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PRAHA 12 

HISTORIE 

• první zmínky o osídlení pochází z 11. století 

• převážně zemědělská oblast 

• 1848 – vznik obecní samosprávy 

• cukrovar, čokoládovna 

• spolky 

•1991 – samostatný městský obvod 

 

DNES 

• jedna z největších městský částí Prahy – 2 332 hektarů 

• počet obyvatel – 51 227 

• obyvatelstvo – vyšší podíl obyvatel v produktivním věku 

• pracovní trh – vyšší míra pracovních příležitostí 

          – pouze 16% obyvatel pracuje v rámci                 

             území Prahy 12 

 

       

 

 





PRAHA 12 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 sociálně právní ochrana dětí a podpora rodin 

• azylové bydlení pro matky (otce) s dětmi 

• Proxima Sociale, o. p. s. – nízkoprahový klub, terénní programy 

• poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

• pedagogicko-psychologická poradna 

 

 senioři 

• terénní pečovatelská služba  

• dům s pečovatelskou službou 

• sociálně ošetřovatelské centrum 

 

 lidé s postižením 

• Spin, z. s. 

• škola Modrý klíč – pro děti s kombinovanými vadami 

• Pražský spolek neslyšících, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 

• Sdružení zdravotně postižených 

• Společnost E 

 

 

 

 



„Pomáháme zlepšit život lidem s 

epilepsií.“ 

•  epilepsií trpí 0,5 – 1 % 

světové populace 

 

• počet nemocných epilepsií     

v ČR se pohybuje mezi  

70 000 – 100 000 obyvateli 

(dospělí i děti) 
 

 

 

 



CO JE TO EPILEPSIE A JAKÝ JE ŽIVOT S NÍ? 

 

 neurologické onemocnění, projevující se 

opakovaným výskytem záchvatů 

 

  může postihnout člověka v kterémkoli 

věku 

 

 většina případů je léčitelná ( asi 70 %) 

 

 stigmatizace  

 



PRACOVNÍ OMEZENÍ 
LIDÉ S VÁŽNOU FORMOU EPILEPSIE 

NEMOHOU PRACOVAT: 

 v provozu s nočními směnami, protože epilepsie vyžaduje 

pravidelný spánkový režim (ranní a odpolední směny 

problémem nejsou) 

 u otevřených strojů, mechanických linek, běžících pásů  

  s vrtačkami, lisy, motorovými pilami, bruskami 

 s elektřinou, s chemickými látkami 

  u otevřeného ohně či jiných zdrojů sálavého tepla  

  u otevřené vodní hladiny 

  s malými dětmi a zvířaty v případě, že epilepsie není 

kompenzovaná (tj. když zdravotní stav dotyčného není 

stabilizovaný, výskyt záchvatů není omezený a jejich 

průběh zmírněný) 

 ve výškách (lešení), ale ani v hloubkách (doly). 



„Pomáháme zlepšit život lidem s 

epilepsií.“ 

CO POSKYTUJE: 

 

•odborné sociální poradenství (telefonicky, písemně a 

osobně) 

 

• sociálně aktivizační služby pro lidi trpící epilepsií, jejich 

rodiny a blízké osoby 

 

•V rámci celorepublikové činnosti zajišťujeme klubovou 

činnost, rukodělné kroužky, výlety, posezení, zajištěním 

plavání a rehabilitačních pobytů pro děti i dospělé s epilepsií 

pod lékařským dohledem, vydáváme informační tiskoviny, 

zajišťujeme vzdělávání, medializaci epilepsie, atd.  

 

•Od roku 2011 zaměstnáváme lidi s epilepsií formou 

aranžování a vazby květin v dílně Aranžérie – květiny od lidí 

s epilepsií. 





ARANŽÉRIE – KVĚTINOVÁ DÍLNA 

MARTINA HAVLOVÁ 

místopředsedkyně sdružení a 

koordinátorka projektů 

vzdělávání a aranžování 



ARANŽÉRIE – KVĚTINOVÁ DÍLNA 

ADRESA: 

Liškova 959/3, 142 00 Praha 

ZAKLADATEL: SPOLEČNOST- E 

Alena Červenková 

místopředsedkyně a koordinátorka 

projektů 

Ing. Tereza Chvalová 

koordinátorka projektu Aranžérie 

 



CO ARANŽÉRIE NABÍZÍ? 

KVĚTINOVÝ SERVIS KVĚTINA PRO 

RADOST 

ARANŽÉRSKÉ 

WORKSHOPY 

SVATEBNÍ SERVIS 
B2B 

SPOLUPRÁCE 
KVĚTINOVÝ 

KALENDÁŘ 



CO ARANŽÉRIE NABÍZÍ? 



SOCIÁLNÍ PROSPĚCH 
• zaměstnává 10 osob trpících 

epilepsií (není třeba speciální 

vzdělání) 

• možnost osobního růstu a 

zapojení do společnosti 

• pracovní podmínky 

přizpůsobeny zdravotnímu stavu 

 

 

EKONOMICKÁ PROSPERITA 
• podnik úspěšně funguje od r. 2011  

• vedení z řad pracovníků Společnosti-E 

(zaměstnanci se nepodílí na vedení) 

• ale – vedení se přizpůsobuje potřebám 

zaměstnanců 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
• zapojení do místní 

komunity 

• společné akce a události 

• „de-stigmatizace“ 



SOCIÁLNÍ PODNIK ARANŽÉRIE 

 Aranžérie v roce 2016 zrealizovala přes 4000 květinových 
vazeb a dekorací  

 účast v akceleračním program „Impact first“ – umístění mezi 
4 nejlepšími projekty. 

 v roce 2016 proběhlo také13 tématických workshopů 

 2 speciální workshopy v rámci projektu „Sousedíme, přijďte 
k nám 

 

 



ARANŽÉRIE – VYBRANÉ ZAKÁZKY A AKCE ZA 

ROK 2016 

 květinové koše v divadelní sezóně 2015/2016 a 2016/2017 do Národního 
divadla, Státní opery a Stavovského divadla 

  květiny na premiéry v Dejvickém divadle a divadle Cirk La Putyka 

  pravidelné týdenní květinové dekorace:  

 • kavárny Mamacoffee, EMA espresso bar, Café Lounge  

 • společnosti Manufaktura, ABB, Česká spořitelna, ARX, Karlova 
Univerzita, Rossmann  

 týdenní květinová prodejní kampaň na módním portálu BONAMI (duben) 

 květinový servis pro umělce na mezinárodním hudebním festivalu 
Pražské jaro (12. 5.—4. 6.)  

 květinová výzdoba a dárkové květiny pro klavírní festival Rudolfa 
Firkušného (19. 11.—6. 11.) 

 dárkové kytice pro vyhlášení cen: Cena Mosty (24. 3.), Cena Olgy Havlové 
(23. 5.), Cena Floccus (27. 1.), Cena Srdcerváči (15. 11.), Ceny Aplaus (1. 
4.)  

 květinová výzdoba na prezentaci nového katalogu společnosti IKEA  

 dárkové květiny na křty knih vydavatelství Albatros Media  

 spolupráce s ČSOB, KB, Českou spořitelnou a Moneta Money Bank  

 realizováno 25 svateb 



SOCIÁLNÍ PODNIK ARANŽÉRIE 



SOCIÁLNÍ PODNIK ARANŽÉRIE 

 PUBLIC RELATIONS 

• Rozhovory v časopise „Svatební svět“ a fotografické 

příspěvky na internetovém portálu „Bereme se“ 

• Prezentace v médiích: 

• „UMÍ SE PRODAT“ 

 

ARANŽÉRIE 

• https://www.youtube.com/watch?v=PDpoDJMPk-s 

• https://www.youtube.com/watch?v=_TxZbYzh2Ug&t=5s 

 

SPOLEČNOST-E 

•  https://www.youtube.com/watch?v=qQmqNVtkNsE&t=240s 

 

  OTEVŘENOST – nejen pro lidi trpící epilepsií 
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SOCIÁLNÍ PODNIK ARANŽÉRIE 

DĚKUJEME ZA POZORNOST 
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