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POZNEJTE NÁS
Posláním Tranzitního programu SVÍTÁNÍ je poskytování dlouhodobé a pravidelné 
podpory lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let. 
Klienti si osvojují sociální, komunikační a pracovní dovednosti a návyky, které vedou 
k osobnímu růstu. Zvyšují se tak jejich šance při začleňování do společnosti, nalézání 
práce na otevřeném trhu práce nebo chráněném pracovním místě, je snazší jejich 
přechod do chráněného bydlení. O to méně jim hrozí sociální vyloučení.

Při nácviku pracovních dovedností tvoří klienti s podporou našich pracovníků 
výrobky v různých typech dílen a pracují s různými druhy materiálu. Díky inspiraci, 
vnuknutí a nápadům se snažíme být kreativní a přizpůsobovat nabídku výrobků 
aktuální poptávce a trendům. Dokážeme vyrobit mnohé, protože pracujeme podle 
známého motta: 

TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE, A VŠICHNI DOHROMADY UDĚLÁME MOC.

Foto: Luboš Jeníček
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KERAMICKÁ 
DÍLNA

Naši klienti v ní tvoří s různou mírou podpory 
rozličné výrobky z keramické hlíny – figurky, 
dekorativní předměty, hrnky, džbánky, misky 
či zvonečky. Pro zjednodušení práce používají 
i formičky na vykrajování a tiskátka. Vyschlé 
polotovary vypalují, po vychladnutí zdobí 
glazurami nebo burelem a opět vypálí. Výroba 
keramiky poskytuje našim klientům velký 
prostor pro využití tvořivosti a fantazie. 
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Orientační ceny výrobků

Hrnek – dle velikosti 100–150 Kč

Korbel 150 Kč

Džbánek 150 Kč

Keramická miska 120 Kč

Svícen adventní 100 Kč

Svícen malý 30–60 Kč

Keramické figurky 3D malé 50–80 Kč

Keramické figurky 3D velké 60–100 Kč

Keramické výrobky 2D malé 30–80 Kč

Keramické výrobky 2D velké 50–100 Kč

Keramické výrobky 2D 
drobné

10 Kč

Zápich keramický 20–40 Kč

Hodiny keramické 200–250 Kč

15



MÝDLAŘSKÁ 
DÍLNA

Z mýdlové hmoty klienti vyrábí mýdla, 
buď v podobě přírodní nebo dobarvená 
a parfémovaná, průhledná i neprůhledná. 
Mýdlová hmota může obsahovat nejrůznější 
přírodní příměsi, třeba kozí či kokosové 
mléko, olivový olej, sušené bylinky (levandule, 
měsíček), nebo přírodní peelingové 
ingredience (chia semínka, maková semínka). 
Naše originální mýdla nejrůznějších tvarů 
a velikostí nabízíme dekorativně balená 
v celofánu, v papírových krabičkách či 
keramických mýdlenkách.

Orientační ceny výrobků

Mýdlo – dle velikosti 20–40 Kč

Mýdlo v krabičce 30–50 Kč
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SVÍČKAŘSKÁ 
DÍLNA

Dílna disponuje nejrůznějšími formami. 
Vosk umíme barvit pestrou škálou barev, 
parfémovat, dekorovat drobnými předměty, 
voskovým perem a samozřejmě dárkově 
zabalit. Kromě svíček z forem lijeme i svíčky 
do hotových nádobek – nepotřebných 
předmětů nebo keramických kalíšků a hrnečků 
z naší keramické dílny. A co vše se skrývá za 
každou pěknou svíčkou z naší dílny? Pečlivé 
vymazání formy, řádné napnutí knotu, bedlivé 
sledování teploty vosku při dolévání, zručnost 
při vyklápění svíčky z formy a preciznost.
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Orientační ceny výrobků

Svíčka plovoucí 10 Kč

Svíčka z formy – dle velikosti 20–80 Kč

Svíčka z přírodního vosku 
– dle velikosti

20–50 Kč
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ŠPERKAŘSKÁ 
DÍLNA

Do sortimentu našich výrobků patří i bižuterie, 
nejčastěji naušnice, náramky, rozmanité 
přívěsky a šperky. Klienti je vyrábí ze 
skleněných korálků, polodrahokamů, hmoty 
Fimo a dotváří je různými komponenty. 
Z naší kolekce si vyberete šperky pro každou 
příležitost, pro každou náladu, ke každé barvě 
a typu oblečení.

Orientační ceny výrobků

Naušnice Bižu a Fimo hmota 40 Kč pár

Naušnice s polodrahokamy 50 Kč pár

Náramek – podle použitých 
komponentů

20–100 Kč
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DŘEVAŘSKÁ 
DÍLNA

V dřevařské dílně se klienti učí pracovat 
s nářadím ručním i elektrickým. Opravujeme 
v ní staré dřevěné předměty a nábytek. Podle 
fantazie, přání či potřeby školy SVÍTÁNÍ 
tvoříme ze dřeva nové výrobky. Lakujeme, 
brousíme, natíráme, prostě tvoříme…

Orientační ceny výrobků

Ceny výrobků dle aktuální nabídky 
dohodou.

Množstevní sleva možná.
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ŠICÍ  
DÍLNA

Jednoduché výrobky z látky, roušky, 
dekorativní předměty – to vše vzniká v šicí 
dílně. K rozvoji šití jako pracovní dovednosti 
jak u klientů, tak i pracovníků, nás přivedla 
situace s Covid 19. Naučili jsme se šít látkové 
roušky a byli jsme schopni v době nouze 
pokrýt potřeby našich zaměstnanců, rodin 
žáků a klientů, i řady dalších potřebných.

Orientační ceny výrobků

Rouška textilní dvouvrstvá 29 Kč

Sáček s bylinkami 20 Kč

Povlak na relaxační vak 490 Kč
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TVOŘIVÁ  
DÍLNA

Nabízíme dekorativní předměty z papíru 
(přáníčka, papírové ozdoby, linoryty, záložky 
do knih, ruční papír a výrobky z něj), sezónní 
dekorace (adventní věnce, velikonoční 
výzdobu), zápichy, perníkové výrobky nebo 
malované porcelánové hrnky.

Orientační ceny výrobků

Ceny výrobků dle aktuální nabídky 
dohodou.

Množstevní sleva možná.
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Tranzitní program SVÍTÁNÍ je sociální služba – sociálně terapeutické dílny podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. Služba je registrována od 1. 7. 2008 pod identifikátorem 3946219. 

Od 1. července 2019 do 31. prosince 2021 je poskytovaná sociální služba sociálně terapeutické dílny Tranzitní 
program SVÍTÁNÍ financována z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a z prostředků 
Pardubického kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, v rámci realizace projektu Rozvoj 
sociálních služeb v Pardubickém kraji III. 

Tranzitní program je součástí Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s, která poskytuje komplexní služby 
mladým lidem s kombinovaným postižením.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Kontakt pro objednání
Tranzitní program SVÍTÁNÍ

Komenského 432
530 03 Pardubice

Tel.: +420 466 049 919
Mobil: +420 739 919 536
E-mail: svitani@svitani.cz

www.facebook.com/SkolaSvitani

www.svitani.cz




