Výroční zpráva 2008

„Když se člověka se zdravotním postižením zeptáte,
co pro něj znamená práce,
nikdy nemluví nejdříve o penězích.“

Eduard Řezníček
Ředitel organizace

Veřejný závazek společnosti
Poslání
Posláním neziskové organizace MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. je měnit
v plzeňském regionu situaci lidí se zdravotním postižením na trhu práce
poskytováním obecně prospěšných služeb a dalších souvisejících
aktivit.

Cílové skupiny
Osoby se zdravotním postižením
■■ Osoby zdravotně znevýhodněné
■■ Osoby se zdravotním postižením
■■ Osoby s těžším zdravotním postižením
Zaměstnavatelé
Široká veřejnost

Obecně prospěšné služby a další související aktivity
Pro osoby se zdravotním postižením:
■■ Vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením
a jejich zaměstnávání
■■ Poskytování pracovní rehabilitace u zaměstnavatele
■■ Poradenství v oblasti uplatnění na trhu práce
Pro zaměstnavatele:
■■ Agenturní zaměstnávání
■■ Osvěta a propagace zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Pro širokou veřejnost:
■■ Osvěta a propagace zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Cíle
Pomáhat osobám se zdravotním postižením uplatnit se na trhu práce,
motivovat zaměstnavatele k jejich zaměstnávání a pozitivně ovlivňovat
veřejné mínění o zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.

Principy naší práce
■■
■■
■■
■■

Profesionalita
Individuální přístup a partnerský vztah
Integrace do širší společnosti
Respektování možnosti volby

Organizační struktura obecně
prospěšné společnosti
Správní rada:

Roman Hajšman
Bc. Barbora Mikulová
Mgr. Lucie Petříčková

Ředitel:

Eduard Řezníček

Vedoucí chráněné
dílny Kavárna
a čajovna Kačaba:

Martin Pangrác

Účetní:

Ing. Stanislava Krejčová

Instruktorky
pracovní rehabilitace:

Mgr. Lenka Sazimová
Mgr. Lucie Schmoranzová
Ivana Křivancová

Koordinátor
tranzitního programu:

Bc. Adéla Maříková

Účastníci pracovní
rehabilitace:

9 osob

Číšník/servírka:

9 osob

Pracovníci přidělení
k jinému zaměstnavateli:

4 osoby

Další THP pracovníci:

3 osoby

U NÁS TO JDE
Společnost vydává čtvrtletně informační noviny o zaměstnávání osob
se zdravotním postižením U NÁS TO JDE v nákladu 10 000 výtisků.
Distribuce Českou poštou všem firmám registrovaným v Plzni,
vybraným státním institucím a následně domácnostem.

Cílem projektu novin
U NÁS TO JDE je:
■■

■■

■■

propagovat myšlenku integrace lidí se zdravotním postižením
v oblasti práce, ukazovat, že „to jde“
upozorňovat na firmy a organizace v regionu, které se v této
souvislosti chovají společensky zodpovědně a zaměstnávání lidí
se zdravotním postižením podporují
vytvořit v Plzni další pracovní místa pro lidi se zdravotním postižením

V rámci projektu U NÁS TO JDE nabízíme:
■■

■■

■■

■■

bezplatnou propagaci projektů, které k integraci lidí s postižením
v oblasti práce významně přispívají
zvýhodněnou inzerci firmám, které zaměstnávají povinný podíl osob
se zdravotní postižením (dle §81 odst. 1 a 2a Zákona 435/2004 Sb.
o zaměstnanosti)
inzerci společensky zodpovědných firem, které myšlenku
zaměstnávání osob se zdravotním postižením podporují
náhradní plnění (dle §81 odst. 2b Zákona 435/2004 Sb.
o zaměstnanosti)

Kavárna a čajovna Kačaba
Společnost provozuje chráněnou pracovní dílnu
Kavárna a čajovna Kačaba
Odpovědný vedoucí: Martin Pangrác

Otevírací doba:
pondělí: 15.00 – 23.00
úterý – pátek: 8.00 – 23.00
Kavárna a čajovna Kačaba
Prokopova 17, 301 00 Plzeň | telefon: 373 720 751
Široká nabídka kávy a čaje. Zákusky, poháry, míchané nápoje, teplé
občerstvení. WiFi zdarma, dětský koutek, salonek pro uzavřenou
společnost. V Kavárně a čajovně Kačaba probíhají pravidelná setkání
u deskových her, měsíční výstavy obrazů a fotek, příležitostné koncerty
a školení.

Jitka (Vokurka – racionální pečivo s.r.o.)

Pracovní rehabilitace
V Kavárně a čajovně Kačaba probíhá pracovní rehabilitace* pro osoby
se zdravotním postižením formou Teoretické a praktické přípravy pro
zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost – Příprava k práci.
Společnost MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. během roku 2008 poskytla
pracovní rehabilitaci 15 osobám s převážně těžším zdravotním
postižením. Osm z nich v tomto roce pracovní rehabilitaci dokončilo
a všech 8 absolventů bylo v roce 2008 umístěno na trhu práce.

„Mám zkušenost přibližně se stovkou podobných
projektů a dokáži již předem odhadnout, jestli má
nějaký větší dosah. Tady bych ho viděl.“

Vladimír Špidla
Eurokomisař a bývalý český premiér

*Pracovní rehabilitace je souvislá časově omezená činnost, zaměřená na získání
a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její
žádosti zabezpečuje úřad práce. Jednou z forem je Teoretická a praktická příprava pro
zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost.

Šárka (Precision Castparts CZ s.r.o.)

Vytváření vlastních
pracovních míst
Společnost zaměstnává 9 osob s převážně těžším zdravotním
postižením v provozu chráněné pracovní dílny Kavárna a čajovna
Kačaba na pozicích číšník/servírka a pracovník údržby.
Během roku společnost poskytuje možnost uplatnění dalším
postiženým osobám při sezónních činnostech, trzích a distribuci novin
U NÁS TO JDE, které společnost vydává v rámci své osvětové činnosti
na podporu zaměstnávání OZP.

„Z našich zkušeností bychom zaměstnat člověka
s postižením doporučili. Věřím, že taková spolupráce
může být pro obě strany přínosem.“

Pavel Průcha
Senior Restaurant Manager
McDonald’s v Plzni

Mirka (Správa kolejí a menz ZČU Plzeň)

Podpora sociálních a pracovních
dovedností při Kavárně a čajovně
Kačaba
Smyslem služby je vést účastníky pracovní rehabilitace k odpovědnosti
a v co největší možné míře k uplatnění se na trhu práce a k vedení
samostatného života.

Činnosti
■■

■■
■■
■■
■■
■■

■■

Motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se zdravotním
postižením a další spolupráce se zaměstnavateli na trhu práce.
Podpora účastníků v době trvání tzv. tranzitního programu.
Poskytování základního sociálního a sociálně-právního poradenství.
Sociálně terapeutické činnosti – nácvik sociálních a pracovních dovedností.
Doprovodné vzdělávací kurzy.
Podpora absolventům programu, kterým skončil pracovní poměr
u zaměstnavatele na otevřeném trhu práce.
Administrace činnosti „Agenturní zaměstnávání“.

„Já bych určitě zaměstnat člověka s postižením
doporučil. Samozřejmě je otázka, jestli ostatní budou
mít takové štěstí, jako jsem měl já.“

Pavel Martínek
Provozovatel Hotelu Plzeň

Výkaz zisku a ztráty, rozvaha
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31.12.2008 (v tisících)

hlavní
činnost

hospodář.
činnost

celkem

157
172
1,118
1
28
1,476

552
338
1,687
6
52
2,635

709
510
2,805
7
80
4,111

41
359
384
894
1,678
202
202
Stav k
prvnímu dni
úč. období

900
7
62
1,610
2,579
-56
-56

NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Náklady celkem

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Ostatní výnosy celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

ROZVAHA
k 31.12.2008 (v tisících)

941
366
446
2,504
4,257
146
146
Stav k
poslednímu dni
účet. období

AKTIVA
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

334
34
76
205
19
334

748
47
439
244
18
748

131
132
-1

206
61
145
146

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Pasiva celkem

-1
0
203
46
157
334

-1
542
106
436
748

Výrok auditora
Účetní závěrka, jejíž ověření jsem provedl, poskytuje podle mého
názoru ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv,
pasív, finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky
MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. v souladu s platnými účetními předpisy.
V souvislosti s touto skutečností se vydává výrok
bez výhrad
V Plzni dne 15. 5. 2009


Ing. Jan Nozar, auditor

osvědčení č. 1424 o zápisu do seznamu auditorů

Dárci, kteří nás podpořili
v roce 2008
Úřad práce Plzeň – město
Diakonie ČCE – středisko v Plzni
The NESsT Venture Fund
Plzeňská teplárenská, a.s.
Nadační fond pro sociální aktivity občanů města Plzně
Úřad práce Plzeň – sever
Magistrát města Plzně
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Úřad městského obvodu Plzeň 4
Úřad městského obvodu Plzeň 1
Ing. Václav Petřík
T-Mobile
a další

Všem, kteří nás podpořili v roce 2008, děkujeme.

MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s.

Prokopova 17, 301 00 Plzeň
telefon: (+420) 377 220 795 | e-mail: info@moznostitujsou.cz

www.moznostitujsou.cz
IČ: 27978311
bankovní účet: 737904389/0800

