
Občanské sdružení ATLANT bylo založeno v roce 1992. Jeho hlavním cílem 
je vybudování Domova LENKA - integrovaného bydlení se školicím centrem 
a pracovními příležitostmi pro mentálně postižené mladé lidi z Prahy a okolí.

Souběžným projektem o.s. ATLANT je založení a provoz nové sociálně 
terapeutické dílny - prádelny U mandelíků. Tato dílna by měla poskytnout 
pracovní příležitost a možnost zaškolení mentálně postiženým mladým 
lidem, kteří jinak velmi těžko hledají uplatnění v pracovním životě.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Sídlo organizace: Rohová 613/12, 165 00 Praha 6 - Suchdol
Telefon/fax: 224 811 224
E-mail: info@atlant.unas.cz
WWW: http://atlant.unas.cz
IČO: 48137952
Registrace: Ministerstvem vnitra ČR provedena 30.11.1992
Bankovní spojení: ČSOB a.s. - Poštovní spořitelna:165351044/0300
Statutární zástupce: předsedkyně sdružení; 
 s účinností od 7.10.1997 vykonává tuto funkci JUDr. Jitka   
 Mothejzíková, advokátka,
 bytem na adrese sídla sdružení, advokátní kancelář: Václavské  
 nám. 56, Praha 1
Pracovní tým:
 Mgr. Kristýna Mothejzíková – koordinátorka projektu
 Bc. Magdaléna Bílková, DiS. – vedoucí dílny
 Mgr. Jan Frank – fundraising
 + dobrovolníci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
občanského sdružení ATLANT

za rok 2009



INFORMACE O PROJEKTU “Domov Lenka”

Projekt v sobě spojuje několik funkcí, a to zejména
- funkci chráněného bydlení pro omezený počet postižených klientů 
- funkci sociální ve smyslu přechodného soužití a práce v obměňujícím 
se kolektivu včetně nácviku co možná nejvíce samostatně vykoná-
vaných každodenních činností a životních potřeb, zdokonalování 
sebeobsluhy, nácvik chování a jednání v různých životních a pra-
covních situacích apod. (více podrobností viz. http://atlant.unas.cz)

Celý objekt je koncipován jako statek ve tvaru podkovy. Jde 
o dvoupodlažní dům, jehož 2.NP by mělo sloužit převážně školení 
a výcviku klientů na různé pracovní činnosti, jakož i pronajímání pros-
tor, a 1.NP by mělo sloužit převážně ke krátkodobým pronájmům a k 
přechodnému ubytování klientů. Objekt je projektován jako bezbariérový. 

V r. 2002 bylo ukončeno územní řízení a odbor výstavby Úřadu MČ 
v Praze 6 vydal rozhodnutí o umístění stavby Domova LENKA na pozem-
ku ve vlastnictví hl.m. Prahy. K tomu bylo třeba připravit projektovou 
studii, kterou zpracoval na základě 
smlouvy se sdružením pan archi-
tekt David Vávra se svým atelierem. 
Následovalo opětovné projednání 
v Radě Zastupitelstva Magistrátu hl.m. 
Prahy, kde byla schválena výpůjčka 
pozemku našemu sdružení na dobu 
90 let. Na základě toho jsme mohli 
začátkem roku 2003 uzavřít s Magis-
trátem hl.m. Prahy příslušnou smlouvu. 

Poté byl projekt dopracován atelie-
rem Ing. arch. Davida Vávry pro účely 
stavebního řízení a po doporučení 
příslušných připomínkových míst 
předložen příslušnému stavebnímu 
úřadu ke schválení. Začátkem listo-



padu 2004 vydal odbor výstavby Úřadu MČ v Praze 6 na stavbu Do-
mova LENKA stavební povolení, které nabylo právní moci koncem roku.
V listopadu 2006 – únoru 2007 jsme realizovali první etapu stavby – 
přeložku kanalizace, která byla podmínkou pro výstavbu objektu. Náklady 
uvedené části stavby činily 453 317,- Kč a byly uhrazeny z poskytnutých 
darů sponzorů, jejichž seznam je k dispozici na internetových stránkách 
sdružení. Pro tento projekt stále hledáme hlavního garanta a investora.

INFORMACE O PROJEKTU “U mandelíků”

Myšlenka o dílně se zrodila zkraje léta a na základě zkušeností 
jiných dílen jsme zpracovali projekt sociálně terapeutické dí-
lny prádelny s mandlem, která poskytne šesti mentálně 
postiženým mladým lidem pracovní příležitost a možnost rozvoje.

Zapojili jsme se do výběrového řízení městské části Praha 6, 
ve kterém náš projekt zvítězil a mohl obsadit prostor po bývalé 
komerční prádelně na adrese Podbabská 994/8, Praha 6. Ke kon-
ci roku byla uzavřena smlouva na dodávku potřebných strojů 
(pračky, sušička, mandl) a byla naplánována kompletní rekonstrukce 
na počátek roku 2010 a následné otevření prádelny na jaro 2010. 

Po personální stránce byl v roce 2009 sestaven realizační tým, ze kterého 
by se měl po otevření prádelny stát základ trvalého personálu dílny. Byly 
také postupně chystány podklady pro registraci nové sociální služby. 

V listopadu byla na adrese http://atlant.unas.cz/mandelici.html vytvořena 
webová prezentace prádelny s fotodokumentací vývoje a novinkami.



AKCE V ROCE 2009

Únor - zahájení spolupráce s elektronickým obchodem VedleSebe.cz
E-shop VedleSebe.cz sdružuje mnoho různých (nejen) chráněných 
dílen z Prahy a okolí. Využili jsme možnosti oboustranné reklamy 
a máme možnost získat finance z prodeje drobných předmětů.

Duben - účast na jubilejním 10. ročníku veletrhu NNO
Akci NGO Market 2009 v prostorách La Fabrika pořádalo Fórum 2000. 
Na veletrhu jsme prezentovali naše vize i výsledky. Nákres plánovaného 
domova i přehledné informace o projektu a stavu jeho realizace.

Účast v soutěži webových stránek NNO „Být vidět“
Soutěžní porota hodnotila internetové prezentace neziskových 
organizací. I když jsme se neumístili na předních místech, 
vedla účast ke zvýšení povědomí o našem sdružení. Navíc 
jsme získali cennou zpětnou vazbu k naší veřejné prezentaci.

Listopad - benefiční koncert 
“k zahájení adventu”
28. 11. proběhl v kostele Sv. Šimona 
a Judy koncert klasické hudby, kde ve 
prospěch našeho sdružení vystoupili 
Maria Grün a Oliver Madas, vídeňští 
koncertní mistři. Vzhledem k dobré 
propagaci (MHD, tisk, letáky, internet) 
byl kostel téměř zaplněn a akce měla 
velký úspěch.



KONTAKTY

V roce 2009 jsme také získali podporu herce a moderátora Lukáše 
Hejlíka. Stal se naším symbolickým patronem. Zahájili jsme také 
jednání s Roun Agency o případné mediální podpoře.

Chráněná dílna Sv. Prokop U červeného javoru se stala důležitým 
partnerem při plánování projektu nové sociálně terapeutické dílny 
U mandelíků. Také díky jejich sdíleným zkušenostem z dílny v Dolních 
Počernicích jsme mohli kvalitně zpracovat náš projekt a dobře se připravit 
na nadcházející povinnosti.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Za dobu své existence (od r. 1992) jsme již shromáždili finanční dary 
v celkové hodnotě přesahující 1,25 mil. Kč. Zejména díky přípravám 
založení nové dílny jsme v tomto roce hospodařili se ztrátou 57 tis. Kč.

VÝDAJE (zaokrouhleno pro účely daňového přiznání)
osobní náklady (mzdy + odvody) 16 000,- Kč
náklady na služby 39 000,- Kč
náklady na materiál a energie 2 000,- Kč

BILANCE CELKEM
-57 000,- Kč

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 079 000,- Kč
Oběžná aktiva 76 000,-Kč
Aktiva celkem 1 155 000,- Kč



PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM, SPOLUPRACOVNÍKŮM 
A PARTNERŮM

Děkujeme za projevenou důvěru a přislíbenou finanční pomoc 
společnosti Česká pošta, s.p. Velmi děkujeme také všem našim indi-
viduálním dárcům. Díky Vaší podpoře můžeme realizovat naše projekty.

V roce 2010 zahájíme provoz nové sociálně terapeutické dílny, a tak i 
díky Vám nalezne  několik dalších lidí kvalitní náplň času a možnost 
seberealizace. Děkujeme!
Stále hledáme další dárce a sponzory, kteří by podpořili naše snahy 
o  lepšení životních podmínek osob s mentálním postižením. Sponzorům 
na oplátku nabízíme jejich prezentaci na našich webových stránkách,
prezentaci v propagačních materiálech nebo v prostorách dílny a při 
větších společenských událostech. 

Podpořit nás můžete zasláním příspěvku na náš běžný účet:
ČSOB a.s. - Poštovní spořitelna, č.ú. 165351044/0300

Plánujeme v roce 2010 spuštění veřejné sbírky, pak bude možné nás 
podpořit ještě dalšími způsoby - např. na připravený sbírkový účet:
ČSOB a.s. - Poštovní spořitelna, č.ú. 235149504/0300

Tyto a další informace budeme stejně jako dosud zveřejňovat na našich 
internetových stránkách http://atlant.unas.cz.


