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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 - ředitel:  
 

Milana Remarová 
 

Jménem společnosti jedná navenek ředitelka Modrého klíče o.p.s., podepisování 
provádí tak, že připojí svůj  podpis k vytištěnému či  napsanému názvu společnosti. 
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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 2014  

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 
hospodářka a vedoucí kuchyně Alexandra Škodová 
vedoucí technického úseku                    Michal Veselý 

 
Členové Rady rodi čů v roce 2014 

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

Marie Javůrková, paní Zdeňka Kapicová, paní Helena 
Kurková, paní Tamara Bartošová a pan Karel Dvořák. 

 
 

 
Modrý klíč o.p.s. v roce 2014 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. 

Nyní se program zaměřuje na zvyšování kvality poskytovaných služeb, 
zaměřuje se na pomoc uživatelům s kombinovaným postižením a uživatelům 
s problémovým chováním, jež je způsobeno jejich omezenou sociální 
adaptabilitou pro specif ické poruchy vnímání, rozumové analýzy situací, 
předvídavosti apod.  
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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.  
 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 2014 již třináctého Zlatého 
Bohouše převzal z rukou držitelky 
dvanáctého ročníku paní Hany 
Jandové nový držitel pan Petr 
Prchal. 

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: Ubi bene, ibi patr ia. (Všude dobře, 
doma nejlépe).  

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. Na chodbě byla vyměněna 
již opotřebovaná podlaha z PV C za dlažbu, která tak navázala na podlahu 
v ostatních částech přízemí. Byly opraveny a vyměněny havarijní rozvody 
vody a kanalizace na toaletách, původní dispozice z roku 1992 byla 
upravena a vybudována toaleta pro uživatele pohybující se na vozíku. 
Úpravou původní koupelny vznikla denní místnost pro pracovníky.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Ve cvičebnách dále došlo k vyrovnání podlah a položení nové 

zátěžové krytiny. Všechny jmenované prostory byly vymalovány. Dalš í 
změny proběhly v prostorách sociálního zázemí bazénu. Pro zvýšení 
bezpečnosti byla vyměněna keramická podlaha v prostorách sprch, toalet a 
převlékáren za speciální protiskluzové podlahy, ve sprchových koutech 
byla opravena hydroizolace a byly osazeny novými sprchovými bateriemi a 
odpadovými kanálky. Z dalších akcí je třeba zmínit vylepšení prostor areálu 
Smolkova 566/4, a to prostor papírenské dílny (změna dispozice a montáž  
nerezových dřezových van) a výměna starých již nefunkčních stropních 
zářivkových těles v prostoru jedné aktivizační dílny (původní byly 21 let 
staré a již pro opravy nebyly náhradní díly). Mimo vnitřní prostory byla 
dokončena dalš í 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 v hodnotě 82.055,- Kč a mobilní 
zvedák s váhou v hodnotě 155.135,- Kč. Náklady byly rozděleny mezi 
denní a týdenní stacionář.  
 Součástí služeb byly aktivizační činnosti - zájmové kroužky, kulturn í 
a sportovní aktivity, výstavy prací uživatelů, návštěvy divadel, rekreace, 
vzdělávání uživatelů,  rodinných př íslušníku i odborného personálu. 
Součástí fakultativních služeb byla pravidelná odborná fyzioterapie. 
Uživatelé v roce 2014 již 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.  
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Sociální služba byla doplněna průběžnou prac í s veřejností, 
prezentací na w ebu i samostatnými výstavami prací uživatelů služeb. 
V roce 2014 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  v Praze 1, v prostorách 
kongresového centra Tow er Parku v Praze 3. v prostorách lhoteckého 
kostela Panny Marie Královny Míru v Praze 4 a v prostorách knihovny  
v Sedlčanech, kam byl uspořádán společný výlet s uživateli a jejich 
rodinnými př íslušníky. 

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. 

 
 

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 2014 zajišťovalo 25,15 
přepočtených pracovníků přímé péče (sociální pracovníci, pracovníci 
v sociálních službách, pedagogové, fyzioterapeuti), 3,57 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 teoretické i 
praktické znalosti a dovednosti pro specif ickou práci s uživateli s mentálním 
a kombinovaným postižením.  
        Švédský Rotary club STROMKARLEN  podpořil vzdělávání 
pracovníků v roce 2013 i 2014 v semináři „Respektuj a buď respektován“ 
částkou 30 000,- Kč. 
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Týdenní stacioná ř 
 

Týdenní stacionář měl v roce 2014 kapacitu 27 a po celý rok byla 
naplněna beze změny.  

Služba poskytuje uživatelům kompletní stravování 5x denně,  
ubytování blíž íc í se běžnému domác ímu prostředí, fyzioterapeutické 
služby, denní aktivizační program na pracovištích předprofesní přípravy. 

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

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

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

• podporu při komunikaci a navazování vrstevnických vztahů mezi 
uživateli,  

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

• nácvik činností souvisejíc ích s vedením domácnosti, 
• rozvoj zájmů mj. formou návštěv kulturních a společenských akcí, 
• nácvik chování v různých společenských situacích, 
• nácvik využívání verbálních a alternativních způsobů komunikaci př i 

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

prostředí, včetně využívání prostředků MHD. 

Provoz a programovou náplň týdenního stacionáře v roce 2014 
zajišťovalo 18 přepočtených pracovníků př ímé péče (sociální pracovníci, 
pracovníci v sociálních službách, pedagogové, fyzioterapeuti), 1,93 
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 ze zájmových a volnočasových aktivit, který se podobá 
víkendovému rodinnému životu. 

Provoz a programovou náplň odlehčovací služby v roce 2014 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. 
Základní činností je pomoc při přípravě a podávání stravy a při osobní 
hygieně.  
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K domác ím prac ím patří také mytí použitého nádobí, praní osobního prádla 
včetně třídění a rovnání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K volnočasovým aktivitám, pokud počas í dovolí, patří výlety, skotačení na 
zahradě, sportování na hřišti či vycházky a nákupy. Také návštěva 
programů v naší galerii je vítaným zpestřením. 
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A večer třeba povídání s knížkou o zvířátkách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provozní výdaje na sociální služby v roce 2014 
 
Neinv esti ční druh finan čních 
náklad ů 

denní 
stacionář 

týdenní 
stacionář 

odlehčovací 
služby 

materiálové v četně DHIM Kč Kč Kč 
materiál kancelářský 67 316 13 439 1 888 
DHIM  107 797 33 039 0 
pohonné hmoty 197 840 43 490 0 
potraviny 618 766 426 181 25 190 
ostatní materiál 544 719 206 752 17 717 
celkem 1 536 438 722 901 44 795 
    

nemateriálové     
cestovné 3 170 0 0 
energie 1 334 472 782 810 32 000 
opravy a údržba 643 649 200 587 0 
celkem 1 981 291 983 397 32 000 
    

služby    
nájemné 5 405 222 381 0 
výkony spojů, internet 64 914 42 032 750 
právní a ekonomické služby 242 600 242 600 41 500 
školení, kurzy, supervize 98 569 81 739 0 
jiné ostatní služby 275 133 91 319 7 724 
celkem 686 621 680 071 49 974 
    

daně a poplatky     
celkem poplatky 19 036 4 856  
    

mzdy zaměstnanc ů    
hrubé mzdy pracovníků                    7 305 954 5 555 685 107 973 
DPP 306 097 286 734 273 900 
DPČ 100 740 149 010 357 590 
celkem 7 712 791 5 991 429 465 563 
    

odvody    
zdr. a soc. pojišt. pracovníků  2 495 865 1 692 621 28 926 
zdr. a soc. poj k DPČ 24 498 30 211 13 686 
ostatní odvody - kooperativa 32 100 21 400 1 000 
celkem 2 552 463 1 744 232 43 612 
    
celk em neinvesti ční výdaje  14 488 640 10 126 886 635 945 
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Příjmy na provoz sociálních služeb v roce 2014 
 

podporov atel 
denní 

stacionář 
týdenní 

stacionář 
odlehčovací 

služby 
 Kč Kč Kč 
MPSV ČR 6 786 000 5 300 000 350 000 
Magistrát hl.m. Prahy soc. 1 800 000 1 450 000 0 
Magistrát hl.m. Prahy zdrav. 200 000 200 000 0 
ÚP HMP 192 000 192 000 0 
příspěvky uživatelů 4 770 150 2 889 572 190 833 
MČ Praha 1             10 000           0                      0              
MČ Praha 4 135 000 15 000                      0 
MČ Praha 11 20 000             15 000             15 000 
MČ Praha 12 139 686             10 314                      0      
MČ Praha Zlič ín                      0 20 000                      0 
MČ Praha 6                      0 20 000                      0 
nadace Agrofert                      0 0             50 000 
nadace Dětský mozek                      0 0             15 000               
sponzorské dary  65 598 15 000 0 
vlastní hospodářská č innost 370 206 0 15 112 
celkem 14 488 640 10 126 886 635 945 

 
USNESENÍ 

ze čtvrtého zasedání Správní a Dozor čí rady  
spole čnosti Modrý klí č o.p.s. dne 17. 6. 2014 

 

Správní rada se sešla společně s dozorč í radou v souladu se Zákonem č . 
248/1995 Sb. a zřizovací listinou na svém č tvrtém zasedání, aby vyhodnotila 
splnění úkolů za rok 2013, posoudila aktuální stav realizace cílů společnosti.  
 

ad 1. Kontrola pln ění usnesení z t řetího zasedání správní rady 11. 12. 2013: 
Úkoly z třetího zasedání byly splněny, jak vyplývá z informace ředitelky společnosti 
(bod 2.) doložené předloženou spisovou dokumentací.  
 

ad 2. Správní rada bere na v ědomí: 
2.a. informaci ředitelky o splnění úkolů z třetího zasedání SR a DR ze dne 11.12.2013. 
2.b. informaci ředitelky o zpracování výroční zprávy za rok 2013. 
2.c . informaci ředitelky o aktuálním stavu plnění cílů společnosti a průběhu převzetí 
poskytování sociálních služeb. 
2.d. zprávu dozorč í rady, ve které vyslovuje souhlas s účetní závěrkou za rok 2013.  
2.e. informaci ředitelky o plánu přípravy projektu kombinované sociální služby 
Domova pro osoby se zdravotním postižením a domova seniorů 
 

ad 3. Správní rada schválila 
3.a. Znění výroční zprávy za rok 2013 
 

ad 4. Správní rada ukládá: 
4.a. zveřejnit výroční zprávu za rok 2013 ve sbírce  l istin Městského soudu v Praze 
do 30. 6. 2014 
4.b. zpracovat finanční rozpočet společnosti na rok 2015 
4.c. zpracovat zprávu o vypořádání pohledávky výroby nábytku u firmy  
4.d. aktualizovat a předložit Soubor vnitřních předpisů společnosti Modrý klíč  o.p.s. 
do příštího zasedání SR a DR. 
 

V Praze dne 17. 6. 2014                                                      Číslo jednací: SR1 /2014 
 

Podpisy č lenů správní rady: 
Mgr. Radovan Netušil                  Ing. Svatopluk Semecký                    Karel Dvořák 
Podpisy č lenů dozorč í rady: 
Ing. Kamil Vašák                             Ing. Vladimír Huml                    Ing. Jan Babický 
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Závěr auditu f inancování sociálních služeb za rok 2013:  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 19

Chráněná pracovní místa 
 

Chráněná pracovní místa v Modrém klíči byla vybudována dle zákona o 
zaměstnanosti a poskytují pracovní rehabilitaci dospělým lidem s mentálním 
postižením a se změněnou pracovní schopností. Mnozí z nich také využívají 
sociální služby denního nebo týdenního stacionáře v zařízení Škola SPMP 
Modrý klíč.  
První dílna pro 13 osob se ZPS je v provozu od září 1993. Tato dílna získala 
statut chráněné dílny 1. května 1995. Vzhledem k tomu, že přibývalo žadatelů 
o pracovní rehabilitaci v chráněné dílně, rozhodl se Modrý klíč toto pracoviště 
rozšířit. Za přispění Úřadu práce hl. m. Prahy, Magistrátu hl. m. Prahy a mnoha 
sponzorů se podařilo rozšířit kapacitu a otevřít další dvě dílny. Chráněná 
pracovní místa poskytovala práci 49 osobám se ZPS, o které se staral v roce 
2014 pětičlenný kolektiv asistentů.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Modrý klí č o.p.s. je oprávn ěn poskytov at náhradní pln ění povinného podílu 
zaměstnanců se ZPS podle zákona 1/91 § 24.  
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Náklady na provoz chrán ěných pracovních míst  
Modrý klí č v roce 2014 

 

Neinv esti ční druh finan čních prost ředků   
 materiálové v četně DHIM  39 098 Kč 
  kancelářské potřeby  1 040 Kč 
  ostatní materiál  38 058 Kč 
 nemateriálové    25 620 Kč 
 z toho reprografické služby   22 804 Kč 
  poštovné  112 Kč 
  ostat. služby  2 704 Kč 
      
 mzdy zaměstnanc ů včetně odvod ů   3 337 566 Kč 
 z toho mzdy asistentů pro CHPM. 1 281 245 Kč 
  mzdy ZPS CHPM 2 045 589 Kč 
  kooperativa 10 732  Kč 

celkem náklady 3 402 284  Kč 
 

Příjmy na provoz  chrán ěných prac. míst v roce 2014 
 

ÚP hl. m. Prahy   2 696 354 Kč 
dary  46 050 Kč 
vlastní zdroje  19 749 Kč 
tržby  640 131 Kč 

celkem p říjmy  3 402 284 Kč 
 
 
Organizace zadávaj ící práci na chrán ěná pracov ní místa v  roce 2014:  
 

Firma Druh zakázky 
2N Telekomunikace a.s.  novoročenky  
Algotech dárkové předměty 
Bláha s.r.o.  novoročenky  
BSC Praha, spol. s r.o.  novoročenky  
Clifford Chance LLP  novoročenky  
Festo s.r.o.  kompletace katalogů  
iDomino a.s.  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  
Modrá pyramida stavební spoři telna, a.s.  propagační výrobky  
Nadační fond Dobrý anděl dárkové předměty - anděl 
Office line Boué spol. s r.o.  kompletace tužek  
PFEIFFER VaCuum AustriaGmbH – org.sl.  novoročenky  
Podlahy Liška, s.r.o.  novoročenky  
Production Team, s.r.o.  dárkové balíčky  
Rema systems, a.s.  výroba šperků 
Sofis a.s.  novoročenky  
Total service s.r.o. novoročenky 
Asociace českých pojišťovacích makléřů dárky pro účastníky konference 
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Zpráva o významných událostech  
 
Organizace Modrý klí č o.p.s. dokon čila p řevzetí majetku 
původní organizace Škola SPMP Modrý klí č, jejíž veškeré 
závazky byly vyrovnány.  
Od ledna 2014 je poskytovatelem sociálních služeb d enního a 
týdenního stacioná ře a odleh čovacích služeb. 
 
Na pátém zasedání Správní a Dozor čí rady spole čnosti Modrý 
klíč o.p.s. dne 13. 5. 2015 vyslovila Dozor čí rada souhlas 
s účetní závěrkou za rok 2014 a Správní rada schválila  zn ění této 
Výroční zprávy spole čnosti Modrý klí č o.p.s. za rok 2014. 
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Ozdravné programy 
 
V letošním roce jsme uspořádali pro naše uživatele již tři 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.  
 

Blatnice 8. 6. – 14. 6. 2014 
RZ Blatnice našim uživatelům 
poskytla vynikající podmínky  
pro naše malé sportovní 
soustředění již třetím rokem. 
Program tohoto soustředění 
byl zaměřen na rekordy 
v těchto disciplínách: skok 
z místa, kop do branky, hod 
míčem na cíl, slalom mezi 
kužely, kop do prázdné 
branky, běh, rychlou chůzi 
v terénu. Program byl doplněn 
hraním společenských her, diskotékou, táborákem a vyjížďkou na lodi.  
Tohoto soustředění hrazeného z vlastních zdrojů se zúčastnilo osm 
sportovců a tři asistenti.  
 
Střelské Hoštice 23. 6. – 28. 6. 2014 
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ozdravného pobytu se zúčastnilo 35 uživatelů služeb za doprovodu 18 
asistentů. Na každý den byl připraven bohatý program, který byl po ránu 
pravidelně zahájen společnou rehabilitační rozcvičkou na travnaté ploše 
areálu. Poté následoval program dle potřeb jednotlivých skupin. V nabídce 
byl: výlet na blíz ký hrad Rabí, vyjížďka do Horažďovic do krytého bazénu 
s prvky akvaparku, sbor místních hasičů uspořádal pro naše uživatele 
přehlídku činnosti, většina uživatelů se roztančila na profesionálně 
organizované diskotéce, promítali jsme si f ilm, opékali buřty při zpěvu písní 
na přání a zažili jsme soutěžní večer plný úkolů a odměn. 
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Pobyt proběhl bez zdravotních komplikac í, všichni se vrátili s úsměvem a 
bez klíšťat.  
   
Rehabilita ční pobyt pro rodiny s postiženým členem rodiny  
V době letního volna v Modrém klíči o.p.s. byl uspořádán již 15. ročník 
tentokrát ve Štokách u Jihlavy. V termínu od 20. 7. 2014 do 3. 8. 2014 se 
ho zúčastnilo 8 rodin s podporou 3 asistentů, kteří nabízeli pravidelně 
zábavný doprovodný program. Společně jsme navštívili ZOO v Jihlavě,  
náměstí v Telči i v obci Polné, dále několik cukráren, kam jsme si dovezli i 
vlastní židle. Nejodvážnější z nás se koupali v místním koupališti,  
nechyběly soutěže v různých výtvarných, sportovních i vědomostních 
disciplínách. S radostí jsme zpívali při táborákách a chodili na procházky.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Občas nás potrápilo proměnlivé počasí, i přesto se nám na pobytu dařilo 
dobře.   
Koho jsme tímto krátkým ohlednutím oslovili, nechť se přihlásí o v íce 
informací na schůzkách rodičů, kde proběhne nabídka pobytů na rok 2015.  
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Operační program Praha konkurenceschopnost 

 
Rok 2014 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 čtvrtá zpráva udržitelnosti 
tohoto projektu. Bylo naplněno kritérium 
zaměstnání 5 klientů se ZPS. Byly  
uskutečněny besedy s potencionálními 
zaměstnavateli.  
Výsledky projektu byly prezentovány na 
Veletrhu sociálních služeb Prahy 12 a na 
NGO marketu pořádaného Fórem 2000. 
V době od 28. 5. do 8. 7. 2014 proběhla 
kontrola projektu NKÚ. 
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Příspěvky dárc ů v roce 2014 
Finanční dary v  roce 2014:  
 

 

Amrest Coffee, s.r.o.  (Starbucks)  11000 Kč 
Arcidiecézní charita Praha (T říkrálová sbírka) 16 000 Kč 
Asociace Českých ob čanů Vietnamského p ůvodu, o.s.  19 307 Kč 
Asociace rodi čů a přátel zdrav otn ě postižených d ětí v Č 20 000 Kč 
Cetron  Bencko Martin  16 000 Kč 
Codum s.r.o. 3 000 Kč 
Comfero s.r.o. 10 000 Kč 
Dům dětí a mládeže P 12  3 790 Kč  
Festo spol. s r.o 20 000 Kč 
KH serv is spol. s r.o 25 000 Kč 
LMC inzert 2 299 Kč 
Modrá pyramida stav ební spo řitelna, a.s. 200 000 Kč 
Nadace Agrofert  50 000 Kč 
Nadace Dětský mozek 15 000 Kč 
Odyssea-Films, s.r.o. 1 100 Kč 
pan Alquati Robert 400 Kč 
pan Jung Tomáš  3 000 Kč 
pan Čmakal Ji ří 1 200 Kč 
pan Franc Ji ří 8 000 Kč 
PrimeRevenue s.r.o. 5 000 Kč 
pan Kubala  1 500 Kč 
pan Kuda Jind řich 500 Kč 
pan Kudrná č Ji ří 1 000 Kč 
pan Levec Otakar 19 862 Kč 
pan Neškrabal Radek  66 550 Kč 
pan Netušil Radov an 14 500 Kč 
pan Petržala (Marynka Vracov ) 3 000 Kč 
pan Plechatý Pavel 20 000 Kč 
pan Radník Lubomír    1 000 Kč 
pan Semecký Svatopluk 5 000 Kč 
pan Šálek Cyril 4 000 Kč 
pan Šťáhlavský Petr 10 000 Kč 
pan Štěpina Pavel  5 000 Kč 
pan Vašák Kamil 1 000 Kč 
pan Vlasák Tomáš 10 000 Kč 
pan Pavel a paní Radka Ježkovi 20 000 kč 
paní Burá ňová Olga  5 000 Kč 
paní Dorazilová Zora 6 322 Kč 
paní Faj tová Jana 3 500 Kč 
paní Findejsov á Hana 750 Kč 
paní Haisov á Bich Giang  5 000 Kč 
paní Hánová Hana 2 000 Kč 
paní Hav ránková Lea 3 000 Kč 
paní Hedv iková Martina 12 500 Kč 
paní Hrdinov á Helena  10 000 kč 
paní Chudomelová Helena 2 000 Kč 
paní Jandov á Hana 4 750 Kč 
paní Kazmarov á Lenka 10 000 Kč 
paní  Kusákov á  Eva 20 000 Kč 
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Veřejná sbírka v roce 2014:  

 

DMS 2 536 Kč 
pokladni čka Billa Sofij ské nám., Praha 12 8 307 Kč   
pokladni čka Billa Labe , Praha 12    3 269 Kč   
Pokladni čka FOTO M 1 008 Kč 
pokladni čka Kaufland Česká republika v.o.s  (P 12 – Modřany)) 9 154 Kč 
pokladni čka Kaufland Česká republika v.o.s. (Podbaba ) 17 752 Kč 
pokladni čka Kaufland Česká republika v.o.s. ( Vypich ) 31 986 Kč 
pokladni čka Modrý klí č 2 357 Kč 
pokladni čka OBI Mod řany 9 533 Kč 
pokladni čka Rotary International Prague 33 526 Kč 
pokladni čka na benefi ční představení v kostele P anny Marie  
Králov ny míru 

4 965 Kč 

vstupenky 237 ks 24. 4. 2014       4 740 Kč 
úroky  38 Kč 
Celkem  129 172 Kč 

 

Prov ozní náklady ve řejné sbírky  
materiál        2 199 Kč 
poplatky za vedení úč tu          935 Kč 
 

Prost ředky z ve řejné sbírky a další finan ční dary byly použity v roce 
2014 na nákup mobilního zvedáku do prostor denního stacioná ře 
v areálu Modrého klí če a elektrické trojtrouby do kuchyn ě. 
 
Materiální dary a služby v  roce 2014:  

LMC inzert Inzerce neziskovky 4 598 Kč 
Nadace Charty 77 9 PC a 4 notebooky 3 900 Kč 
pan Janíček Jan biologické čistění odpadu  4 000 Kč 
pan Franc  odšťavňovač 2 000 Kč 
paní Kohoutov á Petra  dramaturgie festivalu  25 000 Kč 
paní Maškov á  2 000 Kč 
Peal, a.s. nápoje 2 519 Kč 

 

paní Langová Hana  2 500 Kč 
paní Lupínková Miloslava  500 Kč 
paní Olivová-Nezbedov á Libuše 10 000 Kč 
paní Podkovi čáková Miroslava 4 000 Kč 
paní Šašková Olga  150 Kč 
paní Semerádov á  Antonie  500 Kč 
paní Škodová Alexandra 5 900 Kč 
paní Remarov á Milana 3 100 Kč 
paní Tomášov á Marta  20 000 Kč 
Prime Revenue s.  r.o. 10 000 Kč 
Prov incie kapucín ů v  ČR, Kapucíni u Lorety 6 668 Kč 
Rav ikon a.s. 15 000 kč 
Rotary Klub - Švédsko  30 000 Kč 
SUDOP Praha a.s  
zaměstnanci SÚKL 
Top Esthetic centrum estetické a o ční medicíny, s.r.o. 
Van Air Europe, a.s. 

20 000 Kč 
46 050 Kč 

2 090 Kč 
20 000 Kč 
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Další dárci a podporovatelé v roce 2014 
 
Významné slev y v roce 2014 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. Janotová, MUDr. Klára Sixtová, MUDr. 
Václav Tomášek, MUDr. Uskoba, MUDr. Veselý 
 
Dary materiální, prov ozní a služby v  r oce 201 4 poskytly:  
ASM spol. s r.o servis PC, tiskáren 
Audico, s.r.o. sleva auditu 
Modrá pyramida stav ební spo řitelna, a.s.      nábytek 
Nadace Agrofert vstupenky na koncert sk.Lucie 
OBI ČR s.r.o. prov oz. Mod řany                  váno ční strom 
OTKA sdružení podnikatel ů mytí oken a čištění koberc ů  
pan Vacek Josef  práv ní poradenství  
pan Veselý Josef  práv ní poradenství  
spole čnost Atius s.r.o.  zprost ředkovávání poj . smluv  
paní Justianov á Jana dekora ční materiál 
paní Nov ak Alena hra čky 
paní Pejšová Hana rozpo čet stavebních úprav 
paní Koutkov á šaty a látky  

 
 
Dobrovolnické akce v roce 2014  

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

Dne 28. 3., 16. 5., a 7. 11. 2014 celkem deset pracovníků z České 
spořitelny  a dne 7. 11. 2014 šest pracovníků ze společnosti Prime 
Revenue s.r.o.  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. 
Burián, p. Kapicová, p. Odstrčilová, p. Feranec, rodina Francova, p. 
Nováková se synem, rodina Javůrkova, p.Kilián, rodina Kusákova, rodina 
Mertova, p. Kurková se synem, p. Semecký, manželé Netušilovi, rodina 
Pivoňkova, p. Sopr, p. Světlíková, p. Štěpina, p. Remarová, p. Veselý Jiří, 
p. Veselý Michal,) na brigádách, tentokrát dne 26. dubna 2014. 
 

Na 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. 
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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.  
 
 

Modroklí čovské akce aneb 
JAK ŠEL ČAS v roce 2014 

 
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. 2014 
Exkurze uživatelů na trénink a do 
zázemí HC Sparta Praha. 
 
 
 
 
 
 
30. 1. 2014 
Pan Tomáš Trapl  nejvšestrannější muzikálový zpěvák slavil životní 
jubileum - 50 let a my jsme byli mezi věrnými fanoušky a gratulanty při jeho 
jedinečném koncertu v Divadle Hybernia. Modrý Klíč převzal slavnostně 
f inanční šek na koncert ve velkém stylu s mnoha zajímavými a známými 
hosty ve výši 5% z tržby. Děkujeme. Po koncertě pokračovala 
narozeninová afterpárty ve foyeru divadla. 
 
28. 2. 2014 

S potěšením jsme přijali pozvání na česko-
vietnamský přátelský ples, který byl pořádán ve 
společenském sále KC Novodvorská.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Výtěžek z tomboly byl věnován na podporu aktivit Modrého klíče.  
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1. 3. – 30. 3. 2014 
Již popáté byla prodejní výstava 
obrazů uživatelů Modrého klíče hostem 
v galerii „Cafe Alternatif“. Opět se 
setkala s velkým zájmem návštěvníků 
a mnoho obrazů našlo své nové 
domovy a majitele.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKCE ROKU 
Než sledovat olympiádu ze Soči ,Než sledovat olympiádu ze Soči ,Než sledovat olympiádu ze Soči ,Než sledovat olympiádu ze Soči ,    

je lepší užít si ji vje lepší užít si ji vje lepší užít si ji vje lepší užít si ji v klíči na vlastní voči .klíči na vlastní voči .klíči na vlastní voči .klíči na vlastní voči .     

Oznámení:  
Ve dnech 7. až 20. února 2014 se konají zimní olympijské hry v Soči. 
Někdo by mohl ř íct, že v Modrém klíči jsou pořádány stínové olympijské 
hry, ale to by se velmi mýlil. První zimní olympijské hry v Modrém klíči jsou 
NA VÝSLUNÍ.  O nominaci 110 sportovců z řad uživatelů sociálního 
zařízení Modrý klíč o.p.s. se rozhodlo hlasováním členů olympijského 
výboru pedagogů, asistentů a paní ředitelky Remarové. I přes celkově 
špatné sněhové podmínky se discipliny budou realizovat náhradní 
variantou – běh v př írodě či sáňkování v tělocvičně. Všichni sportovci si 
odnesou pamětní medaili a účastnický list. Nejlepší závodníci budou 
odměněni zlatou, stříbrnou a bronzovou medailí podle zásluh a diplomem. 

Program:  
10.2. Lyžařský slalom  - slalomový běh  
11.2. Curling 
12.2. Krasobruslení – volné jízdy  
13.2. Hokej – střelba na branku 
14.2. Saně – boby (překonat určenou 
dráhu s nákladem)  
17.2. Rychlobruslení – člunkový běh 
18.2. Běžkařský maraton – biatlon 
19.2. Snow boarding 
20.2. Závěrečný ceremoniál vyhlášení v ítězů  
20.2. od 17 hodin vernisáž výstavy v Galerii Modrého klíče Olympijské hry  
v obrazech 
 
V průběhu konání olympijských her budou organizovány komentované 
přenosy a záznamy ze sportovních utkání v Soči i v Modrém klíči.  
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Zpráva ze zahájení:  
Slavnostní ceremoniál 7. 2. 
2014 započal v 9:30 
středoevropského zimního 
času. Organizátoři pomocí 
megafonu svolali všechny 
obyvatele Modroklíčovska na 
Velké náměstí u úpatí 
modroklíčovské hory Olympu. 
Všichni sportovci se 
shromáždili a jednotlivé 
skupiny vyslali své vlajkonoše, 
aby po vzoru maskotů z 
oblíbeného Čtyřlístku, kteř í nesli olympijskou a českou vlajku, společně 
oběhli stadion a následně se zařadili ke svým týmům.  
Součástí slavnostního ceremoniálu bylo vystoupení hvězd, koncert 
Orffových nástrojů a baletní umění slečny Fantové. Prostory sportovišť jsou 
vyzdobeny výtvarnými díly modroklíčovských umělců.  
Nadešel vrcholný okamžik: za zvuku bubnů a hlasitého vítání přítomných 
přiběhl běžec s beranicí na hlavě a s kopačkami na nohou, který přinesl 
oheň z naší hory Olymp a slavnostně zapálil kahan s věčným ohněm. AŤ 
ŽIJÍ PRV NÍ Z IMNÍ OLY MPIJSKÉ HRY V MODRÉM KLÍČI. Olympijský  
zahajovací ceremoniál byl zakončen rautem při pojídání speciálního 
olympijského dortu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zprávy z 1. olympijského dne 
Slalom na lyžích 
Tato velmi náročná sportovní disciplina patř í mezi královské ryze zimní 
podívané. Sportovní výkony uzpůsobené povětrnostním podmínkám 
připomínaly sprint volnou technikou mezi kužely. K bronzu a tedy třetímu 
stupni se probojoval Pavel Čihák  z týmu oranžové skupiny. Stř íbro 
vybojovala Lucie Vykoukalová  z týmu kuchařské skupiny a zlatou medaili 
získal Jakub Jav ůrek , favorit z praktické dílny.  
Přihlášených účastníků v této disciplíně bylo 85 (mužů a žen). Hned první 
sportovní den Zimní olympiády v modroklíčovském areálu se setkal 
s velkou účastí sportovců i fandících diváků.  
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Během dne také sportovci sledovali v tiskovém centru „Na vlastní oči 
přenosy z konkurenční Soči“. Přenosy jsou komentované odborníkem 
Petrem, který doplní informace o pravidlech a historii aktuálně přenášeného 
sportu a třeba i ukázkou ochrany těla originálního dresu. 
 
Zprávy z 2. olympijského dne 
Curling 
Úterý patřilo vyznavačům curlingu, což do 
naší příjemně vyhřáté sportovní haly 
s imaginárním ledovým povrchem přilákalo 
74 účastníků (muži a ženy v duchu 
rovnoprávnosti sportovců soutěžili společně 
v jedné kategorii). Pomyslný hrací kámen 
se pohyboval podle toho, jak závodnici 
určovali curlingovým koštětem, občas vyjel 
z požadované dráhy, a to závodníci nevidě li 
rádi.  
Na bronz dosáhl svým výkonem Martin 
Šťastný  zástupce první skupiny vysoko-
školského týmu, stříbrný stupínek obsadila 
Blanka Johanisová  a zlato přidala do 
kolekce medailí textilní skupiny Marta 
Vránová . 
 
Zprávy z 3. olympijského dne 
Krasobruslení 
Třetí den olympijského sportu v Modroklíčovsku patřil krasobruslení, které 
je jedním z nejstarších zimních olympijských sportů (zařazeno již v roce 
1908, pozn. red.). Nikoho jistě nepřekvapí, že patř í také k nejsledovanějším 
a to nejen pro sportovní a umělecké výkony soutěžících, ale také pro 
kostýmní doplňky bohatě poseté lesklými f litry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnocení probíhalo opět v rámci jedné společné kategorie, avšak 
soutěžící si vybírali z následujíc ích disciplín: volný tanec, taneční dvojice 
(základem hodnocení této disciplíny je synchronizace kroků a otoček, vklad 
dalších akrobatických prvků, soulad pohybu s hudbou po dobu dvou minut).  
Dnešní bronz si na pomyslném ledě vytančila Jana Majringerová  z druhé 
skupiny školského týmu, stříbro obhájila Jana Beránková  
z červenomodrého týmu a již druhé zlato získal pro domovskou skupinu 
praktické dílny za obdivuhodný taneční projev s množstvím 
nepřekonatelných piruet Jakub Jav ůrek .   
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Zprávy ze 4. olympijského dne 
Hokej 
Čtvrtý den na olympiádě v Modrém Klíči připravil pro diváky všemi 
očekávaný hokejový turnaj. Sportovci jdou rychle do útoku, začíná se 
úderem na branku.  Hokejisté museli prokázat technické dovednosti střelby  
puku na c íl. Zlatý kov si odnesl ten, kdo nenechá nic náhodě a pravidelně 
trénuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jako každý turnaj i tento přinesl pro sázkaře velká překvapení. Favorité 
neuspěli. Do čela tabulky se probojoval nevidomý sportovec s ozvučeným 
míčem Viktor Krkoška  a svým výkonem dosáhl na úžasnou bronzovou 
medaili pro tým oranžové dílny. Stř íbrná pozice byla obsazena Janem 
Beránkem  z vysokoškolského týmu 1. skupiny. Zlato vybojoval neúnavný 
sportovec Vojtěch Čertík  ze školního týmu 2. skupiny. Blahopřejeme všem 
medailistům. 

Zprávy z 5. olympijského dne 
Sáňkování 
Sportovní disciplína, která v letošní zimě řádně 
zamotala hlavu pořadatelům. „Průběh zimy je 
výzvou a uzpůsobené sporty jsou naší doménou“, 
řekla nám ředitelka soutěže Nila. Komise vybrala 
vhodnou lokalitu pro dráhu, technický úsek opatř il 
sáně kolečky a úkolem sportovců bylo v co 
nejkratš ím čase provést sáně v dané dráze od 
stratu do cíle. 
Ač tento sport nemá v České republice příznivé 
podmínky pro jeho trénování, sportovci opět 

předvedli neuvěřitelné výkony a originální techniky. Na třetím místě s  
bronzovou medailí se umístil Rostislav Korskov  zástupce školního týmu 
ze 4. skupiny. Druhá př íčka a stříbrná medaile putuje k f inalistovi z týmu 
praktické dílny Josefu Kapkovi . Zlatou medaili a radost z vítězství do 
zahradnického týmu přináš í výkon Petra Michálka . 
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Zprávy z 6. olympijského dne 
Rychlobruslení  
Rychlobruslení je zimní individuální olympijský 
sport, ve kterém se závodí v bruslení na čas. 
Vzhledem k tomu, že v naší sportovní hale 
dosud nedosahuje délka dráhy olympijských 
rozměrů, byla disciplína nahrazena člunkovým 
během, který testuje explozivní běžeckou 
rychlost a hbitost a navíc technika skluzu 
nepřišla zkrátka. 
Na třetí místo se probojoval Jakub Jav ůrek  
z týmu kovodílny, druhé místo obsadila Monika 
Rohovská  z mateřského týmu a zlatou medaili 
za první místo přináší do týmu školáků Jan Hruška. 
 
Zprávy ze 7. olympijského dne 
Biatlon 
Závod proběhl v nádherné př írodní scenérii podhůří Modroklíčovska. Stejně 
jako klasická olympijská disciplína kombinujíc í běh na lyžích a střelbu, byl 
koncipován i náš olympijský závod. Byl však modernizován a přizpůsoben 
dnešní uspěchané době. Oč byl přesun mezi stanovišti od startu do cíle 
zjednodušen ve stylu „Běž, jak umíš“, o to náročnějš í byla střelba 
kombinujíc í 4 druhy zbraní: míček, kruh, revolver a brokovnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vítězům k medailím dopomohla právě přesně mířená rána. O třetí místo se 
podělili Lenka Soprová  z týmu kovodílny a Daniel K řivánek  z mateřského 
týmu. Druhá příčka náleží Jiřímu Konštackému  z týmu keramických 
závodů. Přesnou muškou ohromil diváky i pořadatele a zlato si odnáš í 
Vítek Valoušek  ze stejného týmu. V cíli na závodníky čekalo sladké 
občerstvení a další překvapení. 
Světem letí skandál zveřejněný bulvárním časopisem HROM. Titulek 
nejprodávanějš ího čísla zní ŘEDITELKA ZÁVODU V CÍLI UKAZUJE 
KOZY. Byli jsme u toho. Současně máme zdokumentováno, jak náš stálý  
dopisovatel vypouští mediální bubliny (viz foto redakce). 
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Zprávy z 8. olympijského dne 
Snow boarding  
Závody na prknech ještě naše krytá hala neviděla. 
Modročervený tým připravil sněhovou nadílku, které 
si nejvíce užili naši nejmenš í závodníci 
z mateřského týmu.  
Co se týká prkna, je technika jednoduchá: nasadit, 
přitáhnout a udržet se až do cíle. Disciplina mě la pro 
závodníky dvě modif ikace, ze kterých si mohl vybrat, 
dle techniky ve které si více věřili. První technikou 
bylo nastoupit na prkno a odrážením nebo 
přitahováním se absolvovat celou trasu. Druhou 
variantou bylo na prkno posadit náhradníka, 
nejlepš ího př ítele závodníka – psa a fyzickým 
namotáváním přitahovacího lana prkno s psím 
přítelem dostat do c íle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslední závod letošní zimní modroklíčovské olympiády už zná své vítěze. 
Na třetí pozici zabodoval Jan Št ěpina  z týmu zahradníků, druhé místo a 
stříbrnou medaili do své sbírky přidal Jakub Jav ůrek  z týmu kovodílny, 
zlatou medaili vybojovala reprezentantka týmu textilní dílny Marta 
Vránová . 
 
…a závěrečný ceremoniál 
Tato speciální olympiáda svým charakterem navodi la atmosféru 
opravdových zimních olympijských her v Soči 2014. Naši sportovci na 
olympiádě rozhodně nezklamali. „Ti mladš í určitě dají o sobě vědět na dalš í 
olympiádě“, řekla paní předsedkyně olympijského výboru Nila a připomněla 
tak, že v roce 2018 bude zimní olympiádu dět í a mládeže pořádat opět 
Modrý klíč  o.p.s. Této olympiády se celkem zúčastnilo 110 sportovců 
v přizpůsobených sportovních disciplínách a průběžně je doprovázelo 50 
asistentů. Soutěžili v slalomu, hokeji, biatlonu, curlingu, sáních, 
snow boardingu, rychlobruslení a krasobruslení.  Bylo rozděleno 8 zlatých, 8  
stříbrných a 17 bronzových medailí. Mladí úspěšní sportovci z rukou 
olympijského převzali pamětní diplomy s medailí a ostatním byla předána 
účastnická medaile. Na počest jim i všem dalš ím medailistům za vynikajíc í 
reprezentaci zazněla učitelským sborem zazpívaná státní hymna.  
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5. 3. 2014 
Zajímavé benefiční akce po-
řádají bratři kapuc íni v pro-
storách svého kláštera v 
Praze na Hradčanech. 
Jmenují se Večery u kapu-
cínů a pořádají se každou 
první středu v měs íci kromě 
prázdnin. Nejedná se o 
žádné modlitební akce, ale 
kulturní program, ve kterém 
vystupují pozvaní umě lci.  
Výtěžek z dobrovolného vstupného je vždy věnován určité humanitární 
instituci dle výběru bratří kapucínů. Dne 5. 3. byl výtěžek věnován 
Modrému klíči.  
 
1. 4. 2014 
Pozvání na Aprílový tane ček  do Libušské sokolovny jsme př ijali od 
spřátelené neziskové organizace „Diakonie Zvonek“ Praha 4. Nechyběla 
tombola, dobroty, soutěže a kruhový i párový tanec. Velká příležitost, jak 
poznat nové přátele. 
 
Velikono ční prodeje  
14. 4. 2014 IBM 
15. 4. 2014 Modrá pyramida a.s. 
16. 4. 2014 KPMG 
 

20. 4. 2014  
Sazka Aréna - mohli jsme jít sponzorsky na koncertní událost roku: "Po 
čertech velkej koncert".  Jednalo se o pódiovou zkoušku kocertu skupiny  
Lucie a mohli jsme tam jet i na vozíku. Bylo nás tam z Modrého Klíče 
nejméně 50 osob a náramně jsme si to užili.  
 
25. 4. 2014 
NGO Market 2014   
Společná prezentační účast se 
zástupci krajské organizace SPMP 
na 14. ročníku veletrhu neziskovek 
pořádaný Nadac í Forum 2000 
v prostorách Technické knihovny 
v Praze 6 - Dejvicích. 

 
 
 
 
30. 4. 2014 
Společná oslava vítání jara  s opékáním 
buřtů – malé i velké papírové či látkové 
čarodějnice se slétly z různých 
Modroklíčovských učeben a dílen, aby se 
představily a ukázaly, co která umí a co vydrží 
při módní přehlídce. A přitom se opékaly 
buřty, zpívalo se a bylo veselo.  
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23. 5. 2014  
Slavnost Modrého klí če se konala u př íležitosti 22. 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 zasloužil pan Petr Prchal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slav nost Modrého klí če dne 23. 5. 2014 sponzorov ali:  
 

Ag foods Group, a.s. přístroj na míchání nápojů, nápoje 
APETITTO – Šnajdr s.r.o. občerstvení 
Bidwest Czech republic s.r.o. občerstvení 
Catteya Jesenice u Prahy květiny 
Centrál, a.s. (centrála Praha) občerstvení 
Duhový anděl , pan Lőbl občerstvení 
manželé Machalovi z Hodonína vinné nápoje  
manželé Veškrnovi občerstvení 
MIVA spol. s.r.o. - pekárna Benešov občerstvení 
Modrá pyramida stavební spoř. a.s. reportáž festivalu, ozvučení festivalu 
Nestlé Česko s.r.o. občerstvení 
pan Procházka - MP Print  tisk obálek 
paní Bartáková zapůjčení stroje na párek v rohlíku 
paní Findejsová 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 
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24. a 25. 5. 2014 
Dny otev řených dve ří Modrého klí če 

jsou každoročně pořádány u příležitosti výročí zahájení provozu. V roce 
2014 se dveře Modrého klíče otevřely pro všechny zájemce již po 
dvaadvacáté, a to po oba dny v sobotu i neděli vždy od 1000 do 1600 hodin. 
Sobotu 24. 5. tentokrát zpestřil celodenní program 2. ročníku festivalu 
sborového zp ěvu SVĚT HUDBY, SV ĚT PRO VŠECHNY.  
Dále po oba dny nabídka zahrnovala občerstvení, diskuse, individuální 
konzultace, možnost videoprojekce, seznámení s novými projekty MK a 
Výroční zprávou MK za rok 2013, volný pohyb po areálu MK nebo prohlídku 
s průvodcem, prodejní výstavu výtvarných a rukodělných prací žáků i 
dospělých uživatelů služeb, prodej odborné literatury. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Před zahájením 2. bloku vystoupení byly divákům představeny originály 
obou obrazů, které byly použity pro propagaci festivalu, a jeden př ítomný 
z autorů - Stanislav Beran. 
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O zahájení druhého bloku se 
postaraly Sestry Havelkovy 
s doprovodem. Jejich stylové 
vystoupení bylo všemi přítomnými 
očekáváno a po zásluze bouřlivě 
oceněno. Hlediště se zaplnilo do 
posledního místečka, známé 
melodie zpívali všichni diváci 
sborem a stojící, pokud se nepustili 

přímo do tance, se pohupovali v rytmu hudby dvacátých a třicátých let 
minulého století. Sestry Havelkovy podporují aktivity Modrého klíče i svými 
benefičními koncerty a vždy svou přítomností šíř í dobrou náladu, radost a 
lásku. 
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O festivalu napsali: 
Zpívali jsme v Praze!  
A to na přehlídce pěveckých sborů „Svět hudby, sv ět pro všechny“ , který 
již podruhé pořádal Modrý klíč v Praze 12 Modřanech na podporu dětí a 
dospělých s mentálním a kombinovaným postižením pro umožnění jejich 
maximálního zapojení do běžného života. 
Program přehlídky byl velmi pestrý – účastnily se sbory všeho věku – od 
mateřských škol, přes studentské až po sbory zralého věku. Ani se nedá 
říci, kdo upoutal největší pozornost publika – kouzelní byli svou 
bezprostřední důležitostí i maličcí zpěváčci z MŠ, moc hezky se 
poslouchaly studentky se svým pěkným repertoárem, stejně tak i nám 
známá Nashira, či další. My jsme se moc těšili na Sestry Havelkovy – a 
nezklamaly! Byly perfektní.  A my si moc ceníme toho, že jsme se jim líbily  
– slova chvály sršela a dokonce se mluvilo o dalším pozvání na nějaký  
jejich koncert! (Tak se zase máme na co těšit!)  
Závěr přehlídky patřil zpěvákům s mentálním postižením – „Chválím tě,  
země má“ byla v jejich podání (s 
rukou na srdci) krásná a chytala za 
duši.  A i zde (podobně jako u našich 
dětí v Raspenavě) jsme si uvědomili,  
že lidé s mentálním postižením 
vnímají svět trochu odlišně, po svém, 
dokážou se radovat třeba i tak, že 
tančí i na hebrejské písně. 

O své dojmy se pod ělily 
Zpěvandule 
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Svět hudby, sv ět pro všechny 
V areálu Modrého klí če se uskute čnil v sobotu 24. kv ětna II. ro čník 
festivalu sborového zp ěvu. Tento mimo řádný kulturní zážitek si 
nenechal ujít ani starosta m ěstské části Praha 12 Petr Prchal, pod 
jehož záštitou se koncert konal. Vystoupily zde p ěvecké sbory všech 
věkových kategorií nejen z Prahy 12, ale i dalekého o kolí. Pro 
návštěvníky bylo p řipraveno ob čerstvení a pro nejmenší zajímavé 
tvůrčí dílny. 
 „Druhý ročník – to už je začátek 
tradice, kdy se setkávají lidé, kteří 
se věnují této zajímavé kulturní 
aktivitě amatérsky, poloprofesio-
nálně i profesionálně. Navíc v 
příjemném prostředí zahrady 
Modrého klíče, kde dochází k tolik 
potřebnému vzájemnému kontaktu 
zdravých i hendikepovaných 
návštěvvníků. Věřím, že se bude 
tato tradice dále rozvíjet a že bude 
stále tak hojně navštěvovaná.“ dodává starosta Petr Prchal. 

Oficiální web m ěstské části Praha 12 
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28. 5. 2014 
Návšt ěva v hasi čské zbrojnici  
– tuto akci navštívilo 15 
uživatelů s doprovodem, kteří se 
aktivně zajímali o výbavu 
hasičské zbrojnice i o názornou 
instruktáž. 
 
29. 5. 2014 
Den zdraví pořádala Poliklinika 
Modřany. V rámci programu 
představila paní ředitelka Rema-
rová služby Modrého klíče a pozvala návštěvníky na slavnostní otevření 
výstavy obrazů umělců z modrého klíče. U př íležitosti vernisáže za účasti 
autorů proběhla také dražba tří vybraných obrazů. Součástí programu byl i 
prezentační prodej výrobků z našich dílen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. 6. 2014 - 23. 6. 2014 
Keramický ateliér u paní Šimkové 
Již dlouhodobě jsme zváni k účasti na společnou prodejní výstavu 
v keramickém ateliéru v Praze Modřanech. 
 

26. 6. 2014  
se třináctičlenná výprava 
z barevných dílen Modrého 
klíče vydala školním auto-
busem na divadelní předsta-
vení do Základní školy 
K Dolům na Praze 4, kde žáci 
6. třídy nacvičili pohádku od 
K. J. Erbena Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký. Představení 
bylo protkáno řadou 
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pohádkových písní, doprovázených hrou na kytaru. Viděli jsme několik 
zajímavých divadelních efektů a kulis, vílí tanec a někteř í z nás si 
vyzkoušeli i vedlejš í roli pr incezny z obrazu.  
Této akce se účastnili nejen uživatelé služeb MK, ale i rodiče samotných 
protagonistů a první dva ročníky ZŠ. Akce byla doprovázena výstavou 
fotografií staré Prahy jednoho z žáků šesté třídy. Představení mělo u 
našich členů výpravy velký ohlas a doufáme v další spolupráci. 
 
13. 9. 2014 
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 Svatováclavské 
slavnosti z Dolních Břežan, kteří 
nás pozvali také k nim. 
  
16. 9. 2014 
Setkání pěstounských rodin  – 
akce pořádaná Prahou 4 v prostorách zahrady Modrého klíče nabídla 
kulturní program, soutěže, připravené občerstvení i možnost vlastního 
opékání buřtů.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. 9. 2014 
Veletrh sociálních služeb v Praze 12 
Videoprezentace našeho zařízení a prodej výrobků dílen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. 9. 2014 
Svatováclavské slavnosti  v Dolních Břežanech. Jednalo se o první 
pořádanou akci tohoto druhu - sousedské setkání obc í kolem Dolních 
Břežan. Byly jsme u toho s naším prodejním stánkem z Modrého Klíče. 
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Den plný muziky, divadla a dobrého jídla a pití začal již v dopoledních 
hodinách za mírného mrholení, které naštěstí velice záhy nahradilo velice 
příjemné a teplé počas í babího léta. Program akce byl opravdu velice 
pestrý, pro děti i dospělé zde byla divadelní představení, pohádka Obušku 
z pytle ven v podání Divadla VeTři, Herecký Roj Ohrobeckých Buditelů 
představil adaptaci klasiky z dílny Karla Jaromíra Erbena - Zlatý Kolovrat a 
také Rádio Junior zaujalo své malé diváky svým interaktivním pásmem 
soutěží a písniček Českého rozhlasu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. 9. 2014 
Ženský soubor Nashira pořádal 
již 8. ročník festivalové 
přehlídky pěveckých sborů 
Libušsko-písnická nota  a 
pozval i náš sbor z Modrého 
klíče. Sbor se představil 
v integračním složení, neboť 
vystoupil za doprovodu hosta 
mladého hudebníka Petra 
Staňka, uživatele služeb 
Modrého Klíče.  

 
4. 10. 2014 
Jedeme v tom spolu a Mod řanský jarmark 
Druhý 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 4. 10. 2014. 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 měli 
svůj prodejní stánek.  
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8. 10. 2014 
Výstava v Sedl čanech Šárky 
Kváčové a Dušana Dvo řáka 
Již třetí společná výstava těchto 
nadaných umělců se tentokrát 
uskutečnila ve výstavních prostorech 
sedlčanské knihovny. První výstavu 
jim uspořádalo sedlčanské  muzeum 
v roce 2012 a druhá proběhla letos 
na jaře v Galerii Modrý  klíč. Součá-
stí všech těchto výstav byla také 
prezentace výrobků Modrého klíče. 
 
8. 10. 2014  
Při př íležitosti zahájení dalšího ročníku Velké pardubické proběhla 10. 
října 2014 prezentace Modrého klíče 
spolu s dražbou obrazu Jaromíra 
Hostomského  „Velká pardubická“.  
Obraz s vyvolávací cenou 800,- Kč 
se vydražil za konečnou částku 
4.500,- Kč. 
Děkujeme manželům Jandovým za 
zprostředkování nádherné akce a 
vydražení obrazu. 
 
30. 10. 2014 
Prezentace služeb, výstava obraz ů a prodej výrobk ů v prostorech 
Konferenčního centra TowerPark  (Mahlerovy sady 1, 130 00 Praha 3, 
Žižkovská věž) u příležitosti mezinárodní konference farmaceutických 
f irem. Za pozvání děkujeme organizátorům akce ze společnosti We Make 
Media, s. r. o. 
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1. 12. 2014 
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 t ěšila velkému zájmu návšt ěvník ů 
kostela po celou dobu trvání do února 2015.  
O pořádání benefičního koncertu informovaly Noviny m ěstské části Prahy 
12, kde sídlí nezisková organizace Modrý klíč. Ke sváteční a př íjemné 
atmosféře koncertu přispělo podávání tradičního vánočního punče, kávy, 
čaje s rumovou př íchutí, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vánoční prodeje  
3. 12. 2014 Modrá pyramida a.s. 
8. 12. - 15. 12. 2014 Keramický ateliér 
u paní Šimkové  
13. 12. 2014 T-Mobile 
16. 12. 2014 KPMG 
18. 12. 2014 Tradiční váno ční jarmark 
v Modrém klí či 
19. 12. 2014 IBM 
Mezi naše prodejce výrobků patří i 
dobrovolníci z řad rodičů, kteří využívají 
svých kontaktů, např. paní Růžičková  
prodávala naše výrobky v ZŠ Říčany . 

 
4. až 6. 12. 2014  
Rotary sva řák 2014 
Přátelství a podpora Rotary  
Clubu Prague International je 
mnoholetá a Modrý klíč je na ni 
patřičně hrdý.  
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12. 12. 2014 
Vánoční plavecké a potáp ěčské závody 

Tohoto dne již tradičně 
modroklíčníci zúčastnili 
posledních sportovních 
závodů v roce: 
"Výlov modroklí čkovského 
váno čního kapra".  
 
 

 
20. 12. 2014 
Vánoční setkání v Modrém klíči proběhlo v duchu Staročeského vánočního 
jarmarku. Nakupovali se dárky, ochutnávalo se cukroví a perníčky, pekli se 
oplatky, vařila káva a nechyběl ani bezalkoholový rumový čaj na zahřátí. 
Zpívali se koledy, žáci ZŠ K Dolům zahráli divadlo a program obohatil 
modroklíčovský živý Betlém a pouť s dárky za Ježíškem. Setkání pak 
pokračovalo v galerii kouzelnickým představením a vernisáží výstavy, jež 
byla ohlédnutím za 3 roky provozu galerie. 
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AKCE V GALERII MODRÉHO KLÍ ČE V ROCE 2014 
 
 
 
 
 
 
 
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 2014 zde prob ěhly tyto akce: 
16. 1. 2014  
Okno do duše 
Autorka Drahomíra Brušová se 
narodila v roce 1940 v Třebíči a své 
dětství prožila v Náměšti nad Oslavou. 
Do tohoto kraje se často vrací ve 
svých vzpomínkách. Od roku 1983 žije 
a tvoří v Praze Modřanech, kde má 
také svůj ateliér. 
Malbu a kresbu studovala u profesorů 
Skácela a Kř íže. Vyniká nejen v  
klasických malířských technikách, ale i 
v unikátní textilní technice Art-protis, 
jež spojuje tradici malby a gobelínu. 

Výtvarná 
technika vznikla v 70. letech 20. století v brněn-
ské textilce Vlněna a Drahomíra Brušová se jí 
věnovala od jejího vzniku. 
Slavnostní zahájení výstavy potrhlo vystou-
pení mladé sopranistky Elišky Gattringerové , 
která je absolventkou Pražské konzervatoře a 
v současné době pokračuje ve studiu zpěvu 
na Hudební fakultě AMU u doc. Ivana 
Kusnjera, sólisty Národního divadla. 
Absolvovala řadu mistrovských kurzů, 
především ve Vídni a v New  Yorku u sólistky 
Metropolitní opery Aprile Millo. V listopadu 
loňského roku zvítězila na Mezinárodní 
pěvecké soutěži v Karlových Varech. 

 
20. 2. 2014 
Ozvěny Olympiády 
Autoři tvoří v dílnách Modrého klíče. Tentokrát 
se s námi podělili o svůj pohled na Zimní 
olympijské sportování a to nejen v Soči, ale i v 
Modrém klíči. Ke sportu patř í medaile a placky. 
Na vernisáži si každý mohl vyrobit autorské, a 
to i s motivem z některých vybraných obrazů. 

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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20. 3. 2014 
Souznění 
Druhá společná výstava Dušana 
Dvořáka a Šárky Kváčové. První se 
uskutečnila ve výstavních prostorech 
sedlčanského muzea v roce 2012. 
Dušan Dvo řák , který přes svůj 
handicap, maluje krásné obrázky na 
hedvábí, nyní pracuje v ateliéru v  
Modrém klíči. Ve svých obrazech 

zpracovává rozličná témata od romantických zákoutí pražských uliček, přes 
technické produkty až po život lidí a zvířat. Vždy však svým originálním 
pohledem s dávkou milého nadhledu a přítomné lásky. 
Mezi uměleckou tvorbu Šárky Kvá čové patří výroba šperků, malování 
triček, kresba mandal a oděvní návrhářství. Vystavené oděvní práce 
doplnila autorská ramínka od Phoebea design . 
Vernisáž, která se konala v první jarní den, obohatilo muzikoterapeutické 
volání jara s bubny a dalš ími chřestidly. Muzicírováním nás provedl Ond řej 
Vachtl s rodinou. 
sídliště. Cca po 150 metrech vlevo je Modrý klíč.  
17. 4. 2014 
Fotografie 
Výstava představila práce autorů z Modrého klíče. Bok po boku se 
představila díla fotografů jak z řad uživatelů služeb tak personálu, díla 
našich renomovaných modro-
klíčovských autorů, ale i autorů, 
kteří své fotografie předvedli 
veřejnosti poprvé. 
K životnímu jubileu jednoho 
z autorů přijde popřát i kamarád 
Modrého klíče písničkář Pavel 
Volodkovi č. 
 

15. 5. 2014 
Život ve m ěstě 
Galerie Modrého klíče tentokrát 
představila výstavu kreseb a 
maleb, která mě la svoji premiéru 
v centru Prahy v CAFE 
ALTERNATIF v březnu 2014. 
Nabídla tak př íležitost všem, kteří 
nestihli navštívit tuto výstavu. 
Práce stejně zdařile zachycují 
atmosféru života ve velkoměstě, 
jako samotné krásy pražské 
architektury. 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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16. 6. 2014 
Malujeme školu Prahy 12 
Výstava soutěžních obrázků žáků základních 
škol se v Galerii Modrého klíče představila již 
podruhé.  
Výtvarnou soutěž každoročně pořádá odbor 
školství, kultury a vzdělávání Městské části 
Praha 12. Výstava seznámila i s oceněnými 
díly v jednotlivých kategoriích a v ítězným 
obrázkem, který bude použit na obálce 
informační brožury o základních školách s 
názvem „Přijďte se podívat“ . 
O hudební doprovod se postaral modřanský 
soubor VIVAT FLAUTO. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
17. 7. 2014 
Letní kratochvíle 
Další tematická výstava z děl 
modroklíčovských výtvarníků. Veselé i 
romantické obrázky nám př ipomenou čas 
dovolených, odpočinku, slunce, cestování 
a letních romantických lásek. Přijďte 
s námi přivítat léto. 
 

Irena Němcová: V letní kavárně 
 
18. 9. 2014 
Babí léto 
Na obrazech autorů, kteří tvoří v pra-
covních dílnách a výtvarných 
ateliérech Modrého klíče, se 
mís í radosti léta, vzpomínky na 
nedávnou dobu dovolených a 
aktuální atmosféra pozdního 
léta půjčujíc í si teplé barvy 
přicházejíc ího podzimu.  
 

Jakub Jarošík: Farmářské trhy 
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16. 10. 2014 
Hlavy/Teste 
Výstava představila výběr z díla italského 
výtvarníka žijícího v Praze Roberta 
Alquatiho. Po příchodu do Prahy sám 
působil v sociálních službách a rozvíjel 
tvořivost a výtvarné nadání lidí 
s postižením. Jeho inspirac í také prošel 
modroklíčový výtvarník Dušan Dvořák, 
který pod jeho vedením zdokonaloval 
svoji techniky malby na hedvábí. 
Roberto Alquati se narodil v Italii v roce 
1960. Vystudoval grafiku na Mezinárodní 
škole grafiky v Benátkách. Je členem skupiny PITTURAUNO v Italii.  
Vystavoval na společných i samostatných výstavách v městech Lecco, 
Milano, Venezia, Bergamo, Morbegno, Stuttgart, Praha. Spolupracuje jako 
ilustrátor s několika nakladatelstvími v Itálii.  

Jako host se na programu vernisáže představil Michael McNulty , americky 
bluesman, zpěvák a kytarista. 
 
20. 11. 2014 
Barvy mého života 
Vystavené práce byly výsledkem společného 
integračního w orkshopu, na kterém tvořili 
výtvarníci z Modrého klíče a studenti 
výtvarného oboru střední odborné školy  
GAPE. Jedná se o novou formu již pětileté 
spolupráce. Na vernisáži si návštěvníci mohli 
osobně popov ídat jak s tvůrci, tak 
s organizátory projektu a vedoucími 
workshopů.  
 

18. 12. 2014 
Čas vánoc – čas lásky 

Prosincová vernisáž byla ohlédnutím za 
čtvrtým rokem provozu  Galerie 
Modrého klí če, je svátečním setkáním 
příznivců výtvarného umění s výtvarníky, 
kteří v Galerii Modrého klíče vystavovali. 
Znovu tak vedle sebe jste mohli obdivovat 
práce talentovaných výtvarníků z 
Modrého klíče a profesionálů s 
mezinárodní reputac í. Vzájemná 
inspirace a radost z tvorby obohacuje tak 
autory i návštěvníky.  
Jiří  Vaněk: Pieta 
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Tradiční adventní setkání v Galerii Modrého klí če. 
 

Neděle 14. 12. 2014 
Galerie byla otev řena od 13.30 do 17.30 
hodin. 
Od 14.00 h  jsme připravili Tvůrčí dílnu pro 
malé i velké  Výroba váno ční dekorace 
z chvojí . Od 16 hodin  navázal koncert 
seskupení Tensing Tyjátr  (již počtvrté 
v Modrém klíči, tentokrát s vánočním 
programem). 

 

Neděle 21. 12. 2014 
Galerie bude op ět otev řena od 13.30 do 
17.30 hodin. 
Od 14.00 h  jsme připravili Tvůrčí dílnu pro 
malé i velké  Výroba váno ční závěsné 
dekorace . Od 16 hodin  následovalo klubové 
posezení u cukroví spolu s vánočními, již 
třeba zapomenutými, zvyky. Bylo určeno 
především pro uživatele služeb Modrého klíče, 

jejich rodiny a přátele. Během odpoledne jsme si 

připomněli a vyzkoušeli české váno ční tradice : 
� výrobu a pouštění ořechových lodiček, 
� lit í olova, 
� rozkrajování jablíček, 
� zavěšování jmelí, 
� házení střevícem, 
� zdobení barborek symboly přání, … 

Od 15 hodin mezi nás přišel kouzelník Pavel Dolejška  se svým vánočním 
dárkem. Jeho představení bylo pro mnohé překvapením a všichni odcházeli 
i s dárkem ve tvaru zvířátka nebo květin, které pro každého vykouzlil 
z nafukovacích balónků.  
 

Projekt JEDEN SV ĚT 2014 
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 32 000 Kč  
grant odboru kultury MČ Prahy Libuš                                        10 000 Kč  
prodej obrazů     10 600 Kč  
Celkem 52 600 Kč 
Náklady: 
kancelářský materiál 7 000 Kč 
mater iál ostatní 15 125 Kč  
pomůcky 10 580 Kč  
DOPP 15 020 Kč  
DOPČ 2 400 Kč 
Celkem 52 600 Kč                 
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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 2015 
 
���� 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 d ětí a mládeže s mentálním a kombinovaným 
postižením 

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

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

 
 
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. 
 

 


