
MĚNÍME POHLED NA ZAMĚSTNÁVÁNÍ

LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Obecně prospěšná společnost Možnosti tu jsou poskytuje náhradní 
plnění, prodej zboží a služeb jako podporu tvorby a udržení pracov-
ních míst pro lidi se zdravotním znevýhodněním.

„Kam jsme se posunuli v roce 2013Zateplení Café Restaurant Kačaba.

Rozjezd komunitní Kavárny Čajokraj v Horažďovicích.

Otev ení druhého obchodu second hand SecondHelp v Klatovech.

Vytvo ení franšízingového konceptu SecondHelp.

Otev ení první franšízy mimo naší organizaci ve Valašském Mezi íčí.“

Slova ředitele Základní identiikační údaje a kontakty

MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s.

Adresa: Prokopova 17, 301 00 Plzeň
IČ: 27ř7Ř311
E-mail: infoŮmoznostitujsou.cz
Telefon: +420 373 720 750

www.moznostitujsou.cz 

Správní orgány
editel: Roman Hajšman

Správní rada: 
Mgr. Tomáš Benda – p edseda
Bc. Petr Neumann
Bc. Barbora Mikulová
Dozorčí rada: 
Jan Esterle – p edseda
JUDr. Jaroslav Tomášek
Mgr. Miroslav Hamari

Působnost
Plzeňský kraj.

Celkový počet pracovníků/
praktikantů/dobrovolníků
Pracovníci: 14.
Celkový počet OZP: Ř6.
Praxe student : 21.

Popisná část:
Poslání 
Obecn  prosp šná společnost 
Možnosti tu jsou podporuje vytvá e-

ní nových pracovních míst, zam st-
nává lidi se zdravotním znevýhod-

n ním a p ipravuje je na otev ený 
trh práce.

Stručná historie 
Společnost Možnosti tu jsou o.p.s. 
vznikla v roce 200Ř a pilotním pro-

jektem byla dnešní Café Restaurant 
Kačaba. V současné dob  organi-
zace zam stnává 100 pracovník , 
z toho Ř6 jsou osoby se zdravotním 
znevýhodn ním. Na pracovištích v 
Plzni, Klatovech a Horažďovicích. 
Více informací o historii naleznete 

na www.moznostitujsou.cz

Možnosti tu jsou o.p.s. je dce inou 
společností Diakonie Západ.

Vedoucí služby a za ízení 
Ladislav Nový - vedoucí za ízení

Otevírací/provozní doba
Prokopova 17, 301 00 Plzeň 
Pond lí 11:00 - 23:00
Úterý – Pátek Ř:00 - 23:00

Popis za ízení
Café Restaurant Kačaba funguje 
v Plzni od roku 2005. Kačaba za-

jišťuje pracovní rehabilitaci a další 
podp rné aktivity, které pracovní-
k m se zdravotním znevýhodn ním 
mohou zlepšit pracovní a sociální 
dovednosti a tím jim zvýší šanci na 
získání a udržení pracovního mís-

ta na otev eném trhu práce. Dále 
nabízí osobám se zdravotním zne-

výhodn ním vlastní vytvo ená chrá-

n ná pracovní místa.

V nabídce Kačaby naleznete snída-

n , široký výb r jídel – denní menu, 
ob dy, veče e, minutky, posezení 
u kvalitní kávy, Fairtrade čaje, hor-
ké čokolády, velký výb r moučník   
a koktejl . Kačaba svým návšt vní-
k m poskytuje p íjemné posezení 
v p kném prost edí a dále po ádá 
široké spektrum kulturních akcí.
Pracovní rehabilitace 
V roce 2013 prošlo pracovní re-

habilitací 14 účastník , p ičemž 5  
z nich program slavnostn  ukonči-
lo a 7 ukončí program v roce 2014. 
Dva účastníci program nedokončili.
Všichni absolventi b hem rehabi-
litace prošli tranzitním programem  
a následn  nalezli uplatn ní na trhu 
práce.
Cílem pracovní rehabilitace je za-

pojení lidí se zdravotním znevýhod-

n ním na otev eném trhu práce,  
a to jak pro dlouhodob  nezam st-
nané nebo lidi bez pracovních zku-

šeností. 
Účastník m rehabilitace se stabiln  
v nuje tým 3 instruktor .
Podporované zaměstnání
Tato služba navazuje na pracovní 
rehabilitaci v Café Restaurantu Ka-

čaba. Smyslem je vést účastníky  
k tomu, aby se v co nejv tší možné 
mí e mohli uplatnit na trhu práce.
B hem posledních t í m síc  reha-

bilitace nastupují do tzv. Tranzitní-
ho programu. Jedná se o postupný 
p echod z chrán ného prost edí 
v Kačab  na otev ený trh práce. 
Účastník dochází na praxi ke sp á-

telenému zam stnavateli a vyzkou-

ší si tak práci v mén  chrán ném 
prost edí, pouze s podporou asis-

tenta. V současnosti stabilně pra-

cuje Ř0% našich úspěšných ab-

solventů pracovní rehabilitace.
Vytvá ení vlastních pra-
covních míst
Společnost zam stnala 1Ř osob se 
zdravotním znevýhodn ním v pro-

vozu Café Restaurant Kačaba a to 
na pozicích číšník, servírka nebo 
kucha . 
Pot eby a plány pro násle-
dující rok
V roce 2014 chceme nadále zkva-

litňovat naše služby, pokračovat  
v úsp šném programu pracovní re-

habilitace, pokusit se p ilákat další 
nové zákazníky na chutné snídan , 
ob dy, veče e a kulturní akce.

Vedoucí služby a za ízení 
Jakub Špejchlík - vedoucí za ízení

Otevírací/provozní doba
Havlíčkova 46, 341 01 Horažďo-

vice

Pond lí – Čtvrtek ř:00 - 21:00
Pátek  Ř:00 – 16:30

Popis za ízení
Kavárna Čajokraj se snaží oslovit 
lidi z Horažďovic a okolí, kte í hle-

dají alternativní zp soby zábavy 
oprošt né od zažitých stereotyp  
a dají p ednost klidnému a p átel-
skému prost edí. Čajokraj nabízí 
osobám se zdravotním znevýhod-

n ním vlastní vytvo ená chrán ná 
pracovní místa. Kavárna Čajokraj je 
součástí projektu „S Kačabou jde-

me dál.“
V roce 2013 kavárna zam stnala  
4 osoby se zdravotním znevýhod-

n ním.

Cílové skupiny
Osoby se zdravotním znevýhodn -

ním a široká ve ejnost.

Realizované akce 
a projekty
Čajokraj p ipravil pro zamilované 
Pa íž i jahody
Na 14. února si v Kavárn  Čajokraj 
p ipravili pro všechny zamilované 
speciální dobroty. 
„Dnes máme pro všechny „hrdličky“ 
p ipraven výborný pa ížský dortík, 
který od nás dostane každý ke kávě 
nebo čaji zcela zdarma. Další speci-
alitou, kterou dnes nejen zamilova-
ným nabízíme, je sekt s jahodami,“ 

vedoucí kavárny Jakub Špejchlík.

Pot eby a plány pro 
následující rok
B hem roku 2014 zaškolit dalšího 
samostatného vedoucího sm ny  
z ad zdravotn  znevýhodn ných 
zam stnanc  a vytvo it více pracov-

ních míst pro osoby se zdravotním 
znevýhodn ním. Nadále pracovat 
na pov sti kulturního prostoru, se 
kterým se v Horažďovicích počítá.

Adresa a kontakty 
Adresa: 
Prokopova 17, 301 00 Plzeň
E-mail: 
kacabaŮmoznostitujsou.cz 
Telefon: +420 373 034 160, 
+420 731 475 3Ř6

Adresa a kontakty 
Adresa: Havlíčkova 46, 341 01 
Horažďovice
E-mail: 
cajokrajŮmoznostitujsou.cz 
Telefon: +420 604 523 1Ř7



Vedoucí služby a za ízení 
Eduard ezníček - vedoucí sociální 
irmy

Otevírací/provozní doba
ůmerická 35, 301 00 Plzeň
Pond lí – Pátek  10:00 – 1Ř:00

Popis za ízení
SecondHelp je sociální irma, která 
nabízí návaznou službu pro pro-

gram pracovní rehabilitace, jenž 
MTJ o.p.s. cílové skupin  osob se 
zdravotním znevýhodn ním po-

skytuje. Hlavním cílem projektu 
je rozjezd a stabilizace sociálního 
podnikání Možnosti tu jsou o.p.s.  
v oblasti prodeje kvalitního oblečení 
z druhé ruky a umožn ní dlouhodo-

bého pracovního uplatn ní lidí se 

zdravotním znevýhodn ním.  
V roce 2013 SecondHelp poskytl 
pracovní uplatn ní 22 osobám se 
zdravotním znevýhodn ním. 
Cílová skupina
Osoby se zdravotním znevýhodn -

ním.

Realizované akce 
a projekty
Nový SecondHelp v Klatovech
V pond lí 4. února slavnostn  ote-

v el své dve e nový obchod Se-

condHelp. Nov  vzniklá prodejna 
na adrese nám stí Míru 63/1 v Kla-

tovech nabízí nejen kvalitní obleče-

ní z druhé ruky a outletu sv tových 
značek, ale p edevším vytvo ila 
možnost pracovního uplatn ní pro 
12 osob se zdravotním znevýhod-

n ním.
Kmotrem obchodu v Klatovech se 
stal herec Pavel Nový, který se zú-

častnil i slavnostního otev ení.

První franšíza SH byla otev ena 
ve Valašském Mezi íčí
Pustit se do franšízového koncep-

tu a ješt  v prost edí neziskového 
sektoru vyžaduje d v ru a odvahu. 
P estože se za dobu provozu Se-

condHelpu bylo na projekt „podí-
vat“ již mnoho organizací, p evážn   
z neziskového sektoru, nikdo z nich 
nenašel ani odvahu nebo d v -

ru v tento koncept. Paní editelka 
z 1. Valašské diakonické m la jak 
d v ru, tak odvahu. Výsledkem 
pak bylo, že obchod ve Valašském 
Mezi íčí prvn  otev el své dve e  
1. prosince a my jim držíme palce  
a p ejeme si ať se jejich odvaha sta-

ne inspirací i pro ostatní.

Vedoucí služby a za ízení 
Roman Hajšman DiS. - koordinátor 
projektu

Popis projektu
V červenci 2013 jsme pokračova-

li v realizaci dvouletého projektu  
„S Kačabou jdeme dál“. V roce 2013 
projekt podpo il 1Ř osob se zdra-

votním znevýhodn ním. Hlavním 
cílem projektu je p isp t k pracovní 
a sociální integraci osob se zdravot-
ním znevýhodn ním v produktivním 
v ku z Plzn  a Horažďovicka, kte-

rým hrozí sociální vyloučení nebo 
jsou sociáln  vyloučení, a pomoci 
jim odstranit bariéry, které jim zne-

snadňují nalezení pracovního uplat-
n ní a udržení si zam stnání.

Dohromady s.r.o. vzniklo v roce 
2012 spojením neziskové organi-
zace Diakonie Západ a obchodní 
společnosti Pebal s.r.o. Dohroma-

dy s.r.o. je sociální irma se sídlem  
v T emošné u Plzn , která zapo-

čala svou činnost s p íchodem 
roku 2013 a od té doby stále roste.  
V tomto roce poskytla pracovní 
uplatn ní 30 lidem se zdravotním 
znevýhodn ním.

Celý projekt je spoluinancován  
z dotací z Ministerstva práce a so-

ciálních v cí, Operačního programu 
pro lidské zdroje, Evropského soci-
álního fondu v ČR a Evropské unie. 
Našimi hlavními partnery jsou irma 
Pebal s.r.o. a Diakonie ČCE – st e-

disko Západní Čechy. Více informa-

cí naleznete na www.dohromady.eu

Seznam podporovatelů 

Pebal s.r.o. 

Ěwww.pebal.czě 
Plzeňský kraj 
Ěwww.plzensky-kraj.czě 
Magistrát města Plzně – odbor sociálních služeb 
Ěwww.socialnisluzby.plzen.euě 
Ú ad práce ČR 
Ěwww.portal.mpsv.cz/upcrě 
Korandův sbor ČCE 
Ěwww.koranduvsbor.cz/web/cs/titulniě 
ESF – Operační program Lidské 
zdroje a zam stnanost 
Ěwww.esfcr.czě 

T I Centrum, a.s. 
Ěwww.ticentrum.czě 
Ateliér Soukup s.r.o. 
Ěwww.atelier-soukup.czě 
Pavel Botka Ěwww.botka.czě 
Městský ú ad Klatovy 
Ěwww.klatovy.czě 
Městský ú ad Horažďovice 
Ěwww.muhorazdovice.czě 
Václav Rosa Ěwww.rosacom.czě 
NEsSt Ěwww.nesst.orgě 

Adresa a kontakty 
Adresa: 
ůmerická 35, 301 00 Plzeň
E-mail: 
secondhelpŮmoznostitujsou.cz 
Telefon: +420 73ř 244 ŘŘ3

Projekt 
„S KAČABOU 
JDEME DÁL“

Adresa a kontakty 
Adresa: 
Prokopova 17, 301 00 Plzeň
E-mail: 
kacabaŮmoznostitujsou.cz 
Telefon: +420 732 372 765

Motto/citát 
„Měníme pohled na zaměstnávání lidí 
se zdravotním znevýhodněním.“

DOHROMADY s.r.o.
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VÝNOSY V ROCE 2013

VÝNOSY
Obchodní činost 72% 30 0Řř 515
Ú ad práce 1Ř% 7 435 Ř44
ESF 7% 2 Ř16 Ř32

Ostatní p íjmy 1% 20ř 566
Dary 2% 1 005 240
CELKEM 41 556 997

NÁKLADY
Mzdové náklady 30% 12 124 řŘ1
Materiál 63% 25 76ř 104
Energie 1% 477 622

Služby 5% 2 0Ř3 ř42
Ostatní náklady 1% 533 řřŘ
CELKEM 40 989 648

VÝSLEDEK 567 349
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Výnosy a náklady za rok 2013 za MTJ o.p.s.

MTJ o.p.s. OPLZZ Sec-P,R,K Trem,Suš,Mer MTJ,VČ Obch.čin. Celkem
Tržba 1 73ř 706 0 4 11Ř 24ř 7 743 470 Ř41 23 752 ř75 30 0Řř 515
Dotace pracovní rehab.-ÚP 1 270 Ř00 0 0 0 0 0 1 270 Ř00
Dotace mandatorní - ÚP 3 006 ř11 0 1 15Ř 463 1 řřř 671 0 0 6 165 044
Dotace EU 0 2 Ř16 Ř32 0 0 0 0 2 Ř16 Ř32
Ostatní p íjmy 165 314 0 13 řř2 0 2Ř Ř03 1 45Ř 20ř 566
P ijaté dary Ř10 720 0 1ř4 520 0 0 0 1 005 240
Celkem výnosy 6 993 450 2 816 832 5 485 223 2 007 414 499 644 23 754 433 41 556 997

Náklady na nákup materiálu 1 221 612 6 404 2 246 407 32 04ř 60 7Ř5 22 201 Ř4Ř 25 76ř 104
Náklady na nákup energie 215 256 0 254 ř14 7 452 0 0 477 622
Náklady na nákup služeb Ř32 2Ř2 35 řřř ř3ř 344 17 327 25Ř řř1 0 2 0Ř3 ř42
Mzdové náklady 3 3ř6 345 2 111 352 2 007 74Ř 1 76ř 5Ř5 13 76Ř 2 450 ř 301 24Ř
Soc. a zdrav. pojišt ní 1 045 7ř3 663 077 620 532 4Řř 651 4 6Ř0 0 2 Ř23 733
Ostatní náklady 3Ř 501 0 125 122 13 343 32 ř14 22 17Ř 232 05Ř
Investice,odpisy 130 5Ř4 0 35 Ř20 0 135 536 0 301 ř40
Celkem náklady 6 880 374 2 816 832 6 229 886 2 329 406 506 674 22 226 476 40 989 648

Hospodářský výsledek 113 076 0 -744 663 -321 992 -7 030 1 527 957 567 349

V Plzni dne ř. 5. 2014
Vypracovala : N mcová Dana

Přehled přijatých dotací v roce 2013 - MTJ
účet účel poskytovatel hodnota v Kč
6ř2/200 Mandatorní dotace ÚP 6 165 044,00
6ř1/300 Pracovní rehabilitace ÚP řř5 Ř00,00
6ř1/600 Podpora soc.aprac.doved. Magistrát 275 000,00
6ř1/700 OPLZZ-Čajokraj EÚ 2 Ř16 Ř31,ř4

CELKEM 10 252 675,ř4

Přehled přijatých inančních darů v roce 2013 - MTJ
účet účel dárce hodnota v Kč
6Ř2/100 K pln ní poslání Diakonie ČCE 774 520
6Ř2/400 K pln ní poslání TI Centrum, a.s. Plzeň 20 000
6Ř2/500 Oprava výloh-Kačaba Nesst Europe Nonproit KFT 1ř3 220
6Ř2/400 K pln ní poslání Krejčová Stanislava 2 500
6Ř2/600 K pln ní poslání Lukáš Kouka 15 000

CELKEM 1 005 240

Přehled jiných výnosů v roce 2013 - MTJ
účet účel hodnota v Kč
644/100 Úroky banka 67Ř,60
644/řřř Úroky banka 1 456,67
64Ř/100 Ostatní výnosy 1 000,00
64ř/100 Čerpání fond -odpisy 126 000,00
64ř/200 Pojistné pln ní pojišťovna Ř0 430,00
64ř/řřŘ Jiné výnosy hal.vyrovnání 1,21

CELKEM 20ř 566,4ŘPřehled přijatých majetkových darů 
v roce 2013 - MTJ
účet účel dárce hodnota v Kč
022/100 Oů - k pln ní poslání Diakonie ČCE 1ř0 000

CELKEM 1ř0 000


