VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST MOŽNOSTI TU JSOU
PODPORUJE VYTVÁŘENÍ NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST,
ZAMĚSTNÁVÁ LIDI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM
A PŘIPRAVUJE JE NA OTEVŘENÝ TRH PRÁCE.
MOŽNOSTI TU JSOU O.P.S. JE DCEŘINOU
SPOLEČNOSTÍ DIAKONIE ZÁPAD.

Zdravíme z MOŽNOSTI TU JSOU!
Společnos , která přes 15 let
umožňuje pracovat více jak 200
lidem se zdravotním
znevýhodněním.
Rok 2020 se zapíše do dějin jako
rok s covidem. Také MOŽNOSTI TU
JSOU hledaly svoje „možnos “, jak
se udržet ekonomicky, ale
především, to, proč tu JSOU, jak
pracovníky se ZP udržet v práci,
nenechávat je nečinně čekat
doma, až se situace kolem covidu
zlepší, stabilizuje.
Pracovní asisten plánovali
náhradní činnos , organizovali
a zase rušili akce. Zejména
několikrát odložená oslava 15 let
Café Restaurant Kačaba a 10 let
SECONDHELPU nás všechny mrzí.
Ale možnos oslavy ještě zůstávají.
Dělili jsme týmy tak, aby se

pracovníci co nejméně potkávali
a snížilo se riziko, že při nakažení
jednoho pracovníka půjde do
karantény celé středisko. Někteří
si v této těžké době onemocněním
záludného covidu prošli a někteří
boj s ním prohráli.
Děkuji, děkujeme všem
pracovníkům, kteří ﬂexibilně řešili
nové situace, hledali řešení, jak
alespoň částečně nahradit výpadky
příjmů při omezení nebo zcela
uzavření provozu a podporovali
pracovníky, kteří zůstali v domácím
prostředí. Děkuji všem
spolupracujícím organizacím
a obchodním partnerům, kteří
nám zachovali podporu ať
snížením nájmu, ﬁnančními dary
nebo jiným způsobem solidarity.
Přesto, že píši tyto řádky v době,
kdy covid ukazuje svojí zákeřnou

podobu mutace, mám naději
v lidské možnos , že s lidmi kolem
sebe, kteří tvoří náš tým, situaci
zvládneme.
A obracejme svoje prosby
a poděkování k Bohu, který nás
ve všem převyšuje, zcela zdarma
podporuje a žehná, a sesílá nám
všem očekávanou radostnou zvěst.
„Nauč se, kde je rozumnost, kde je
síla, kde je vědění. Poznáš zároveň,
kde je dlouhý věk a život, kde je
světlo očím a pokoj.“
Bible, Báruk 3,14
Roman Hajšman
ředitel Možnos tu jsou o.p.s.

EKOZAHRADA RAKOVÁ
V roce 2020 se o zahradu staralo
22 lidí se zdravotním pos žením.
Covid jsme ve zdraví ustáli hlavně
díky rozdělení na dvě směny, které
se nepotkávaly. A všem omezením
navzdory se nám podařilo zase
o kousek povyrůst. Přibrali jsme
do nájmu dalších 6 000 m2
a koupili historický statek, který
jsme začali rekonstruovat. Sezónu
s námi sdílelo 110 podílníků.
Vypravili jsme k nim 1 663
zeleninových tašek, které v součtu
vážily téměř 9 tun. Zeleninu jsme
pravidelně dodávali také
do 3 plzeňských restaurací.
Děkujeme všem, kteří nám drželi
palce a podporovali nás.

Roman Hajšman
manažer projektu Ekozahrada Raková

Pěstováním chemicky neošetřené
zeleniny nabízíme lidem
se zdravotním znevýhodněním
příležitost uplatnit se na trhu
práce. Naší snahou je vytvoření
komunity lidí se zájmem
o regionální zeleninu a péči
o krajinu.

KONTAKTY:
732 372 765
kpz@moznos tujsou.cz
ekozahradarakova.cz

CAFÉ RESTAURANT KAČABA
KAČABA oslavila 5. prosince 2020
15 let svojí existence. Naplánovaná
velká oslava se musela kvůli
známým skutečnostem odložit.
Minulý rok jsme až do března
fungovali v klasickém provozu, pak
jsme museli zavřít a od 16. března
jsme vařili pouze pro Domovinku
a Hospic Sv. Lazara za nákladovou
cenu, abychom jim pomohli
v těžké situaci. Od 20. dubna jsme
otevřeli „výdejní okénko“, na které
jsme byli zase nuceni přejít
po prázdninách a to od 14. října.
Mezi m jsme s hli beneﬁční večer
pro Bělorusko a několik dalších
akcí. Doba covidu nás semkla,
všichni víme, že KAČABA není
„jenom“ práce a že nám moc záleží
na tom, abychom dokázali dál
fungovat, a že to bez boje
nevzdáme.

Děkuji moc všem lidem, kteří nás
podpořili v těžké době, našim
věrným zákazníkům. Díky patří
zaměstnancům za to, jak zvládali
celou situaci a doufejme, že za rok
bude výroční zpráva něco naprosto
jiného. Velký dík patří i kolegům
z „Možnos “ za pomoc a podporu.
V KAČABĚ, CAFÉ KNIHOMOL
a BISTRU ORLOVNA pracovalo
v roce 2020 48 lidí, z toho 43
se zdravotním znevýhodněním.
Za KAČABU, CAFÉ KNIHOMOL
a BISTRO ORLOVNA
Ladislav Nový
manažer projektu

KONTAKTY:

731 475 386 (vedoucí)
734 704 025 (restaurace)
kacaba@moznos tujsou.cz
kacaba.cz

SECONDHELP
SECONDHELP v roce 2020,
konkrétně 11. listopadu oslavil své
desáté narozeniny. Bylo to 10 let
perných, ale zároveň krásných.
Spousta lidí byla schopna se přes
SECONDHELP posunout dál, další
spousta jich v SECONDHELPu našla
svoje místo natrvalo. A Alena, jíž
jsem přijal jako první, je součás
týmu do dnes.
Rok 2020 byl pro nás, tak jako pro
všechny ostatní za těch 10 let
nejtěžší, o příčinách není třeba se
více rozepisovat. Pro nás se však
toho moc nemění. SECONDHELP
je tu pro to, aby vytvářel pracovní
místa a zaměstnával lidi
se zdravotním znevýhodněním
a v tom musí zůstávat a zůstává
věrný covid necovid.

Díky omezení provozu jsme
celkově letos prodali o 30% méně
kusů oblečení než loni, spoustu dní
jsme proseděli doma na
homeoﬃce, s velkým smutkem
jsme zrušili pojízdnou prodejnu,
ale nevzdali jsme to!
Snad bude výroční zpráva za příš
rok ve výčtu úspěchů o něco
bohatší.
V projektu SECONDHELP pracovalo
v roce 2020 v Plzni, Klatovech,
Nýrsku, Sušici, Strakonicích 72 lidí,
z toho 68 se zdravotním
znevýhodněním.
Eduard Řezníček
Manažer projektu

KONTAKTY:

739 244 683
eduard.reznicek@secondhelp.cz
secondhelp.cz

ZDRAVÁ SVAČINA
V roce 2020 jsme po uzavření škol
naše ztráty částečně kompenzovali
dodáváním zdravých svačin do
podniků a ﬁrem v Plzni a okolí.
Během letního rozvolnění
pro epidemických opatření jsme
pravidelně zaváželi příměstské
tábory. Během září jsme byli
nuceni uzavřít jeden z našich
školních bufetů. Po dalším
uzavření škol v říjnu loňského roku
jsme společně s Farmářškým
obchodem podporovali
zdravotníky na covidovém
oddělení FN Plzeň a zdravé svačiny
opět dodávali do plzeňských ﬁrem.

V roce 2020 pracovalo v projektu
ZDRAVÁ SVAČINA 50 lidí, z toho
47 se zdravotním znevýhodněním,
kteří se starali o provoz deví
školních bufetů.
Tereza Hofreitrová
manažer projektu Zdravá svačina

KONTAKTY:

734 895 544
info@zdrava-svacina.cz
zdrava-svacina.cz

0,97%

Výnosy 2020
Obchodní činnost
Úřad práce ČR
Ostatní příjmy

84,42%
14,61%
0,97%

Celkem

188 163 206
32 564 835
2 158 655
222 886 696

14,61%

84,42%

Náklady 2020
Mzdové náklady
Materiál
Energie
Služby
Ostatní náklady

13,11%
2,08%
0,28%
2,31%
82,22%

29 031 763
4 599 167
622 352
5 121 666
182 082 268

Celkem

221 457 216

výsledek

1 429 480

13,11%

2,08%
2,31%
0,28%

82,22%

Ceníme si vaší podpory:
Plzeňský kraj
Magistrát města Plzně – odbor sociálních služeb
Magistrát města Plzně – odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Magistrát města Plzně – odbor vnitřní správy
Městský obvod Plzeň 3
Městský úřad Klatovy, Stříbro, Přeš ce a Rokycany
Obec Raková
Úřad práce ČR
Korandův sbor ČCE
ATELIÉR SOUKUP s.r.o.
NPICR – Národní pedagogický ins tut České republiky
Pavel Botka
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ateli Development s.r.o. Pavel Česal
Ing. Marek Holý
Česká spořitelna a.s.
Nadační fond pomoci Karla Janečka
Ing. Stanislava Krejčová
Tomáš Kratschmer
Ball BeveragePackaging Czech Republic s.r.o.
Miloslav Knížek

