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ZPRÁVA 
Ze 4. setkání  YOCAIT v Praze, Česká republika 

14. 9. 2011 – 17. 9. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na základě intenzivních diskusí při osobních setkáních s partnerkami a partnerem projektu na 
schůzkách a po e-mailu, se Marie Haisová, koordinátorka projektu v České republice rozhodla 
zorganizovat pražské setkání originálním způsobem: „Ukázat ruční práce nejen jako business pro 
ženy, neboť zisk má širší význam, není jen o vydělávání peněz. Zahrnuje i osobní uspokojení, 
příležitost osobnostního rozvoje a růstu, pocit užitečnosti pro společnost, a to zejména pro lidi 
s psychickým a fyzickým handicapem.“  

 
S odkazem na ideu Výrobu dobré vůle Olgy Havlové Marie zorganizovala návštěvu 

Jedličkova ústavu a školy pro fyzicky a psychicky handicapované; Happeningu dobrovolnictví 
v nemocnicích, exkurzi v Centrálních dílnách Psychiatrické léčebny v Bohnicích, návštěvu Zlaté 
uličky na Pražském hradě s procházkou a obhlídkou krás Prahy, její historie, přírody, seznámením 
se s každodenním životem tím, že jsme používali veřejnou hromadou dopravu: metro, tramvaje, 
autobusy, jedli tradiční české jídlo v českých restauracích různých kategorií. 

 
Ve středu večer jsme zahájili společnou večeří pro partnerské organizace, které stihly 

přijet. Před večeří Marie uvítala přítomné, shrnula ideu projektu „You can do it!“ a seznámila 
s pražským programem; její kolegyně Adéla Purschová představila hostující organizaci Agenturu 
GAIA o.s. Pro všechny byla objednána tradiční česká svíčková. Po večeři se přítomní navzájem 
představili a seznámili.  
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Další den, ve čtvrtek navštívili účastníce a účastník ergoterapii v Jedličkově ústavu pro osoby s 
postižením ve věku od 6 - 26 let, kde jsme mohli vidět, jak se využívají různé druhy řemesel, jako 
je tkalcovství, košíkářství, keramika, práce se dřevem, atd. Ruční práce pomáhají postiženým 
dětem a mládeži v jejich seberealizaci a osobním rozvoji. Během návštěvy byli přítomní 
informováni, jak jsou produkty nejen vyráběny, ale i využívány v podnikání, kdy se prodávají 
v místním obchůdku, na veřejných trzích, nebo při zvláštních akcích organizovaných školou.  

Partneři projektu a učící se mohli ocenit nadšení učitelek, které byly osobně angažované 
a motivované pro svoji tvůrčí, obtížnou práci. Jedním z jejich dobrovolných výstupů byl metodou 
patchwork ručně dělaný velký obraz ve vstupní hale v nové budově školy, který učitelky vytvořily 
ve svém volném čase. Navštívili jsme obchod Ústavu ve staré budově školy a kavárnu, kde 
obsluhují handicapovaní. Právě oslavovali čtyřleté výročí otevření tím, že malovali hrníčků pro 
hosty. Po velmi zajímavé exkurzi provedla Marie celou skupinu Národním památníkem Vyšehrad 
s vysvětlením jeho historie a seznámením s ekonomikou a historií Prahy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Díky společnému tématu, které bylo dáno projektem, ale také historickým a kulturním 
prostředím, ve kterém jsme se pohybovali, byla během dne spousta možností být spolu jako 
mezinárodní tým, navzájem se lépe poznat a prostřednictvím diskusí posilovat soudržnost 
skupiny. Odpolední program byl organizován ve Žlutých lázních, kde se pořádal happening 
„Dobrovolnictví v nemocnicích“, neboť rok 2011 byl Radou Evropy "Rokem dobrovolnictví". Na 
akci se představily různé neziskové organizace, které poskytovaly informace o dobrovolnictví v 
České republice a předvedly ukázku činností, aby přilákali další lidi k dobrovolné práci. Účastnice 
a účastník projektu měli možnost si namalovat tričko a toto si poté buď koupit, nebo ponechat 
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v aukci. Výtěžek z prodaných triček byl použit na podporu charitativních projektů různých 
nevládních organizací.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V pátek ráno jsme se seznamovali s 

využitím ručních prací v psychoterapii a 
ergoterapii na Psychiatrické klinice v Bohnicích, 
kde byla skupina projektu provázena jedním z 
vynikajících učitelů. Viděli jsme všechny možné 
druhy řemesel a využití různých materiálů, jako 
je: dřevo, papír, keramika, vlna, barvy, textilie, 
vosk… Návštěva projevila zájem vidět zvířata, 
která jsou využívaná v hypotherapii, viděla 
zahradu, skleníky a květiny, které se používají 
na výzdobu a dekorace vytvářené ze suchých květin a trávy. Byli jsme informováni o 
otevřených dveřích během festivalů "Mezi ploty" a "Babí léto". Akce jsou organizovány, 
aby přiblížili psychicky nemocné pacienty veřejnosti a přivedli veřejnost do jinak 
izolovaného prostředí, a je si při nich možné zakoupit výrobky zdejších dílen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po obědě, na kterém speciálně pro nás uvařili v hospůdce Na růžku pražskou šunku, bramboráky 
a kysané zelí, se projektová skupina prošla královskou zahradou kolem Letohrádku Královny 
Anny, přes Pražský hrad do Zlaté uličky s výstižnou ukázkou historického životního stylu a ručních 
prací s obchůdkem Výboru dobré vůle s ručně vyráběnými suvenýry z chráněných dílen, atd. Ve 
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Zlaté uličce je celá řada obchodů s tradičními českými výrobky, jako je ruční mýdlo, svíčky ze 
včelího vosku, dekorace ze sušených květin, přírodní kosmetika, dřevěné hračky, krajky….   

 

 
 
Partneři projektu se zde mohli zdarma volně pohybovat, neboť Marie Haisová vyjednala 

návštěvu se Správou Pražského Hradu, mohli debatovat a klást otázky týkající se výroby a 
prodeje řemeslných výrobků. Po projití Zlaté uličky jsme navštívili další místa Pražského hradu, 
navštívili Valdštejnskou zahradu, a přes Kampu došli na Karlův most, který je proslulým místem 
prodeje uměleckých výrobků a tradičních řemesel, jakými jsou obrázky, šperky, hračky ...  

Partneři projektu a učící se měli možnost pozorovat různorodost technik, práci se sklem, 
dřevem, kůží, papírem.   

 

 
 
Večeře byla v restauraci PUB, kde je mladými lidmi vytvořené „know-how“ samoobslužné 

čepování proslulého českého piva.  
 

Na sobotní ráno byla naplánována koordinační schůzka, v jehož rámci provedl český a 

německý koordinátor projektu jeho SWOT analýzu (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby) 

analyzující jednak setkání v Praze a celý projekt, který začal v německém Lipsku, pokračoval 

v bulharském Samokovu, litevské Sakiai, kde jsme se seznamovali s podobnými činnostmi 

prováděnými v partnerských zemích se zaměřením na cíl projektu You can do it! Řešili jsme 

otázku udržitelnosti projektu a plánovali další setkání v turecké Ankaře a maďarské Budapešti, 

kde měl být i Trh kultur jako poslední aktivita projektu.  
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Zatímco koordinátoři projektu hodnotili projekt a diskutovali jeho průběžné výsledky, 

učící se pracovali s vlnou, kdy z českých národních barev červené, bílé a modré vyráběli panáčka, 
panenku a náramek.  

 
 

Po koordinační schůzce jsme se vypravili do Ekologického centra Toulcův dvůr, jehož 
zakladatelka a duchovní matka Emilie Strejčková byla již dříve představena prostřednictvím 
Newsletteru. V Ekologickém centru byly dožínky a v jejich rámci se předváděly a prodávaly různé 
rukodělné výrobky, o jejichž technologii si bylo možné povídat s prodávajícími.  

Po obědě se skupina vypravila na Grébovku, kde Městská část Prahy 2 organizovala 
Vinobraní s kulturním programem a rukodělnými trhy. Každý rok má zdejší vinobraní nějaké 
téma, letos to byly živly: voda, vzduch, oheň, země.  Rozloučili jsme se večeří v útulné restauraci 
Zelená zahrada.  

 

 
 

Poděkování  
Všichni projektoví partneři a učící se z České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Turecka, Litvy 
a Bulharska děkují všem z České republiky za jejich laskavost, otevřenost, vstřícnost, zájem a 
výjimečnou příležitost vidět využití ručních prací z různých perspektiv, vidět jejich multifunkčnost 
nejen jako nástroj ženské finanční nezávislosti, ale především byla příležitost „Vidět ruční práce 
nejen jako business pro ženy, neboť zisk má širší význam, není jen o vydělávání peněz. Zahrnuje i 
osobní uspokojení, příležitost osobnostního rozvoje a růstu, pocit užitečnosti pro společnost, a to 
zejména pro lidi s psychickým a fyzickým handicapem.“  (Marie Haisová) 
 


