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Slovo ředitele
Dobrý den z Možnosti tu jsou!
A protože činy jsou více než nenaplněné možnosti, uvádím naše nejdůležitější činy z roku 2014.
Čin 1. Rozjezd nového projektu při Café Restaurant Kačaba, který se jmenuje Zdravá svačina.
Čin 2. Stabilizace komunitní Kavárny a čajovny Havlíčkovka v Horažďovicích (dříve Kavárna a čajovna Čajokraj).
Čin 3. Otevření třetího obchodu Second hand SECONDHELP, tentokrát v Nýrsku.
Čin 4. Překročení hranice 100 zaměstnaných pracovníků se zdravotním znevýhodněním.
Roman Hajšman, ředitel

Základní identifikační údaje a kontakty
MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s.
Prokopova 17, 301 00 Plzeň
IČ: 27978311
info@moznostitujsou.cz
www.moznostitujsou.cz

„

Měníme pohled
na zaměstnávání
lidí se zdravotním
znevýhodněním.

Správní orgány

Působnost

Poslání

Ředitel: Roman Hajšman, DiS.
Správní rada:
Bc. Petr Neumann – předseda
Ing. Roman Čiviš
Ing. Tomáš Holý
Dozorčí rada:
JUDr. Jaroslav Tomášek – předseda
MUDr. Václava Gutová, Ondřej Pellar

Plzeňský kraj

Obecně prospěšná společnost Možnosti
tu jsou podporuje vytváření nových
pracovních míst, zaměstnává lidi se
zdravotním znevýhodněním a připravuje
je na otevřený trh práce.

Celkový počet pracovníků
Pracovníků: 102 a z toho 89 se ZP
Dobrovolníků: 1
Studentů: 18
Celkový počet OZP: 89

Manažer projektu
Eduard Řezníček

Poslání
Vytváření nových pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním znevýhodněním prostřednictvím provozování secondhandových prodejen
s vysokou kvalitou zboží a standardem
služeb.

Celkový počet pracovníků
Plzeň – 19 pracovníků z toho 17 OZP,
oproti předchozímu roku nárůst o 2 OZP.
Klatovy – 8 pracovníků z toho 7 OZP,
oproti předchozímu roku úbytek o 1 OZP.
Nýrsko – 4 OZP.

Slovo uživatele
„Pro mě byl nejsilnějším zážitkem
otevření nové prodejny v Plzni na Bo-

rech. Skvělé bylo zjištění, že potom,
co jsem několik let prodávala v SecondHelpu na Americké, si mě zákazníci oblíbili natolik, že za mnou chodí
i na druhou prodejnu a nevadí jim,
že musejí mimo centrum.“
Iva S.

Zhodnocení roku manažerem
projektu
Během roku jsme v Plzni provoz rozšířili
o nový obchod na Borech. Mimo Plzeň
odstartovala velmi úspěšně prodejna v Nýrsku. Také jsme obhájili 1. místo
provozovny roku v Klatovech. V soutěži, kterou vyhlašuje Městský úřad Klatovy, jsme bodovali již podruhé v řadě.
Mezi naše úspěchy můžeme určitě počítat i fakt, že jsme sestavili na všech
prodejnách velmi kvalitní tým prodavačů, takže naši zákazníci mají jistotu,
že budou ve správných rukách.

Vybrané akce
Adresa a kontakty
SecondHelp
Prokopova 17, 301 00 Plzeň
+420 739 244 683
eduard.reznicek@secondhelp.cz
www.secondhelp.cz
Plzeň
Americká 35, Klatovská třída 141, Plzeň
Vedoucí provozu: Natalie Penven
+420 739 244 883
natalija.penven@secondhelp
Vedoucí trenér: Mgr. Marie Prchalová
+420 739 244 881
marie.prchalova@secondhelp.cz
Klatovy
Náměstí Míru 63/I, Klatovy
Nýrsko
Petra Bezruče 166, Nýrsko
Vedoucí provozu: Mgr. Petra Špačková
+420 734 161 086
petra.spackova@secondhelp

Otevření dvou nových prodejen – Plzeň–Bory a Nýrsko. Obhájení
titulu provozovna roku v Klatovech.

Speciální poděkování
Naše poděkování patří zaměstnancům se zdravotním znevýhodněním za skvělou práci a zákazníkům, bez kterých by to nešlo.

Adresa a kontakty
Café Restaurant Kačaba
Prokopova 17, 301 00 Plzeň +420 373 034 160 (restaurace),
+420 731 475 386 (vedoucí) kacaba@moznostitujsou.cz
www.kacaba.cz

směnu a bylo to pro mě náročnější.
Myslím si, že Kačaba je skvělej podnik,

Manažer projektu
Ladislav Nový

Poslání
Café Restaurant Kačaba se specializuje na zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním a to v rámci programu pracovní rehabilitace, vytváření
chráněných míst na kavárně, v kuchyni
a projektu „Zdravá svačina“. Pracovní
rehabilitace připravuje účastníky na
přechod na otevřený trh práce díky
tranzitnímu programu. Navíc Kačaba
pořádá kulturní večery – promítání filmů, koncerty, vernisáže.

Celkový počet pracovníků
V roce 2014 pracovalo celkem 40 pracovníků, z toho 35 se zdravotním
znevýhodněním, v roce 2013 28 pracovníků, z toho 23 se zdravotním znevýhodněním.

Slovo uživatele
„Nejvíce se mi líbil výlet s Kačabou
v Klatovech. Naučil sem se dobře
obsluhovat zákazníky, přešel sem z
pracovní rehabilitace na odpolední

potraviny. V uplynulém roce proběhlo
v Kačabě celkem 32 kulturních akcí
– vernisáže, filmové a literární večery,
koncerty, přednášky. Podařilo se vyměnit starý bar za nový, takže máme
více prostoru, abychom mohli kvalitně
plnit vaše přání. Kačaba změnila výlohu, můžete na ní vidět obrázky toho, co
všechno můžete v Kačabě zažít. Díky
spolupráci se SSUPŠ Zámeček se můžete v Kačabě občerstvit na nových
stolech, na kterých jsou malby od studentů této školy. V květnu se Kačaba
účastnila sympozia o zaměstnávání lidí
s mentálním postižením na Magistrátu
hlavního města Prahy, na kterém vystoupil vedoucí a 2 úspěšní absolventi
našeho programu pracovní rehabilitace.
V září jsme se už po několikáté účastnili
„Festivalu na konci léta“, na kterém se
staráme o veškeré občerstvení.

je to opravdu obecně prospěšná
společnost a máme skvělýho šéfa.“
Robert D. A. – čišník

Zhodnocení roku manažerem
projektu
V roce 2014 úspěšně zakončilo program
pracovní rehabilitace 8 účastníků, z
nichž se šesti podařilo najít práci na
otevřeném trhu práce. Podařilo se
zkvalitnit práci „odpolední směny“,
kuchařský team byl posílen o nového
kuchaře, který se zaměřil na regionální

Rozšířili jsme naše služby o zajišťování
rautů, na což se chceme v budoucnu
ještě více zaměřit. Nepovedlo se vybudovat terasu, což doufáme, že napravíme v roce 2015, stejně jako nás čeká
položení nové podlahy v horní části
kavárny a naše oblíbené malování.
Máme radost z toho, že si k nám nachází cestu čím dál více lidí a přesto že
jsme v něčem „trochu“ handicapovaní,
dokážeme nabízet kvalitní služby našim zákazníkům ve srovnatelné míře
jako konkurence.

Vybrané akce
Kačaba našla farmáře – spolupráce kačabí kuchyně s Farmářským obchodem v Plzni.

Koncerty – Madfinger, Pio Squad, Faith is More, Moodshake,
Annešanté a mnoho dalších.

Večer solidarity s Ukrajinou – benefiční večer pro Ukrajinskou iniciativu (vybralo se přes 7 000 Kč).

Večer s „Králem Šumavy“ – literární večer s autorem knihy
„Král Šumavy“ D. J. Žákem.

Výstava Grafici Zámečku na pomoc Filipínám – výstava
benefičních plakátů na pomoc Filipínám po živelné pohromě.
Na závěrečný večer dorazil i filipínský velvyslanec v ČR.

Speciální poděkování
ÚP Plzeň, ÚP Rokycany, Magistrát města Plzně, OSSZ Plzeň,
SSUPŠ Zámeček, Pavel Botka.

Adresa a kontakty
Zdravá svačina
Prokopova 17, 301 00 Plzeň
+420 733 614 058
info@zdrava-svacina.cz
www.zdrava-svacina.cz

Manažer projektu
Jiří Krzanowski

Poslání
Tento projekt – sociální firma, nabízí
rodičům žáků základních škol službu
Zdravá svačina, jako alternativu nezdravým školním bufetům a prodejním
automatům.

Celkový počet pracovníků
Tým tvoří 8 zdravotně znevýhodněných pracovníků řízených jedním vedoucím. Oproti loňskému roku je zde
nárůst o 5 zaměstnanců a předpokládáme další navyšování stavu.

Slovo uživatele
„Když jsem se ucházela o zaměstnání
v Možnostech, netušila jsem, že vůbec existuje podobná služba, která
nabízí čerstvé a zdravé svačiny dětem do škol. Nadchlo mě to a jsem
ráda, že se na něčem takovém mohu

„
Dalším velkým
překvapením byl
lidský přístup
k zaměstnancům.

které úřady, školící instituty a do jedné
velké zahraniční firmy. Poptávka po našich výrobcích stoupá a prakticky všichni zákazníci nám zůstávají věrní. Daří
se nám postupně rozvíjet i cateringové
služby firmám. V roce 2014 bylo u nás
jen prostřednictvím webového rozhraní
objednáno 10261 kusů zboží. Předpokládáme, že toto číslo bude každým rokem
stoupat.

podílet. Dalším velkým překvapením
byl lidský přístup k zaměstnancům.
Za 30 let profesního života jsem se s ničím podobným nesetkala.“
Anna V.

Zhodnocení roku manažerem
projektu
Projekt se rozběhl velice slibně, ale od
samého počátku naráží na mnohé limity
a to především co se výrobních a skladovacích prostor týče. Oproti loňskému
roku se nám podařilo výrazně rozšířit pole působnosti na další školy a také
pravidelně dodáváme občerstvení na ně-

Vybrané akce
V roce 2014 se nám povedlo instalovat 2 školní kiosky
se zdravou svačinou. To umožnilo zaměstnat dva nové
pracovníky a zefektivnit na těchto školách výdej
svačin.

Speciální poděkování
Vedoucí projektu by velice rád poděkoval všem zaměstnancům Zdravé svačiny za obětavý přístup
k práci, pečlivost a především to, že ke všem úkolům
přistupují jako by se jednalo o jejich vlastní firmu.
Velký dík zaslouží také ředitel Roman Hajšman, protože tento model sociální firmy přinesl do Kačaby
a dal jeho dalšímu rozvoji zelenou.

Kavárna a čajovna
Havlíčkovka
(dříve kavárna Čajokraj)
Po zcela klidném prvním pololetí nabral v polovině roku
2014 Čajokraj turbolentní vývoj. Nejdříve v červnu odcházejí oba zakladatelé Čajokraje Lucka s Jakubem. Téměř ve
skoku v červenci nastupuje nová pracovnice Jana Niklová,
která je u zrodu „Místa pro všechny Havlíčkovka“, které má
reagovat na potřeby komunity Horažďovic tak, aby byla zajištěna podpora takových činností a aktivit, které by bez
vzájemné spolupráce, zkušeností a podpory komunity Horažďovic a Diakonie Západ nebylo možné realizovat.
Kavárna Havlíčkovka, i se svými šesti zaměstnanci se zdravotním znevýhodněním, se stává nedílnou součástí „Místa

pro všechny Havlíčkovka“. Je před ní velký kus cesty, jelikož
chce být místem nejen pro setkávání a pořádání akcí, ale
sama chce aktivně ovlivňovat život v „Místě pro všechny
Havlíčkovka“ organizováním společných akcí, podporou
při akcích a udržováním a péčí o společné prostory.
A blíží se konec roku 2014 kdy Jana Niklová (budoucí dvojitá maminka) má nakročeno k mateřské dovolené...
A jak to všechno dopadlo? Dozvíte se určitě v příští výroční zprávě.

Možnosti tu jsou o. p. s.
výnosy a náklady za rok 2014
VÝNOSY

35 %

Obchodní činnost

53 %

43 979 000

Úřad práce

10 %

7 929 000

ESF

2%

1 766 000

Ostatní příjmy

35 %

29 252 000
2%

CELKEM

82 926 000

NÁKLADY
15 %

12 041 000

Materiál

46 %

38 354 000

3%

2 489 000

Ostatní náklady
CELKEM
VÝSLEDEK

36 %

10 %

15 %

Mzdové náklady

Služby

53 %

46 %

29 698 000
82 698 000
228 000

36 %
3%

Seznam podporovatelů
Plzeňský kraj
Magistrát města Plzně – odbor sociálních služeb
Úřad práce ČR
Korandův sbor ČCE
ESF – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ s.r.o.

Pebal s.r.o.
ATELIÉR SOUKUP s.r.o.
Pavel Botka
Městský úřad Klatovy
Městský úřad Horažďovice
Václav Rosa
JUDr. Jaroslav Tomášek
Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s. r. o.

