MĚNÍME POHLED NA ZAMĚSTNÁVÁNÍ
LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
O e ě prospěš á společ ost Mož os� tu jsou poskytuje áhrad í pl ě í prodej z oží a služe

Slovo ředitele

Měřitelná slova
• v roce 2012 u nás pracovalo celkem
95 lidí se zdravotním znevýhodněním
a 15 pracovníků bez ZZ, kteří zajišťují
provoz organizace na různých pozicích
(trenér, instruktor, vedoucí provozu,
účetní …)
• náš počet pracovišť se v roce 2012
rozšířil ze tří na osm
• Café Restaurant Kačaba (v Plzni)
• Kavárnu Čajokraj (v Horažďovicích)
V Kačabě se mi velmi líbí, mám rád
• SecondHelp (v Plzni, Klatovech a Rokolektiv a lidi, kteří zde pracují. Tahle
kycanech)
práce je přínosem i pro mojí psychickou
• dílny v Merklíně, Sušici a Třemošné
stránku. Práce mi poskytla denní režim,
který mi dříve chyběl. V Kačabě není Za zvláštní pozornost určitě stojí
práce tolik o stresu, ale o radosti.
• od jara 2012 není Kačaba jen kavárnou
Patrik T. - číšník odpolední směny a čajovnou, ale po vybudování teplé
Výroční zprávou za rok 2012 vám
chce me dát informaci o práci naší obecně prospěšné společnosti MOŽNOSTI
TU JSOU, která vytvářením pracovních
příležitostí pro lidi se zdravotním znevýhodněním mění jejich situaci na trhu
práce. A to, jak se nám náš závazek dařilo naplnit, vám nejlépe řeknou naši pracovníci se zdravotním znevýhodněním.

Slovo uživatele
„V Kačabě se mi líbí, spolupráce s instruktory dobře funguje. Nejvíc mě baví
obsluha hostů, moc mě nebaví mytí
nádobí. Do budoucna mám spoustu
plánů.“
Daniel D.

Podporované zaměstnání

Tato služba navazuje na pracovní rehabilitaci v Café Restaurantu Kačaba.
Smyslem je vést účastníky k tomu, aby
se v co největší možné míře mohli uplatnit na trhu práce.
Během posledních tří měsíců rehaKontakty
bilitace nastupují do tzv. Tranzitního
Vedoucí zařízení: Ladislav Nový
programu. Jedná se o postupný přechod
Prokopova 17, 301 00 Plzeň
z chráněného prostředí v Kačabě na
tel.: 373 034 160 (kavárna),
otevřený trh práce. Účastník dochází
731 475 386 (vedoucí)
na praxi ke spřátelenému zaměstnae-mail: kacaba@moznostitujsou.cz
vateli a vyzkouší si tak práci v méně
chráněném prostředí, pouze s podporou
Popis zařízení
asistenta. V současnosti pracuje 80%
Café Restaurant Kačaba funguje v Plznašich úspěšných absolventů pracovní
ni od roku 2005 a zaměstnává lidi se
rehabilitace.
zdravotním postižením. Kačaba nabízí
snídaně, široký výběr jídel – denní
menu, obědy, večeře, minutky, posezení
u kvalitní kávy, Fairtrade čaje, horké
čokolády, velký výběr moučníků, koktejlů. Kačaba nabízí příjemné posezení
v pěkném prostředí. Navíc pořádáme
kulturní večery – promítání filmů, koncerty, vernisáže.

Pracovní rehabilitace

V roce 2012 absolvovalo pracovní rehabilitací 12 účastníků, přičemž 5 z nich
program slavnostně ukončilo. Během
rehabilitace prošli tranzitním programem a všichni nalezli uplatnění na trhu
práce.
Cílem pracovní rehabilitace je zapojení lidí se zdravotním postižením
na otevřeném trhu práce, a to jak pro
dlouhodobě nezaměstnané nebo lidi bez
pracovních zkušeností. Zbytek účastníků a mnoho nových dokončí pracovní
rehabilitaci za podpory 3 instruktorů.
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kuchyně „povýšila“ na Café Restaurant
Kačaba . . . přijdťe si dát „meníčko“
• na konci roku 2012 jsme začali na náměstí v Klatovech upravovat pronajaté
prostory od města Klatovy s cílem otevřít první naší „franšízu“ plzeňského
SecondHelpu
• v prosinci 2012 jsme otevřeli Kavárnu
Čajokraj v městě Horažďovice jako
pilotní projekt komunitní kavárny na
malém městě
• a také nesmíme zapomenout na vznik
nové sociální firmy v Třemošné, která
vznikla jako společný projekt s obalárenskou firmou PEBAL s.r.o.
• od července realizujeme projekt podpořený z ESF s názvem „S Kačabou
jdeme dál“ č. CZ.1.04/3.3.05/75.00093
• a ještě něco dalšího najdete u jednotlivých pracovišť

Správní rada
Mr. Tomáš Benda
- předseda správní rady
Bc. Barbora Mikulová
Bc. Petr Neumann

Vytváření vlastních pracovních míst
Společnost zaměstnala 20 osob se zdravotním postižením v provozu Café Restaurant Kačaba a to na pozicích číšník,
servírka nebo kuchař. V roce 2012 jsme
otevřeli kuchyň, díky níž získalo zaměstnání dalších 10 lidí se zdravotním
postižením.

Slovo uživatele
Dílna v Merklíně
„V Kačabě se mi hodně líbí, baví mě
Kontakty
všechno, instruktoři jsou moc hodní
Vedoucí služby: Anna Hladíková
a sem rád, že mě něco naučili. Na tranKostelní 9, 334 52 Merklín
zitu v McDonalds se mi taky moc líbí,
tel.: 773683195, 377 912 210
jsou na mě moc hodní, práce mě moc e-mail: cdsmerklin.zapad@diakonie.cz
baví, je to super.“
Tadeáš Š. Popis zařízení
Výrobna drobných upomínkových předPotřeby a plány pro následující rok
V roce 2013 chceme nadále zkvalitňo- mětů (svíčky, koberce, tašky, přáníčka
vat naše služby, pokračovat v úspěšném z ručně vyrobeného papíru ….)

Slovo uživatele
„V Kačabě se mi líbí, je to tady hezký,
hezká společnost, Zdenda (šéfkuchař)
je fajn. Určitě bych Kačabu doporučil
všem v Plzni.“
Robert B.

Dozorčí rada
Mgr. Miroslav Hamari
JUDr. Jaroslav Tomášek
Jan Esterle

programu pracovní rehabilitace, pokusit
se přilákat další nové zákazníky na
chutné snídaně, obědy, večeře a kulturní akce, kterých proběhlo v roce 2012
přes 50.

Dílna v Sušici
Kontakty
Vedoucí služby: Bc. František Příbek
Pod Nemocnicí 116, 342 01 Sušice
tel. : 371 651 226, 773 683 193
e-mail: dssusice.zapad@diakonie.cz
Popis zařízení
Výrobna drobných upomínkových
předmětů (svíčky, drobné upomínkové
předměty, přáníčka z ručně vyrobeného
papíru ….)

Projekt „S Kačabou jdeme dál“
Kontakty
Koordinátor projektu: Roman Hajšman
Prokopova 17, 301 00 Plzeň
telefon: 732 372 765
e-mail: info@moznostitujsou.cz
Popis projektu
V červenci 2012 jsme zahájili realizaci
dvouletého projektu „S Kačabou jdeme
dál“. Hlavním cílem projektu je přispět
k pracovní a sociální integraci osob se
zdravotním znevýhodněním v produktivním věku z Plzně a Horažďovicka,
kterým hrozí sociální vyloučení nebo
jsou sociálně vyloučení, pomoci jim
odstranit bariéry, které jim znesnadňují
nalezení pracovního uplatnění a udržení
si zaměstnání.

Dílna v Třemošné

Na jaře 2012 vznikla ve spolupráci
s výrobcem obalů PEBAL s.r.o. nová
sociální firma, která zaměstnala 25 lidí
se zdravotním znevýhodněním. Sociální
firma podniká v oblasti výroby obalů,
balících a kompletačních prací v obci
Třemošná (10km od Plzně) a opírá se
jak o znalost trhu a výrobní a obchodní zkušenost firmy PEBAL s.r.o., tak
o naší zkušenost v oblasti podpory lidí
s postižením.

Dotáhnout dvůr – vybudovat zahrádku
Cílové skupiny
Osoby se zdravotním postižením a širo- uživatelnou od jara do podzimu a uzpůsobit ji nejen k venkovnímu posezení,
ká ve ejnost
ale i různým kulturním akcím (hlavně
koncerty).
Realizované akce a projekty
Vybudovat si pověst kulturního pro• P íprava prostor kavárny Čajokraj (stastoru, se kterým se počítá.
vební práce, vybavení prostoru)

Kontakty
Vedoucí za ízení: Jakub Špejchlík
Havlíčkova 46, 341 01Horažďovice
tel.: 604 523 1Ř7
e-mail: cajokraj@moznostitujsou.cz
Popis zařízení
Kavárna Čajokraj chce oslovit lidi z Horažďovic a okolí, kte í hledají alternativní způsoby zábavy oproštěné od zažitých stereotypů a dají p ednost klidnému
a p átelskému prost edí. Čajokraj nabízí
osobám se zdravotním znevýhodněním
vlastní vytvo ená chráněná pracovní
místa. Kavárna Čajokraj je součástí projektu „S Kačabou jdeme dál“.
Otevírací doba:
ÚT – ČT: 14:00 – 21:00
PÁ – SO: 14:00 – 22:00

• Barvy všecky – alternativní hudební
festival, který po ádalo občanské sdružení ProHD ve spolupráci s kavárnou
Čajokraj, která se postarala o občerstvení a zároveň zde p edstavila svůj program zaměstnávání osob se zdravotním
postižením
• Den otevřených dveří a p edstavení
projektu kavárny Čajokraj proběhlo
27. ř. 2012 společně s nízkoprahovým
klubem DOK v prostorách budoucí kavárny, klubu DOK a hudební zkušebny
Slovo uživatele
„Jsem rád, že jsem se mohl zapojit do
pracovního procesu po mnoha letech
a to prací, která mě opravdu baví.“
Karel T.

Potřeby a plány pro rok 2013

Během roku 2013 zaškolit minimálně
jednoho samostatného vedoucího směny z ad ZP zaměstnanců a vytvo it více
pracovních míst pro osoby se ZP

DĚKUJEME ZA PODPORU

Kontakty
Vedoucí za ízení: Eduard ezníček
Americká 35, 301 00 Plzeň
tel.: 73ř 244 ŘŘ3
e-mail:
secondhelp@moznostitujsou.cz
Popis zařízení
SECOND HELP je sociální firma, která
nabízí návaznou službu pro program
pracovní rehabilitace, jenž MTJ o.p.s.
cílové skupině osob se zdravotním znevýhodněním 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.
Prodejna použitých oděvů SECONDHELP

Václav Rosa
Mgr.Karel Zrůbek
- starosta města Horažďovice
Bc. Eva Šimsová
- Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví města Horažďovice
Město Klatovy
Ing. Ji ina Adámková
- Správa nemovitostí města Klatovy
Jarmila Maxová
- Správa nemovitostí města Klatovy
Ú ad práce České republiky
- krajská pobočka Plzeň,
Rokycany a Klatovy
Korandův sbor ČCE
Plzeňský kraj
Magistrát města Plzně

Realizované akce a projekty

V roce 2012 nás navštívilo 80.000
zákazníků, z nichž 12.000 si u nás
nakoupilo. Celkem jsme za rok 2012
prodali 17 120 kusů různého oblečení.
Slovo uživatele
Jsem strašně ráda, že tady v Secondhelpu můžu pracovat. Připravuji tady
oblečení, aby bylo hezké, čisté a jako
nové, aby lidi, co si ho kupují. z něj měli
radost. Někdy je to dost těžké, když se
třeba moc prodává, tak se to ani kolikrát
nedá všechno stihnout. Ale musíme zabrat, protože zase jindy si odpočineme.
Mám to tu moc ráda a do práce se hodně
těším, protože mě to moc baví.

MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s.
Prokopova 17, 301 00 Plzeň
IČ: 27978311
telefon: (+420) 377 220 795
e-mail: info@moznostitujsou.cz
www.moznostitujsou.cz

Potřeby a plány pro rok 2013

Otev ení další prodejny v Klatovech
a Plzni.

Provozní doba PO - PÁ 10:00 - 18:00
Cílová skupina
osoby se zdravotním znevýhodněním

Výrok auditora

Výkaz zisku a ztráty
Kačaba
Čarokraj

Secondhelp

Chráněná dílna
T emošná

Tržba
Dotace Magistrát MP, ostatní
Dotace Ú ad práce
Dotaze EU
Ostatní p íjmy
P ijaté dary
Celkem výnosy

1 267 047,77
4Ř7 506,00
3 563 424,74
0,00
343 216,00
10 500,00
5 671 694,51

2 řŘř Ř03,67
0,00
1 036 034,63
0,00
10 101,ř1
0,00
4 035 940,21

1 4Ř7 2ř4,0ř
0,00
1 010 7ř3,37
0,00
0,00
0,00
2 498 087,46

66 622,24
0,00
ř04 ř51,26
0,00
0,00
0,00
971 573,50

231 241,65
0,00
13ř 645,00
0,00
102,53
4 500,00
375 489,18

6 042 00ř,42
4Ř7 506,00
6 654 Ř4ř,00
0,00
353 420,44
15 000,00
13 552 784,86

Náklady a nákup materiálu
Náklady na nákup energie
Náklady na nákup služeb
Mzdové náklady
Soc. a zdrav. pojištění
Ostatní náklady
Investice
Celkem náklady

ř01 076,32
27ř 1ř5,05
406 723,0Ř
2 Ř32 3ř6,17
ŘŘř 572,62
6ř řř3,53
444 0řŘ,66
5 826 055,43

1 317 560,ř7
6Ř 421,57
615 3ŘŘ,25
1 32ř 6Ř3,50
405 675,20
64 133,00
60 063,ř6
3 860 926,45

1řŘ 404,21
0,00
1 030 6ř0,50
1 153 Ř44,43
35ř 422,41
2 677,5ř
1 56ř,16
2 748 608,30

23 653,3ř
13 řŘ0,00
1Ř Ř75,Ř4
656 112,ř0
117 737,02
1 704,14
655,Ř3
832 719,12

3 516,06
0,00
15Ř 3Ř5,07
146 51ř,75
42 233,1ř
6 26ř,Ř1
2 400,00
359 323,88

2 444 210,ř5
361 5ř6,62
2 233 062,74
6 11Ř 556,75
1 Ř14 640,44
144 77Ř,07
50Ř 7Ř7,61
13 625 633,18

-154 360,92

175 013,76

-248 520,84

138 854,38

16 165,30

-72 848,32

MTJ o. p. s.

Hospodářský výsledek

Chráněná dílna
Sušice, Merklín

Podpora

MTJ

CELKEM

