A
uspořádala sportovní odpoledne, a tak zakoupili od Modrého klíče 400 ks modrých
klíčků.
V ZŠ Rakovského ve dnech Adventu od 30. 11. do 18. 12. 2009 probíhala
prodejní výstava výrobků klientů Modrý klíč e. ZŠ Zárubova věnovala výnos sběru,
ZŠ a MŠ K Dolům mají zájem mimo běžných osnov vypěstovat v dětech i
obrovskou dávku lidství, otevřeně s nimi hovoří o okolním světě a snaží se, aby již
v MŠ uměly podat pomocnou ruku všem lidem kolem sebe. Akci dále podpořili
DMS, prodávali výrobky z chráněných dílen. ZŠ profesora Šv ejcara od září 2009
pravidelně při divadelních vystoupeních (jedenkrát měsíčně) ve školním projektu
Modřanský divadelní půlměsíc dávala k dispozici kasičku Modrého klíče, do které
návštěvníci přispívali. Při prvním zářijovém vystoupení se zde prodávaly i výrobky
z dílen Modrého klíče. Výtěžek ze sběru papíru byl zaslán na účet Modrého klíče.
Ve škole probíhala výroba dárků (záložky a různé upomínkové předměty,
keramické klíčky apod.) a finanční částky získané za tyto předměty byly vkládány
do kasičky Modrého klíče. Dne 17. 12. 2009 byl v rámci dnů otevřených dveří
organizován předvánoční jarmark dětských výrobků, na kterém byly k dispozici i
školní CD s dětskými nahrávkami, které vznikly přímo na podporu akce.
ZŠ T. G. Masaryka vytěžila prodejem výrobků chráněných dílen a za sběr
starého papíru, vše bylo předáno Modrému klíči. V ZŠ a MŠ ANGEL Žákovský
parlament inicioval sběr starého papíru, který se konal ve dnech od třináctého do
devatenáctého října 2009. Výtěžek z více než tři tisíc kilogramů, které se podařilo
žákům, jejich rodičům i učitelům sesbírat, odeslali na dárcovský účet Modrého
klíče. Ve volitelném předmětu Filmový seminář připravují žáci společně s učitelem
a s kameramanem ČT 24 dokument o Modrém klíči. Výsledný dokument má
veřejnost blíže seznámit s činností organizace Modrý klíč a zdůvodnit potřebnost
sbírky, ZŠ Písnická zorganizovali prodejní výstavku prací žáků s vánoční
tématikou a sami žáci prodávali výrobky
dodané z chráněných dílen. ZŠ a MŠ
Smolkova se přidala prodejem výrobků.
Studenti Gymnázia Písnická
vybrali u metra do kasiček a za prodej
výrobků celkem 48 056 Kč a dále akci
podpořili prodejem vlastních výrobků.
Studenti Střední školy pohostinství a stravování – zřizovatel Alfréd
Lauer a ing. Filip pomohli při zajištění
rautu na benefičním koncertu ZUŠ
Adolfa Voborského v Botevově ulici.
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Ředitel ZUŠ Voborského Petr Drešer se svými žáky a jejich pedagogy
připravili benefiční koncert 3.12.2009, kterým byla celoroční akce završena.
Koncert měl vysokou úroveň. Slavnostní fanfáry v podání trumpetistů hudebního
oboru ZUŠ zahájili koncert. V programu se představili sóloví zpěváci, hudebníci i
taneční soubory. Na koncert byli pozváni všichni, kteří se podíleli na sbírce na
vybavení týdenního stacionáře pro klienty Modrého klíče. Pozvání na benefiční
koncert přijali také herci žijící v Modřanech Miriam Chytilová a Luděk Munzar
s vnučkou Aničkou.
Z akce se v roce 2009 v ytěžilo 630.000,- Kč.
Dopravní podnik hl.m.Prahy zdarma vyvěsil ve všech tramvajích, autobusech a před vchodem do stanic metra propagační leták akce. Firma AD – NET
zdarma výlepila plakáty na 50 lavičkách v MČ Praha 12. Studio GRASR Rudolf
Sršeň bez finančního ohodnocení vytvořilo grafický návrh plakátů a pozvánek.
Tiskárna Flora – Linhart vytiskla všechny plakáty za režijní náklady. Firma ALBUM
VIDEO – František Pelikovský – vyrobil DVD z benefičního koncertu.
Květinka – občanské sdružení oslovila 21 MČ Prahy. Spolupráce i nadále bude
trvat příští rok.
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Na Praze 12 byly rozmístěny kasičky, a to na místech: ve vestibulu ÚMČ
Praha 12, v prodejnách Billa Sofijské nám. a Billa Labe, v marketu OBI Česká
republika - provozovna Modřany, v Městské knihovně v Praze ve Vazovově ulici, v
Husově knihovně, ve Fotoatelieru Minilab, v Domě dětí a mládeže, ve firmách Auto
Adámek, Autotrio, Kadeřnický salon Martin, Studio Euforie, a u vchodu do
Polikliniky Modřany. Do akce se zapojily a pokladničky umístily prodejny Kaufland
na Praze 9.
Pracovnice Husovy knihovny kromě umístění pokladničky uspořádaly
bazar a zároveň umožnily prodej výrobků Modrého klíče (viz foto na předcházející
straně).
Projekt Odemkněte srdce modrým klíčem podpořily firmy, společnosti a
soukromí dárci, kteří přispěli do veřejné sbírky vyšší finanční částkou.
ČSOB 50 000 Kč, Česká spořitelna a.s.
14 000 Kč, Modrá pyramida stavební
spořitelna, a.s. 50 000 Kč, Svaz bojovníků za svobodu 500 Kč, ing. Hana
Jandová 1 000 Kč, JUDr. Helena Chudomelová 1 000 Kč, PhDr. Tomáš Grulich 50.000 Kč, Tomáš Brotánek 10.000
Kč, Nestlé Česko s.r.o. 45 000 Kč, 2N
telekomunikace a.s. 20 000 Kč Interpharma 50.000 Kč, Subterra 20.000 Kč,
ODS 30.000 Kč a ČSSD 20.000 Kč.

Projekty podporované MZ ČR v roce 2009
Rehabilitační pobyty v přírodě
Odpovědný řešitel projektů: Ing. Mgr. Milana Remarová
Rehabilitační programy jsou zaměřeny na rozvoj sociálních kontaktů,
integraci mezi zdravou populaci, rozvoj samostatnosti a na rozvoj
sportovních dovedností.

Rehabilitační pobyt pro osoby s mentálním postižením
Penzion Avicenum Lučany okr. Jablonec nad Nisou
13. 9. – 19. 9. 2009
Celkově v ynaložené náklady na proj ekt
z toho
služby
doprava
stravování, ubytování
ostatní náklady
mzdové prostředky
DOPP
Příj my
z toho

187 100,00 Kč
25 000,00 Kč
138 360,00 Kč
8 740,00 Kč
15 000,00 Kč
187 100,00 Kč

dotace MZ ČR
příspěvky frekventantů pobytu
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46 900,00 Kč
140 700,00 Kč

Rehabilitační pobyt pro rodiny s postiženým členem rodiny
RZ Jizerka Nový Vestec
18. 7. - 31. 7. 2009
Celkově v ynaložené náklady na proj ekt
z toho
služby
doprava
stravování, ubytování
ostatní náklady
mzdové prostředky
DOPP
Příj my
z toho

dotace MZ ČR
příspěvky frekventantů pobytu
vlastní zdroje

164 701,03 Kč
1 600,00 Kč
148 070,03 Kč
4 281,00 Kč
10 750,00 Kč
164 701,03
27 000,00
136 500,00
1 201,03

Kč
Kč
Kč
Kč

Projekt podpořený v roce 2009
ze Strukturální fondů EU

Projekt „Modrý klíč – centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí
s mentálním postižením“ je vedený v programu OPPK pod registračním
číslem CZ.2.16/3.200/21147. Smlouva o financování projektu v rámci
Operačního programu Praha – Konkurenceschop-nost byla podepsána v
lednu 2009 a stavba byla zahájena 27.4.2009. Veřejná zakázka byla
přidělena společnosti iDomino, a.s. Celkové způsobilé výdaje jsou ve výši
37.496.472,-Kč z toho podíl ERDF je 28.684.801,- Kč, státní rozpočet
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2.531.011,- Kč, rozpočet HMP 2.531.011,- Kč, Škola SPMP Modrý klíč
3.749.657,- Kč. Účelem stavby je koupě a rekonstrukce pavilónů pro
zlepšení nabídky služeb pro podporu podnikání pomoci školení a stáž í
zaměřených na rozvoj zaměstnávání lidí s mentálním postižením a
zpřístupnění pracovního trhu lidem s mentálním postižením.
Partneři projektu jsou:
Alfa-Human-service
APLA - Praha, o.s.
Bazénové studio, s.r.o.
KAST spol. s r.o.
Nestle Česko s.r.o.
paní Findejsová
paní Markéta Bezůšková
paní Monika Loeblová
SUDOP Praha a.s.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.

Původní pohled na rekonstruovaný objekt a současný stav
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Podpořte připravené projekty i v roce 2010
 Základní provoz Modrého klíče
Např. obnova nábytkového vybavení, poř ízení speciálních
pomůcek, povlečení, ručníky, utěrky, osvětlení, elektromateriál,
TV, zadávání práce do chráněných dílen, …

 Rekonstrukce

zahrady pro účely relaxačně-činnostní
psychoterapie dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným
postižením
Zahradnický mater iál, nářadí, zámková dlažba, zahradní nábytek,
mater iál na vybudování hřiště a herních prvků, …

 Vybavení fyzioterapeutického centra a bazénu ve Škole
SPMP Modrý klíč
Dokončení rekonstrukce bazénové haly novým zvedacím
systémem (projekt k nahlédnutí), vybavení nábytkem a
pomůckami pro užití ve vodě, bazénová chemie, …

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

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

Děkujeme všem podporovatelům.

Zvláštní poděkování za dlouholetou podporu
patří hlavnímu partnerovi Modrého klíče
Nestlé Česko, s.r.o.
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