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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.

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).
Cílem projektu „U NÁS TO JDE“ • inzerci společensky zodpovědných fije:
rem, které myšlenku zaměstnávání osob
• propagovat myšlenku integrace lidí se se zdravotním postižením podporují názdravotním postižením v oblasti práce, hradní plnění (dle §81 odst. 2b Zákona
ukazovat, že „to jde“.
435/2004 Sb. o zaměstnanosti).
• 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.

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
2) Zaměstnavatelé
3) 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 a širokou veřejnost:
• Osvěta a propagace zaměstnávání
osob se zdravotním postižením

Café Restaurant Kačaba
V Kačabě (tzv. “Odpolední směna“)
pracovalo celkem 20 zaměstnanců se
zdravotním postižením, kteří po celý
rok obsluhovali, připravovali pokrmy
a uklízeli k co největší spokojenosti
našich hostů.
Kačaba uspořádala v roce 2011 celkem 58 akcí: 10 koncertů, 12 večerů
deskových her, 7 přednášek, 15 promítání filmů, 6 výstav, 5 vernisáží a 3 benefiční koncerty.

Slovo uživatele služby
Do Kačaby jsem nastoupil v červenci
2011, ze začátku to bylo trochu divoký,
než jsem se do toho dostal, pak se to podalo, práce mi začala jít dobře a začalo
se mi tady víc a víc líbit. Baví mě být za
barem - připravovat nápoje a kávu, když
bylo narváno a byly fofry, tak sem to někdy nezvládal. Mezi kolektivem jsem si
našel hodně kamarádů, práce v Kačabě
mi přinesla první číšnické zkušenosti.
Zatím všude kde jsem pracoval před
Kačabou, tak si na mě lidé otevírali
pusu, tady se všechno řeší v klidu a to
se mi líbí.
David

Významné události roku 2011

Konec raketoplánů – poslední let Atlantis
8. - 21. července 2011

Sčítání lidu, domů a bytů v Česku – je nás 10 562 214
26. března – 14. dubna 2011

Raketoplán Atlantis po svém posledním letu dosedl na přistávací dráhu 21. července zhruba
tři minuty před polednem našeho času. Uzavřel tak jednu z důležitých kapitol dobývání kosmu.
Spojené státy ukončily program raketoplánů kvůli příliš vysokým nákladům. V nejbližších
letech budou americké astronauty na oběžnou dráhu dopravovat ruské lodě Sojuz. Zhruba do
pěti let pak začnou poskytovat nová plavidla soukromé společnosti.
Raketoplány během své éry na oběžnou dráhu dopravily na 180 družic včetně Hubbleova
vesmírného dalekohledu a v posledních více než dvanácti letech se zásadním způsobem
podílely na výstavbě Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). O dva raketoplány, Challenger
a Columbia, NASA přišla při tragických neštěstích.

Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) patří k nejrozsáhlejším a nejkomplikovanějším statistickým zjišťováním, naposledy v České republice proběhlo v roce 2001. SLDB 2011 odhalilo
ve společnosti řadu nových trendů, které přineslo posledních deset let. Podle výsledků sčítání
v Česku rychle přibývá cizinců, kteří tu žijí dlouhodobě. Roste počet vysokoškoláků i lidí bez
vzdělání, ubývá manželství, přibývá rozvodů, výrazně se mění vlastnictví bytů i způsob jejich
vytápění. Ukazuje se také, že lidé chrání své soukromí více než v minulosti, když hojně využívali možnost, že nemusí odpovídat na dobrovolné otázky o národnosti a víře.

MOŽNOSTI TU JSOU

Pracovní rehabilitace
V roce 2011 programem pracovní rehabilitace prošlo 14 účastníků, z čehož
7 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 uživatele služby
V Kačabě mě to moc baví, naučil sem
se pracovním návykům, brzy vstávat a
dělat všechno, co si instruktoři přejí
– jsou přísní, ale spravedliví. Líbí se mi
tu a jsem moc spokojený. Těším se, že to
bude dobrá průprava pro další zaměstnání. Jsem spokojen jak na obsluze, tak
v kuchyni. Někdy přijde hodně lidí a to
máme hodně práce.
Václav
V Kačabě jsem spojený velmi dobře,
raději jsem na obsluze a moc mě nebaví
uklízení. Z toho co přijde potom, mám
strach tak napůl, nejraději bych ale
zůstal v Kačabě.
Standa
Vytváření vlastních pracovních míst
Společnost zaměstnala 16 osob se zdravotním postižením v provozu chráněné
pracovní dílny Café Restaurant Kačaba

na pozicích číšník/servírka, administrativní pracovnice a 20 osob se zdravotním
postižením v 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.

Významné události roku 2011
Slovo uživatele služby
V Kačabě se mi moc líbilo, bavilo mě
obsluhovat hosty a připravovat nápoje.
Na tranzitu jsem byla ze začátku nervózní, pak jsem si zvykla. Ve svojí nové
práci v KFC jsem velmi spokojená, cítím
se tam dobře. Dělám tam úklidové práce
a našla jsem si nové kamarády.
Klára

Podporované zaměstnávání
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 nastupují do tzv. Tranzitního programu. Jedná se
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.
V roce 2011 úspěšně ukončilo pracovní rehabilitaci a našlo své uplatnění
na trhu práce 7 osob.
Ze všech absolventů od roku 2005 je
nyní více než 80 % dlouhodobě zaměstnaných.

Premiéra posledního dílu
filmové série o Harry Potterovi
7. července 2011
Josef Váňa poosmé vyhrál Velkou Pardubickou
9. října 2011

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.
V roce 2011 bylo v SECOND HELPu
zaměstnáno 20 lidí se zdravotním postižením.

Napřed jsem se bála, jestli to vůbec
Slovo uživatele služby
Jsem hrozně ráda, že jsem tu práci zvládnu, ale je to v pohodě. A když něco
tady v SECOND HELPu dostala. Je to nejde, tak mi tu pomůžou.
Mirka
moc hezká práce a hrozně mě to baví.

Děkujeme
Seznam všech těch, kteří nás podpořili
v roce 2011.
Diakonie ČCE - středisko v Plzni
Eduard Řezníček
Ing. Radko Křivánek
Josef Storzer
Nadace ČEZ
Nadační fond Albert
NESsT EUROPE nonprofit KFT.
Plzeňská teplárenská, a.s.
TI Centrum, a.s.

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

Žokej Josef Váňa poosmé vyhrál
Velkou pardubickou steeplechase
a potřetí v řadě se radoval v sedle
Tiumena.
Osmapadesátiletý žokej byl
největším favoritem sázkařů i pro
všechny soupeře. A zatímco o rok
dříve o jeho verdiktu rozhodovala
jury kvůli podezření z blokování
v cílové rovince, tentokrát nebylo
o Váňově triumfu pochyb.
Od začátku se držel na konci
pelotonu, na Taxisu ho navíc potkaly potíže a jeho kůň zaváhal,
pět stovek metrů před cílem ale
bylo jasno. “Taky je ale pravda, že
na Hadím příkopu jsem si málem
urazil nohu,” popisoval legendární žokej. “Sixteen se tam splašila
tak, že jsem si myslel, že už soupeře nedoženu. Ale na takovém
koni by vyhrál i Pepíček Váňa
mladší,” vysekl poklonu svému
Tiumenovi.
Tiumen je osmým koněm, který vyhrál “pardubickou” potřetí.
Nejúspěšnějším je legendární Železník, jediný čtyřnásobný vítěz
slavného dostihu, v sedle pokaždé
s Váňou.

Světová premiéra Harry Potter
a Relikvie smrti - část 2 se konala
ve třech biografech na londýnském náměstí Leicester Square,
kde se tradičně odbývají premiéry
britských i zahraničních filmů.
Červený koberec, určený pro
příchod filmových hvězd, začínal
už na nedalekém Trafalgarském
náměstí. Již čtyři dny předem zde
stanovaly stovky fanoušků toužících spatřit své idoly. Neodradil
je ani hustý déšť, do kterého se
Londýn v den premiéry vzbudil.
Přímý přenos sledovaly celosvětově miliony lidí.
Ve filmu musí Harry Potter
s kamarády Ronem a Hermionou
najít zbylé viteály, do kterých Voldemort uložil kusy své duše, což
není vůbec lehké. A potom svést
bitvu, která rozhodne o osudu
čarodějnického světa. Film v režii
Davida Yatese uzavírá ságu deset
let poté, co byl natočen její první
film, a čtyři roky poté, co vyšel
poslední knižní díl čarodějnické
série J. K. Rowlingové. Je to
první snímek v sérii, který byl
natočen také ve 3D. Stejně jako
předcházející film, který byl natočen podle úvodní části posledního
knižního dílu, je poměrně pochmurný a vážný. Získal však výborné ohlasy od kritiků a je také
výrazně finančně úspěšný - jen za
první víkend vydělal 168,6 milionu dolarů (2,9 miliardy korun).

Výnosy a náklady
Časopis
Unás to jde

Chráněná dílna
Kačaba

Tržba
Dotace Magistrát MP, ostatní
Dotace Úřad práce
Dotaze EU
Ostatní příjmy
Přijaté dary
Celkem výnosy

266
0
0
0
0
0
266

1 093
612
4 040
0
31
25
5 801

2 569
0
1 039
1 997
0
70
5 675

3 928
612
5 079
1 997
31
95
11 742

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

2
0
182
29
9
0
0
222

546
150
544
3 056
944
100
589
5 929

1 393
186
1 076
2 085
644
66
0
5 450

1 941
336
1 802
5 170
1 597
166
589
11 601

44

- 128

225

141

MTJ o. p. s.

Hospodářský výsledek

Second hand
SECOND HELP

MTJ
CELKEM

