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úvod
Olga Rosenbergerová: Základ úspěchu – správný člověk na správném místě
Olga Rosenbergerová řídí Asociaci TRIGON,
Družstvo NAPROTI a Asociaci nestátních
neziskových organizací Moravskoslezského
kraje. Každého si nejprve pohledem otipuje,
zkušenosti s lidskou závistí jí tak velí. Přiznává,
že v současné době je víc než platné okřídlené:
Důvěřuj, ale prověřuj! To však neznamená, že nežije
a nepracuje každý den naplno. Své sny cílevědomě
a systematicky plní a práce v neziskovém
sektoru je pro ni důležitou součástí života.

Z čeho máte největší radost?

Momentálně se nám daří, sice pomalu, ale snad
o to více s perspektivou do budoucnosti dolaďovat
provoz mléčného baru NAPROTI. V posledním roce
jsme museli na základě zkušeností změnit spoustu
věcí oproti původnímu projektu a samozřejmě
také na to sehnat peníze. Mám také radost, když
se setkám s lidmi, kteří usilují o prospěšné věci
a jsou v tom vytrvalí. To je pro mě naděje.

Čeho si nejvíce za posledních
dvanáct měsíců považujete,
pokud jde o vaši profesi?

Lidí, které kolem sebe mám a úspěšného
výběru zaměstnanců do mléčného baru.
Najít správného člověka na správnou pozici
je základ úspěchu a ne vždy se to daří.

Co byste ráda změnila?

Spíše se sama sebe ptám, co mohu změnit.
Mou inspirací a motivací zároveň je sociální
práce a vzdělávání ve Francii a Itálii. V prvém

případě se jedná o vytváření možností pro
přípravu a zaměstnání znevýhodněných
v návaznosti na chráněné nebo sociální bydlení,
s čímž souvisí i osvěta veřejnosti. V druhém
případě jde o tvorbu a akreditaci vzdělávacích
programů zaměřených zejména na praxi.
O to v Asociaci TRIGON společně usilujeme.

Čeho nejvíc litujete?

Mrzí mě, že některé věci jdou velmi pomalu. Měla
jsem také naivní představu, že po roce 1989 se
vše změní a například v sociální oblasti se rychleji
přiblížíme vyspělým evropským státům. Dnes se
píše rok 2013 a stále se setkávám s předsudky –
třeba ohledně zaměstnávání znevýhodněných.
Když mléčný bar navštívili kolegové ze zahraničí,
tak nás nadšeně ujišťovali, že u nich by podobný
sociální podnik byl stále plný lidí a každý
politik, majitel firmy, ředitel společnosti by si
považoval za čest tam pravidelně docházet.

Jaká vlastnost vám nejvíc
vadí na ostatních?

Závist, lhostejnost a nedostatek odvahy
k odpovědnosti. Dalo by se říct, že současná
krize naší společnosti je krizí odpovědnosti.

Čeho si nejvíce ceníte na svých
kolezích a spolupracovnících?

Obětavosti a loajality, osobního nasazení nad
rámec povinností, bez kterého se v neziskovém
sektoru a zvláště v sociální práci neobejdeme,
pokud chceme dělat věci pořádně.

Kdy jste nejšťastnější?

Samozřejmě, když se něco povede. Nedávno
jsem děvčata z mléčného baru učila správně
mýt dřezy a leštit vitríny. Ona se do toho
úklidu vrhla s velkou vervou a nadšením.

Jak si představujete úspěch?

Úspěch může být dokončený projekt, do kterého
jsme vložili svůj čas a energii, ale mohou to být
i všední maličkosti – když klient o sebe začne
konečně dbát a starat se o to, aby zvládal
práci i samostatné bydlení, když student,
který je u nás na stáži pochopí, že sociální
práce nejsou jen papíry, když pochopí, že to je
i mytí nádobí v sociálním podniku apod.

Co děláte ze všeho nejraději?

Již svatý Augustin řekl, že není většího zla
než bezcílnost a bezcestí, jež vede k smrti.
Ráda uskutečňuji smysluplné vize a snažím
se je dovést k cíli. A musím se přiznat, že
strašně ráda vařím a ještě raději hodně čtu.

Kým nebo čím byste chtěla být?

Dobrou šéfkou svým lidem a také manažerkou,
která má vždy na paměti, že profesionalizace
neziskového sektoru si sice žádá hodně
sil a energie, ale výsledky stojí za to.
Ocitla jsem se na pozici, která je jakousi
službou společnosti, přála bych si, aby
výsledky nejen mé práce, ale i práce mých
kolegů byly viditelné a přispívaly ke změně
myšlení lidí a nálad ve společnosti.
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o nás
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Asociace TRIGON je registrována u MV ČR
pod č. j. VS/1-1/63735/06-R ze dne 29. 3. 2006.

SÍDLO A BANKOVNÍ SPOJENÍ

Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 27027686
UniCredit Bank:
CZK 2107040925/2700, EUR 2107040933/2700
Raiffeisenbank Ostrava:
CZK, EUR 2403464001/5500
(pro sponzory a dárce)
Tel.: 596 630 246, 596 910 022
E-mail: info@asociacetrigon.eu
www.asociacetrigon.eu

VÝBOR SDRUŽENÍ

MUDr. Jana Špačková
praktická lékařka pro děti a dorost – pediatr
Ing. Radovan Maresz
ředitel SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba
Mgr. Olga Rosenbergerová
předsedkyně Asociace TRIGON, Družstva
NAPROTI, Asociace nestátních neziskových
organizací (ANNO) v Moravskoslezském
kraji a místopředsedkyně Výkonného
výboru Asociace nestátních neziskových
organizací v České republice
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POSLÁNÍ

Posláním Asociace TRIGON je realizovat
obecně prospěšné projekty zaměřené
především na pomoc dětem, mládeži a také
dospělým se znevýhodněním, jejich rodinám,
rizikovým skupinám dětí a lidem ohroženým
sociálním vyloučením. Efektivní spoluprací
s dalšími organizacemi a institucemi v oblasti
vzdělávání, sociální sféry a zdravotnictví
asociace usiluje o zkvalitnění a zajišťování
komplexních služeb, které vedou k větší
samostatnosti a sociální integraci osob
se znevýhodněním do společnosti.

HLAVNÍ CÍLE

— Vytváření podmínek a předpokladů, které přispívají
ke zkvalitnění života osob se znevýhodněním
— Nabídka komplexních služeb zejména pro
dospělé osoby se znevýhodněním
— Zajištění dalšího celoživotního vzdělávání
zaměstnanců v sociálních službách a v sociálním
podnikání prostřednictvím akreditovaných
programů a zahraničních stáží
— Zajištění celoživotního vzdělávání osob se
znevýhodněním prostřednictvím akreditovaných
programů a zahraničních stáží
— Spolupráce s pedagogy a studenty
z českých i zahraničních univerzit
při realizaci vzdělávacích programů
— Partnerství se základními, středními i vyššími
odbornými školami při realizaci projektů

— Vybudování profesionální organizace reagující
na potřeby Moravskoslezského kraje
— Propojení činností členských
organizací Asociace TRIGON
— Realizace společných cílů a projektů
při zachování principů dvojí identity
— Mezinárodní spolupráce, posilování
partnerství se zahraničními organizacemi
— Podpora aktivního občanství a osvěta veřejnosti

ČLENSKÉ ORGANIZACE
VIZ-CENTRU M o. s.
MODRÝ MOTÝLEK o. s.
ZUZANA o. s.
Mediační centrum MEDIKOM o. s.

O co usilujeme?

Ve vztahu ke klientům
—
—
—
—

 odporujeme klienta zejména v přípravě na práci
P
Zlepšujeme jeho sociální a pracovní dovednosti
Zajišťujeme mu potřebnou rekvalifikaci
Pomáháme klientovi se zajištěním práce
v chráněných dílnách či na otevřeném
trhu práce a poskytujeme mu bydlení,
které odpovídá jeho potřebám

Ve vztahu k zaměstnancům

—Z
 vyšujeme profesní kompetence týmu
prostřednictvím dalšího celoživotního
vzdělávání a zahraničních stáží

o nás
— Poskytujeme praktické zkušenosti od kolegů
ze zemí EU, které vedou ke zlepšení profesní
motivace a k získání nových zkušeností v přístupu
ke klientům jako rovnocenným partnerům

Ve vztahu k veřejnosti

— Zvyšujeme osvětu veřejnosti v oblasti
zaměstnávání osob se zdravotním
postižením a podporujeme aktivní občanství
prostřednictvím realizovaných aktivit
— Směrem k veřejné správě usilujeme
o narovnání vzájemných vztahů mezi
neziskovým sektorem poskytujícím veřejně
prospěšné služby a poskytovateli dotací
— Snažíme se zlepšit postavení neziskových
organizací v České republice směrem
k odpovídajícímu evropskému standardu
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činnosti
Aktivizační a motivační
středisko
Posláním střediska je zlepšovat kvalitu života
osob se znevýhodněním. Komplexní nabídka
podpory je zaměřena na pracovní a společenskou
integraci osob se zdravotním postižením. Při
realizaci jednotlivých aktivit spolupracujeme
s Úřadem práce – krajská pobočka v Ostravě.

Poradensko-motivační program

Cílem profesního poradenství je orientovat
účastníka na pracovní činnost, která je
vzhledem k jeho schopnostem a možnostem
optimální, ekonomicky a společensky přijatelná.
Motivační aktivity programu jsou zaměřené
na posílení schopností a dovedností účastníka
a rozvoj jeho pracovních kompetencí.

Příprava k práci

Cílem je obnovit sociální a pracovní návyky
klientů v reálném pracovním prostředí.
Praktický výcvik realizujeme prostřednictvím
pracovních činností přizpůsobených specifickým
potřebám osob se zdravotním postižením.
Klienti Aktivizačního a motivačního střediska
se v rámci svých činností podílí na realizaci
zakázek od externích odběratelů a se
svými výrobky se účastní prodejních výstav
v Moravskoslezském kraji. Výrobky lze rovněž
zakoupit v sídle Asociace TRIGON a v Mléčném
baru NAPROTI. Tržby ze zakázek a z prodeje
slouží k materiálnímu dovybavení dílen.
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Zakázky v roce 2012

—Ú
 prava zeleně pro TEMPO obchodní družstvo
— Úprava a dovybavení bytů chráněného bydlení
— Výroba interiérových doplňků
do Mléčného baru NAPROTI
— Výroba jednoduchého nábytku
pro soukromého odběratele
— Vyhotovení dárkových předmětů pro
Úřad městského obvodu Ostrava
‑Radvanice a Bartovice
— Servis lyží pro externího subdodavatele
— Výrobky pro BezBar
— Výroba vánočních a velikonočních
věnců pro externí odběratele
— Potisk triček pro hudební skupinu
— Šití zástěr pro restaurační zařízení

Prodejní výstavy v roce 2012
—
—
—
—
—
—
—

 armark Evropských dnů handicapu v Ostravě
J
Colours of Ostrava
Den radosti na Slezskoostravském hradě
Hrad žije první pomocí
Handicap art festival v Radvanicích a Bartovicích
Hornické dny v Karviné
Konference Kvalita života – trh
nevládních organizací
— Vinobraní
Program je realizován dle zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

činnosti
Agentura
podporovaného
zaměstnávání
Podporované zaměstnávání je časově omezená
služba určená lidem, kteří hledají placené
zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich
schopnosti získat a udržet si zaměstnání jsou
přitom z různých důvodů omezeny do té míry,
že potřebují individuální dlouhodobou podporu
poskytovanou před i po nástupu do práce.

Obsah služby

—V
 ypracování osobního profilu
a individuálního plánu
— Individuální konzultace
— Vzdělávání – získání dovedností potřebných
k zaměstnání prostřednictvím JOB klubů
a kurzů počítačové gramotnosti
— Tranzitní program
— Identifikace a vyhledávání vhodného zaměstnání
— Analýza pracovního místa
— Podpora na pracovišti, pracovní asistence
a přirozená podpora spolupracovníků
— Podpora zaměstnavatele
V průběhu roku se nám podařilo navázat
další kontakty s potenciálními zaměstnavateli.
Aktivní spolupráce probíhala i s chráněnými
pracovišti na území města Ostravy. Společně
s klienty jsme navštívili v rámci exkurzí
vybraná pracoviště ostravských firem.
Naším záměrem je rovněž rozvíjet partnerství
v rámci společenské odpovědnosti firem,
zvyšovat informovanost o možnostech
zaměstnávání osob se ZP.

Zaměstnání v loňském roce získalo
10 úspěšných absolventů programu
podporovaného zaměstnávání.
Asociace TRIGON je držitelem povolení pro
zprostředkování zaměstnání uděleného MPS V ČR.

Chráněné bydlení
Projekt chráněného bydlení vznikl na základě
potřeby klientů naší asociace vést samostatný
život. Úřad městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz nám za tímto účelem pronajal
jednopokojové byty s kuchyňkou v Ostravě-Přívoze.
Přínos služby chráněného bydlení pro zájemce
ověřují odborní pracovníci ve spolupráci
s rodinou žadatele, na základě kritérií, které jsou
uvedeny ve standardech kvality sociální služby
chráněné bydlení Asociace TRIGON. S uživateli
služby chráněného bydlení dále pracujeme dle
standardů kvality sociální služby. Naším cílem je
rozvinout soběstačnost uživatele a schopnost vést
samostatný život. Kontrolu kvality sociální služby
chráněného bydlení zajišťuje supervizor projektu.

—M
 uzikoterapie v TRIGON Bandu
— Pomoc při jednání s úřady a obstarávání
osobních záležitostí
— Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti
Vystoupení hudební skupiny
TRIGON Band v roce 2012:
— Slavnostní večer Křišťálový kamínek v rámci
Evropských dnů handicapu v Ostravě
— Domov pro seniory Sluníčko
— Slavnostní otevření Mléčného baru NAPROTI
— Akce KDU-ČSL
— Den radosti na Slezskoostravském hradě
— Handicap art festival v Radvanicích a Bartovicích
— Den otevřených dveří Charita svatého Alexandra
— Vernisáž výstavy obrazů
v Mléčném baru NAPROTI
Sociální rehabilitace je registrovaná sociální služba
ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Chráněné bydlení je registrovaná sociální služba ve smyslu
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Sociální rehabilitace
Službu sociální rehabilitace poskytujeme
z finančních důvodů v omezené míře.
Služba je zaměřena především na integraci
osob se znevýhodněním do společnosti
prostřednictvím následujících aktivit:
—O
 rganizace společných exkurzí,
výstav, divadel a výletů
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činnosti
Program celoživotního
vzdělávání
Vzdělávání
Asociace TRIGON je držitelem akreditace
vzdělávací instituce udělené MPSV ČR a je
pověřena k uskutečňování akreditovaných
vzdělávacích programů s celostátní platností
— Rekvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách – přímá péče
— Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků se
zaměřením na komunikaci s klienty s duševním
onemocněním a mentálním postižením
Asociace TRIGON je držitelem akreditace
k provádění rekvalifikací pro osoby se
zdravotním postižením udělené MŠMT ČR:
— Pomocné zednické práce
— Aranžér
— Úklidové práce (se zaměřením na domácnosti)
— Údržbářské práce
Na vzdělávacích programech spolupracujeme
s Ústavem speciálněpedagogických studií Univerzity
Palackého v Olomouci. Rekvalifikační kurzy jsou
zajištěné odbornými lektory a pro rekvalifikace osob se
zdravotním postižením jsme vydali speciální odborné
učebnice, které jsou studijní oporou teoretického
zaškolování zdravotně postižených s ohledem
na jejich postižení a úroveň dosaženého vzdělání.

Podpora zdravotně postižených studentů
—P
 omoc při vytváření rovných
příležitostí ke studiu
— Individuální vzdělávací programy
zaměřené na potřeby klientů
— Zajištění odborné praxe
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Podpora mezinárodního kulturního dialogu
Mezinárodní aktivity jsou realizovány
na základě smlouvy o spolupráci se
zahraničními organizacemi, programu
ERASMUS a Leonardo da Vinci.
— Výměnné studijní pobyty a stáže zaměstnanců
zajištujících sociální práci a vzdělávání
a zaměstnanců se ZP v sociálním podnikání

— Účast a realizace odborných
konferencí, seminářů a workshopů
odpovídajících cílům naší činnosti
— Realizace společných projektů
s organizacemi ze zemí EU
— Realizace společenských a zájmových
aktivit integračního charakteru
— Výměnné pobytové akce dětí a mládeže
se specifickými potřebami

podpořené projekty
Činnost Asociace TRIGON byla
podpořena z následujících projektů:
Aktivizační a motivační středisko
Agentura podporovaného zaměstnávání
Rovné příležitosti v kontextu pracovní
integrace osob s handicapem
Chráněné bydlení, Bydlíme! 2012
XX. ročník Evropských dnů
handicapu v Ostravě
Seminář Cestujeme bez bariér
Chráněné bydlení a Sociální
rehabilitace v Asociaci TRIGON
Komplexní program zvýšení kompetencí
pro usnadnění přístupu osob se zdravotním
postižením na otevřený trh práce
Inovační kompendium v systému
zaměstnanosti osob se zdravotním
postižením v mezinárodním kontextu

Projekty financovány z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost, ze státního rozpočtu ČR

KOMPRO
Komplexní program zvýšení kompetencí
pro usnadnění přístupu osob se zdravotním
postižením na otevřený trh práce
Komplexní nabídka podpory využívající
nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
pro zájemce o zaměstnání se zdravotním
postižením. Cílovou skupinou jsou osoby,
které mají ztížený přístup na otevřený trh
práce nebo jsou již dlouhodobě nezaměstnaní
z důvodu svého zdravotního postižení.

(proškoleno bylo 31 účastníků, 29 z nich
získalo osvědčení s celostátní platností)
4. Akreditované rekvalifikační kurzy –
Aranžér, Pomocné zednické práce (21
úspěšných absolventů obdrželo Osvědčení
o rekvalifikaci s celostátní platností)
Rekvalifikační kurzy se uskutečnily ve spolupráci
s lektory z Ústavu speciálně pedagogických studií
Univerzity Palackého v Olomouci a v rámci aktivity
byly vypracovány jedinečné učebnice určené
osobám se ZP s ohledem na jejich specifické
potřeby a úroveň dosaženého vzdělání.
5. Podpora pracovního uplatnění (18 účastníků
projektu získalo pracovní uplatnění, z toho
3 byli umístěni na novou pracovní pozici)

Aktivity projektu

1. Diagnostika a poradenství (aktivity
se zúčastnilo 56 zájemců)
2. Motivační aktivita I. – posílení kompetencí
účastníka podpůrnými aktivitami
(24 úspěšných absolventů)
3. M
 otivační aktivita II. – aktivizace
účastníka v programu praktického výcviku
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podpořené projekty
Inovační kompendium v systému zaměstnanosti osob
se zdravotním postižením v mezinárodním kontextu

Hlavním cílem projektu je přenést inovativní
přístupy, metody a nástroje v oblasti zaměstnávání
osob se zdravotním postižením ze zahraniční
do České republiky. Prostřednictvím projektu
chceme získané know-how odzkoušet v praxi a dále
šířit mezi relevantní klíčové aktéry dané oblasti
a ve spolupráci s ostatními nestátními neziskovými
organizacemi, veřejnou správou a podnikatelskou
sférou dosáhnout rovnějších příležitostí osob se
zdravotním postižením na otevřeném trhu práce.

Aktivity projektu

Partneři projektu

3. Odzkoušení inovačních pracovních metod,
nástrojů a přístupu v praxi při práci s osobami
se zdravotním postižením
Ověření formou pilotáže u tří
organizací z Moravskoslezského,
Jihomoravského a Zlínského kraje

—F
 utura Cooperativa Sociale s ociosanitaria Onlus,Roma, Itálie
— C.I.L.S. (Cooperativa Inserimento
Lavorativo Sociale), Cesena, Itálie

Termín realizace

srpen 2012 až červen 2015

Cílové skupiny

—Z
 aměstnavatelé
—N
 estátní neziskové organizace
— Osoby se ZP

1. Vzdělávání
Cyklus akreditovaných kurzů pro organizace
poskytující služby v oblasti pracovní integrace
osob se ZP a potenciální zaměstnavatele.
2. Výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi
subjekty z ČR a zahraničí
Studijní pobyty u partnerů a organizace
odborných seminářů a workshopů

4. Tvorba odborných publikací
a) A
 nalýza názorové hladiny odborných pracovníků
k situaci zaměstnáváni osob se ZP (rozbor
stávající situace v dané oblasti v ČR)
b) Metodický manuál (opatřeno ISBN)
– výstup zpracovaný na základě analýzy
a získaných zkušeností ze zahraničí
c) P
 říručka vzdělávacích činností s cílem pracovní
integrace osob se ZP (opatřeno ISBN)
5. S
 eznámení veřejnosti s výstupy projektu
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podpořené projekty
Týden trvající mezinárodní projekt (od 1. do 5. října
2012) opět potvrdil svůj význam, který už
dávno překročil hranice Ostravy i České
republiky. Zejména v posledních letech se
staly Evropské dny handicapu pojmem –
Asociace TRIGON úspěšně spolupracuje
s neziskovými organizacemi, univerzitami
a dalšími institucemi v deseti zemích Evropy.

Křišťálový kamínek 2012 získali:

Pro účastníky a hosty akce byl v jubilejním
roce připraven bohatý program. Vše zahájil
tradiční fotbalový turnaj, následovala odborná
konference na téma 20 let Bobath konceptu
v České republice. Seminář byl zase věnován
aktuálnímu problému finanční gramotnosti
znevýhodněných, odborníci diskutovali o sociálním
podnikání, na jarmarku si mohli zájemci koupit
výrobky a předměty z keramiky, drátků, textilu
či skla, které zhotovili lidé z chráněných
a terapeutických dílen a neziskových organizací.
Asociace TRIGON pobyt všem svým hostům z celé
Evropy zpestřila výlety, exkurzemi, výstavami
a velmi zajímavými a podnětnými setkáními.

EVA STOŠKOVÁ, Základní organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami
v Ostravě-Radvanicích

K nejočekávanějším okamžikům nesporně patřilo
udělování prestižního ocenění Křišťálový kamínek
u příležitosti slavnostního večera jubilejního 20.
ročníku Evropských dnů handicapu. V Ostravě se
opět setkali všichni ti, kteří mají velmi blízko k lidem
s handicapem, kteří jsou sami znevýhodněni, ale
postižení jim nebrání být aktivní a kreativní.
Rok 2012 – Evropský rok aktivního stárnutí je
v mnohém inspirativní. Toto téma se také stalo
ústředním motivem pro mladé umělce výtvarné
soutěže s příznačným názvem „Babička s dědou, ti
ale jedou“. Do Ostravy přišlo 129 obrázků z České
republiky a Estonska. Na nejlepší autory čekala
odměna a hlavně velký potlesk lidí v hledišti.

—Z
 A PRÁCI VE PROSPĚCH OSOB S HANDICAPEM
(OCENĚNÍ V RÁMCI EVROPSKÉHO
ROKU AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ)
JANA TICHÁ, vychovatelka a osobní asistentka,
Základní škola pro tělesně postižené, Opava

IRENA KUČERKOVÁ, předsedkyně
Svazu invalidů v Kopřivnici
—Z
 A DLOUHODOBOU PRÁCI
A MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY VE PROSPĚCH
OSOB S HANDICAPEM
MILENA ČERNÁ, ředitelka Výboru dobré vůle
Nadace Olgy Havlové, Praha
HELENA JANÍRKOVÁ, praktická lékařka
pro dospělé, Valašská Bystřice
—Z
 A MIMOŘÁDNÝ ČIN NEBO AKTIVITU
PRO OSOBNOST S HANDICAPEM
RADOVAN GRUBER, žák Lidové
konzervatoře a Múzické školy, Ostrava
STANISLAV ŠMEIDLER, publicista, Fulnek
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naproti

DRUŽSTVO NAPROTI
dceřiná společnost Asociace TRIGON

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Družstvo NAPROTI je registrováno v obchodním
rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě
oddíl Dr, vložka 2506
SÍDLO A BANKOVNÍ SPOJENÍ
Zeyerova 2572/1, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 28635574
Fio banka a.s.:
CZK 2300206851/2010, EUR 2300206851/8330
Tel.: 596 630 246, 596 910 022
E-mail: info@dr-naproti.cz
www.dr-naproti.cz

ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ DRUŽSTVA
Mgr. Olga Rosenbergerová
předsedkyně Asociace TRIGON, Družstva
NAPROTI a Asociace NNO v MSK
a místopředsedkyně Výkonného
výboru Asociace NNO v ČR
Mgr. Hana Navrátilová
předsedkyně o. s. Modrý Motýlek
MUDr. Jana Špačková
praktická lékařka pro děti a dorost – pediatr
Jana Krobotová, předsedkyně o. s. ZUZANA
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Ing. Radovan Maresz
ředitel SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba

Poslání sociálního družstva

Vytvářet podmínky pro pracovní integraci osob
se zdravotním postižením prostřednictvím
sociálního podnikání. Zřízení sociálního
družstva navazuje na dlouhodobé aktivity
Asociace TRIGON v této oblasti. Jde
o vyšší formu zaměstnávání osob se
znevýhodněním na otevřeném trhu práce.
Družstvo NAPROTI se hlásí k principům
sociální ekonomiky. Obecně prospěšným
cílem družstva je vytváření stálých pracovních
příležitostí pro osoby se zdravotním, sociálním
nebo kulturním znevýhodněním a zvýšení
kvality jejich života při dodržování etických
principů včetně zásad rovných příležitostí.

Sociální podnikání družstva

—C
 ílem je vytvářet podmínky pro pracovní
integraci osob se zdravotním postižením
— Podnikatelský subjekt je zaměřen
na tržní produkci výrobků a služeb
— Nejde o podnikání, které je vedeno
potřebou maximalizovat zisk a obrat
— Hospodářský zisk je znovu investován
do rozvoje sociálního podnikání

— Sociální firma získává nejméně 50 procent
svého příjmu z podnikatelské činnosti,
další příjmy jsou z grantů a dotací
z veřejných zdrojů (popřípadě z darů,
dobrovolnické činnosti), kterými vyrovnává
nižší výkonnost svých zaměstnanců –
v ČR není sociální podnikání zakotveno
v legislativě, sociální družstvo není právní
forma, která se může běžně zúčastňovat
výběrových řízení na poskytování
dotací a grantů v České republice
— Poskytuje zaměstnancům s postižením
dlouhodobou a opakovanou podporu
(odborné vedení, psychosociální podpora)
s ohledem na jejich specifické potřeby
— Zaměstnává především osoby se zdravotním
postižením v minimálním podílu 30 procent
z celkového počtu zaměstnanců
— Každý zaměstnanec dostává mzdu
nebo plat odpovídající jeho práci což
přináší materiální prospěch a tím i větší
ekonomickou soběstačnost a menší závislost
na finanční podpoře státu, ale také pocit
seberealizace a společenské užitečnosti
— Vytváří rovné pracovní podmínky, všichni
zaměstnanci mají stejná práva a povinnosti
— Družstvo je orientováno na ostravský
region, vstupuje do místních iniciativ
a partnerství a přispívá místnímu rozvoji

naproti

— Je první sociální podnik v oblasti pohostinství
v Ostravě, který byl otevřen v lednu 2012
— Zaměstnává sedm osob z toho pět
osob se ZP, kterým je poskytnuta
z hlediska rovných příležitostí přiměřená
individuální a psychosociální podpora
— Poskytuje přípravu na práci osobám se
zdravotním postižením, čímž pomáhá
ke zvýšení jejich pracovních kompetencí
a ke snížení nezaměstnanosti v regionu
— Zahraniční stáž pro zaměstnance
v organizaci C.I.L.S. Cesena v Itálii
— Nabízí široký sortiment jídel a nápojů
— Připravuje výrobky z kvalitních surovin
od místních dodavatelů přímo v provozovně

— Poskytuje služby v oblasti cateringu
— Provozní doba ve všedních dnech je
7.30–18.30 hod., o víkendech 13.00–18.30 hod.
— Organizuje pravidelné vernisáže, workshopy,
literární čtení, besedy, projekce
— Zapojuje se do místních kulturních akcí a iniciativ
— Praxe studentů ze Střední školy
Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba
— Originální interiér, zavěšený
kafe, nosič na kšandách
— Dětský koutek, v letních měsících
venkovní zahrádka
— Nekuřácké prostředí
— Bezbariérový přístup
— Tel. kontakt: + 420 596 111 701

Podpořili nás

Projekt Mléčný bar NAPROTI – vznik a stabilizace trvale udržitelné sociální firmy je spolufinancován
z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, ze státního rozpočtu ČR.
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pomohl najít vhodné prostory a podporuje mléčný
bar zvýhodněným nájmem a uzavřením dlouhodobé nájemní smlouvy.
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finanční hospodaření
Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)

12

NÁKLADY
Spotřeba materiálu celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Ostatní služby celkem
Opravy a údržba
Cestovné
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Kurzové ztráty
Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM

2012
626
436
190
2 488
9
160
2 319
3 226
2 565
661
5
374
57
34
1
282
6 719

VÝNOSY
Statutární město Ostrava
MPSV
MSK
Nadace a nadační fondy
Sponzorské dary
ÚP
Vlastní zdroje
NAEP
Jiné ostatní výnosy
VÝNOSY CELKEM
Výsledek hospodaření po zdanění

2 435
4 659
200
370
51
239
483
34
19
8 490
1 771

finanční hospodaření
Rozvaha (v tis. Kč)
AKTIVA
k 1. 1. 2012
Krátkodobý finanční majetek
587
Pokladna
25
Bankovní účty
596
Peníze na cestě
-34
Krátkodobý majetek celkem
121
Pohledávky
48
Jiné pohledávky
73
Ostatní dotace		
Jiná aktiva
0
AKTIVA CELKEM
708

k 31. 12. 2012
2 411
23
2 388
0
136
26
110
0
2 547

PASIVA		
Vlastní zdroje celkem
-242
1 610
Fondy
10
91
Nerozdělený zisk min. let
-612
-252
Výsledek hospodaření
360
1 771
Cizí zdroje celkem
950
937
Dlouhodobé bankovní úvěry
683
607
Krátkodobé závazky
267
330
Jiná pasiva
0
0
PASIVA CELKEM
708
2 547
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spolupráce
Kontakty se zahraničím
Asociace TRIGON je členem mezinárodního
seskupení ATAE a členem organizace ARFIE –
evropská síť partnerů zaměřujících se na výzkum,
vzdělávání a poskytování sociálních služeb
pro postižené osoby se sídlem v Bruselu.
Celoroční spolupráce probíhá s partnery
i dalšími organizacemi ze zemí Evropské unie.
Vyvrcholením mezinárodní spolupráce je týdenní
akce Evropské dny handicapu v Ostravě, která
přispívá ke zkvalitnění služeb pro občany se
znevýhodněním a jejich společenské integraci.

Mobility zaměstnanců
Asociace TRIGON

Hlavním cílem stáží bylo zvýšení kvalifikace,
úrovně sociálních kompetencí, odborných
vědomostí a praktických dovedností našich
zaměstnanců s dopadem na zvýšení kvality
poskytovaných služeb pro klienty.
FUTURA Cooperativa sociale socio
‑sanitaria onlus, Itálie (říjen 2012)
zahraniční odborná stáž zaměřená na pracovní
integraci osob se znevýhodněním
C.I.L.S. Cooperativa Inserimento Lavorativo
Sociale, Cesena, Itálie (září 2012)
odborná stáž zaměřená na chráněné
bydlení a zaměstnávání osob se ZP
prostřednictvím sociálního podnikání
Výstupy ze stáže přímo ovlivnily
pracovníky Asociace TRIGON, účastníci
stáží přispěli k profesionalizaci
organizace svými inovativními myšlenkami,
které načerpali díky příkladům dobré praxe.
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Pozitivním dopadem je zvýšení jejich motivace
a chuť k realizaci nových postupů. Výrazná
změna nastala i v přístupu ke klientům. Získané
poznatky se ukázaly jako velmi cenné pro
profesní růst i přístup k práci samotné. Jsou
to zkušenosti, které nemohou získat v teoretickém
vzdělávacím systému českého školství.

partneři a sponzoři
PODĚKOVÁNÍ patří spolupracujícím
organizacím
•C
 ooperativa Sociale CILS , Cesena Itálie
• Les Genets d´Or, Francie
• L‘AFPE, Association pour les Formations aux
Professions Éducatives et Sociales, Francie
• Futura cooperativa sociale
sociosanitaria onlus, Itálie
• Centro socio occupazionale il
Quinterno, Modena Itálie
• Commune di Modena, Itálie
• Associazione Sportiva Handicap Modena, Itálie
• ARFIE (evropská síť partnerů zaměřujících se
na výzkum, vzdělávání a poskytování sociálních
služeb pro postižené osoby), Belgie
• Roma Tre University, Itálie
• Centrum integrace v Katovicích
• Zespol Szkol Specjalnych Nr 8
w Katowicach, Polská republika
• Szkola Podstawowa Nr 13,
Raciborz, Polská republika
• Zespol Szkol Specjalnych Nr 9, Jana
Pawla II w Katowicach, Polská republika
• ZŠ Špeciálna Internatna, Prievidza,
Slovenská republika
• Praktická škola ŠZŠI Trenčín, Slovenská republika
• Ciezsyňskie Orly, Polská republika
• Úřad práce v Katovicích
• Generální konzulát Polské republiky v Ostravě
• Evropský parlament
• Zastoupení Evropské komise v ČR
• Ministerstvo práce a sociálních věcí
• Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky
• Statutární město Ostrava
• Úřad práce v ČR – krajská pobočka v Ostravě
• Krajská hospodářská komora
Moravskoslezského kraje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Městský obvod Ostrava-Poruba
Městský obvod Radvanice a Bartovice
Městský úřad Třinec
Fokus Praha, o.s.
People, Planet, Profit, o.p.s.
Asociace NNO v ČR
Asociace finanční a občanské gramotnosti, o.s.
Poradna při finanční tísni, o.p.s., Praha
Neziskovky.cz, o.p.s.
Čtyřlístek – centrum pro osoby se
zdravotním postižením Ostrava
Ostravské výstavy a.s.
Ergon – chráněná dílna, Třinec
Denní stacionář RADOST, Centrum
sociální pomoci Třinec
Denní stacionář PAPRSEK, Centrum
sociální pomoci Třinec
SANTÉ – centrum ambulantních
a pobytových, sociálních služeb, Havířov
Charita Hlučín – Sociálně terapeutická
dílna, Ludgeřovice, Slezská diakonie
Charita Vsetín
Charita sv. Alexandra
Charita Hrabyně
Charita Opava, chráněná dílna Vlaštovičky
Charita – Opava Vlaštovičky
Fakultní nemocnice Ostrava,
Klinika léčebné rehabilitace
Nemocnice Liberec
Dětský rehabilitační stacionář při
Městské nemocnici Ostrava
Armáda spásy ČR
Kaštanový krámek
Centrum pro zdravotně postižené MSK, o.s.
Centrum sociálních služeb Bohumín
Sociálně terapeutický dílna
Harmonie – Domov pro osoby se
zdravotním postižením
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partneři a sponzoři
•M
 ystická mýdlárna
•N
 áš svět
•o
 .s. Oříšek – Sdružení přátel dětí
s mentálním postižením
•S
 portovní klub vozíčkářů Frýdek-Místek,
Chráněná dílna Ekoreo o.s.
• ONKO – sdružení onkologických pacientů
• Kafira o.s.
• SK Duha Zlín
• Sokól Ciezsyn
• Fés Györ
• SK Medvědi, Ostrava
• Kociánka, Ústav sociální péče
pro tělesně postiženou mládež, Brno
• Žirafa – Integrované centrum Frýdek-Místek
• Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta,
Katedra tělesné výchovy, Ostrava
• Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrava
• Ostravská univerzita, Filozofická fakulta,
Katedra slavistiky, Ostrava
• Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií
• Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta,
Ústav speciálněpedagogických studií, Olomouc
• Obchodní Akademie a VOŠS
Ostrava-Mariánské Hory
• Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě
• Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava
• Střední škola prof. Zdeňka Matějčka,
Ostrava-Poruba, odloučené pracoviště
Pokorného 1742, Ostrava-Poruba
• Střední škola, Základní škola
a Mateřská škola, Frýdek-Místek
• Střední škola, Základní škola a Mateřská
škola Třinec, Jablunkovská 241
• Odborné učiliště a Praktická škola,
Lomená 44, Brno
• Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín
• Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín
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•Z
 ákladní škola, Střední škola, Dětský domov,
Školní jídelna a Internát Velké Heraltice
•Z
 ákladní škola Kpt. Vajdy 1a, Ostrava-Zábřeh
•Z
 ákladní škola a Mateřská škola při dětské
lázeňské léčebně, Jánské Lázně
•S
 peciálně pedagogické centrum se zaměřením
pro klienty s poruchami autistického
spektra a vadami řeči, Ostrava-Zábřeh
•Z
 ákladní škola a Mateřská škola
Motýlek, Kopřivnice
•Z
 ákladní škola Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba
•Z
 ákladní škola Těšínská, Ostrava – Slezská Ostrava
•Z
 ákladní škola Čkalova, Ostrava-Poruba
•Z
 ákladní škola a Mateřská škola
Frýdlant nad Ostravicí
•Z
 ákladní škola pro tělesně postižené Opava
•Z
 ákladní škola a Mateřská škola
Naděje, Fýdek-Místek
•Z
 ákladní škola a Mateřská škola
Ukrajinská 19, Ostrava-Poruba
•Z
 ákladní škola Karasova, Ostrava-Mariánské Hory
•Z
 ákladní škola speciální Diakonie
ČCE Ostrava, Ostrava-Vítkovice
•Z
 Š Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6
•Z
 Š Čkalovova 942, Ostrava-Poruba
•M
 ateřská škola, základní škola a střední
škola Slezské diakonie Český Těšín
•Z
 ákladní škola Paskovská 46, Ostrava-Hrabová
•M
 ateřská škola Ukrajinská 31, Ostrava-Poruba
•M
 ateřská škola, Čs. exilu 670, Ostrava-Poruba
•M
 ateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba
•T
 OM Krokodýl, Ostrava
•Č
 edok a.s.

Poděkování za pomoc a partnerství
patří také všem jednotlivcům

Pro Asociaci TRIGON zpracoval Dativ® Ostrava
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