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dceřinná společnost Diakonie ČCE – středisko v Plzni

U nás to jde
Společnost MOŽNOSTI TU JSOU
o.p.s. vydává čtvrtletně časopis o zaměstnávání lidí se zdravotním postižením „U NÁS TO JDE“ v nákladu 10 000
výtisků. Noviny jsou distribuovány
všem firmám registrovaným v Plzni,
vybraným státním institucím a následně
domácnostem.

votní postižením (dle §81 odst. 1 a 2a
Zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti)
• inzerci společensky zodpovědných firem, které myšlenku zaměstnávání osob
se zdravotním postižením podporujínáhradní plnění (dle §81 odst. 2b Zákona
435/2004 Sb. o zaměstnanosti)

Cílem projektu „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 zdraKaždý měsíc náš interiér zdobí nová
výstava.

V Kačabě servírujeme jen samé dobroty.
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
1. Osoby se zdravotním postižením
- osoby zdravotně znevýhodněné
- osoby se zdravotním postižením
- osoby s těžším zdravotním postižením
2. Zaměstnavatelé
3. Široká veřejnost

Obecně prospěšné služby a další související aktivity ro 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

Chráněná pracovní dílna Kavárna a čajovna Kačaba
V chráněné pracovní dílně Kačaba (tzv.
odpolední směna) pracovalo celkem 13
zaměstnanců se zdravotním postižením,
kteří se po celý rok snažili obsluhovat,
připravovat pokrmy a uklízet, k co největší spokojenosti našich hostů.
Kačaba uspořádala v minulém roce
celkem 54 akcí: 16 koncertů, 12 večerů
deskových her, 8 přednášek, 10x promítání filmů, několik výstav, vernisáží
a benefičních koncertů.

Slovo uživatele služby:
Do Kavárny a čajovny Kačaba jsem úžasné, že dokáže fungovat něco, co je
nastoupil 18. 7. 2008 a v současné době postavené na práci a zapojení lidí se
pracuji na pozici vedoucího směny. zdravotním handicapem.
Ve vykonávané práci jsem se opravdu
Pavel S.
našel. Tato práce je pro mne ve značné
míře o radosti. Oblíbil jsem si večerní
směnu od 19 do 23 hod., kdy zákazníci
již nikam nespěchají a čajovna většinou
nebývá zcela naplněna, což mi umožňuje se hostům plně věnovat. Myslím si, že
touto prací jsou v plné míře využity moje
schopnosti. Protože práce je vesměs
o radosti a ne o stresu a nechuti, tak zde
není negativní působení na můj zdravotní stav. Toto je také umožněno tím, že se
jedná o práci na čtyři hodiny. Je prostě

Second Help
SECOND HELP je nová sociální firma,
která nabízí návaznou službu pro program pracovní rehabilitace, jenž organizace cílové skupině osob se zdravotním
postižením poskytuje.
Hlavním cílem projektu je rozjezd
a stabilizace sociálního podnikání o.p.s.
Možnosti tu jsou v oblasti prodeje kvalitního oblečení z druhé ruky a umožnění dlouhodobého pracovního uplatnění
lidí se zdravotním postižením, kterých
v SECOND HELPu pracuje 15.
Slavnostní otevření proběhlo 1. 11.
2010.
Již první den navštívilo Second hand
SECOND HELP mnoho zákazníků.
Slovo uživatele služby
Jsem hrozně ráda, že jsem tu práci
tady v SECOND HELPu dostala. Je to
moc hezká práce a hrozně mě to baví.
Napřed jsem se bála, jestli to vůbec
zvládnu, ale je to v pohodě. A když něco
nejde, tak mi tu pomůžou.
Mirka

Významné události roku 2010

Pracovní rehabilitace
V roce 2010 programem pracovní rehabilitace prošlo 11 účastníků, z čehož
5 program slavnostně ukončilo. Během
rehabilitace prošli tranzitním programem a všichni nalezli uplatnění na trhu práce. Zbytek účastníků a mnoho
nových dokončí pracovní rehabilitaci
v tomto roce za podpory 3 instruktorů.
Slovo uživatelů služby
V Kačabě mě práce moc baví, jsou tu
skvělí instruktoři, je to mnohem lepší
než být doma. Líbí se mi, že díky Kačabě
si budu moci najít práci, na kterou mě
instruktoři připraví. Seznámila jsem se
s mnoha novými lidmi, jsme tu dobrá
parta.
Klára V.
V Kačabě se mi moc líbí, doufám, že si
po ukončení pracovní rehabilitace najdu
dobrou práci, která mě bude bavit. Mám
moc ráda instruktory.
Petra K.

Telegram končí po 160 letech, pro poštu byl příliš ztrátový
29. března 2010
Česká pošta po 160 letech ruší posílání telegramů. Vysoce ztrátovou službu už lidé téměř nevyužívali. Vytlačily ji mobily a esemesky. Oficiálně už
nebude možné telegram poslat 1. dubna.
„V roce 2009 přijali pracovníci našich poboček od lidí pouhých 756 telegramů,“ uvedl mluvčí České pošty Ivo Mravinac.
O něco více telegramů si posílaly instituce - skoro 20 tisíc ročně. Donedávna je využívaly například nemocnice, když informovaly pacienty
o zdravotním stavu. Poslat telegram bylo neúnosně drahé. Jedna delší
věta vyšla třeba i na dvě stě korun.

MOŽNOSTI TU JSOU
Vytváření vlastních pracovních míst
Společnost zaměstnává 9 osob se zdravotním postižením v provozu chráněné
pracovní dílny Kavárna a čajovna Kačaba na pozicích číšník/servírka, administrativní pracovnice a pracovník údržby
a 15 osob se zdravotním postižení v nové sociální firmě SECOND HELP. 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.

o postupný přechod z chráněného prostředí pracovní rehabilitace na otevřený
trh práce. Účastník dochází na praxi ke
spřátelenému zaměstnavateli a vyzkouší
si tak práci v méně chráněném prostředí,
pouze s podporou asistenta.

Podporované zaměstnávání
Tato služba navazuje na pracovní rehabilitaci v Kavárně a čajovně Kačaba.
Smyslem je vést účastníky k tomu, aby
se v co největší možné míře mohli uplatnit na trhu práce.

Slovo uživatele služby
Díky pracovní rehabilitaci jsem se naučil něco nového, poznal jsem nové věci.
Ve škole při tranzitním programu to bylo
dobrý, líbilo se mi tam. V mé současné
práci v chráněné pracovní dílně je člověk závislý sám na sobě. Pracuji bez
instruktora a to je velký rozdíl.
Daniel K.

Během posledních tří měsíců nastupují
do tzv. Tranzitního programu. Jedná se

V roce 2010 úspěšně ukončilo pracovní
rehabilitaci a našlo své uplatnění na trhu
práce 5 osob.
Ze všech absolventů je nyní více než
80% dlouhodobě zaměstnaných.

Jeden z večerů Filmové Kačaby.
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Dotace Magistrát MP, obvody
Dotace Úřad práce
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Celkem výnosy
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0
0
0
0
0
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0
17
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5 076
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0
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1 140
0
8
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1 595
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Náklady na nákup služeb
Mzdové náklady
Soc. a zdravotní pojištění
Ostatní náklady
Celkem náklady

0
0
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28
0
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5 089

529
19
395
737
221
14
1 915

1 271
190
1 072
3 544
1 046
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7 306
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Soud rozpustil Dělnickou
stranu. Ovládají ji militantní
rasisti
17. února 2010

V dětském koutku čeká na děti spousta plyšových kamarádů.

MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s.
Prokopova 17, 301 00 Plzeň
telefon: (+420) 377 220 795
e-mail: info@moznostitujsou.cz
www.moznostitujsou.cz

Největší ekologická tragédie v dějinách
22. dubna 2010
V mexickém zálivu vybuchla ropná plošina společnosti British Petroleum. Nepřežilo 11 lidí, zbytku ze 126 zaměstnanců se podařilo uniknout.
Podle expertů unikalo do moře až milion barelů ropy denně, což znamenalo největší ekologickou tragédii v dějinách. Vrt se podařilo utěsnit až
v půli září.

Nejvyšší správní soud rozpustil
Dělnickou stranu. První partaj
v ČR tak skončila kvůli protiprávní činnosti. Mezi argumenty patří, že program směřoval
k potlačení demokracie a stranu
ovládli militatní rasisté. Předseda strany Tomáš Vandas to
odmítl, chce pokračovat a jít
i do voleb. Ministr vnitra verdikt přivítal.

