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› O nás
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

STATUTÁRNÍ ORGÁN

Asociace TRIGON o.p.s. je registrována v rejstříku obecně
prospěšných společností, vedeného Krajským soudem
v Ostravě oddíl O, vložka 1236

Mgr. Olga Rosenbergerová
ředitelka Asociace TRIGON o.p.s.
a předsedkyně Družstva NAPROTI

SÍDLO A BANKOVNÍ SPOJENÍ

SPRÁVNÍ RADA

Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Radovan Maresz, předseda
Mgr. Eva Sroková
Bc. Zdeněk Boldys

IČ: 27027686,
DIČ: CZ27027686
UniCredit Bank:
CZK 2107040925/2700, EUR 2107040933/2700
Raiffeisenbank Ostrava:
CZK, EUR 2403464001/5500 (pro sponzory a dárce)

DOZORČÍ RADA
MUDr. Jana Špačková, předsedkyně
Mgr. Hana Navrátilová
Jana Krobotová

Tel.: 596 630 246, 596 910 022
E-mail: info@asociacetrigon.eu
www.asociacetrigon.eu

Pršelo a taky – trochu vítr vál
Chodník byl hodně zablácen
chci aby dnešek – za něco stál
Aby to byl další pěkný den
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› O nás
Poslání
Posláním Asociace TRIGON o.p.s. je realizace obecně
prospěšných projektů zaměřených na pomoc dětem,
mládeži a dospělým se znevýhodněním, jejich rodinám,
rizikovým skupinám dětí a lidem ohroženým sociálním
vyloučením. Vzájemnou spoluprací s českými i zahraničními
organizacemi a institucemi v oblasti vzdělávání, sociální
sféry a zdravotnictví asociace usiluje o rozšíření
a zkvalitnění služeb, které vedou k sociální a pracovní
integraci lidí se znevýhodněním do společnosti.

Obecně prospěšné služby
›› pořádání vzdělávacích programů a kulturních,
společenských a sportovních akcí
›› sociální služby:
chráněné bydlení
sociální rehabilitace
›› poradenství, pracovní rehabilitace a příprava na práci
›› podporované zaměstnávání
›› realizace sociálně inovačních projektů ve spolupráci
s akademickou sférou a zahraničními partnery
›› organizace mezinárodních studijních pobytů, stáží
a recipročních pobytových akcí
›› sociální podnikání
›› zřizování sociálních zařízení

O co nám jde
Ve vztahu ke klientům
›› Podpořit klienta zejména v přípravě na práci, zlepšit jeho
sociální a pracovní dovednosti, zajistit mu potřebnou
rekvalifikaci, pomoci mu se zajištěním práce v chráněných
dílnách či na otevřeném trhu práce a poskytnout mu
bydlení odpovídající jeho potřebám.

Ve vztahu k zaměstnancům
›› Zvýšit profesní kompetence týmu prostřednictvím
dalšího celoživotního vzdělávání a zahraničních stáží.
Praktické zkušenosti, které zaměstnanci získají od kolegů
ze zemí EU, vedou rovněž ke zlepšení profesní motivace
a k získání nových zkušeností v přístupu ke klientům jako
rovnocenným partnerům.

Ve vztahu k veřejnosti
›› Zvyšovat osvětu veřejnosti v oblasti zaměstnávání osob
se zdravotním postižením a podporovat aktivní občanství
prostřednictvím realizovaných aktivit.
›› Směrem k veřejné správě usilovat o narovnání vzájemných
vztahů mezi neziskovým sektorem poskytujícím veřejně
prospěšné služby a poskytovateli dotací.
›› Zlepšit postavení neziskových organizací v České republice
směrem k odpovídajícímu evropskému standardu.
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› Naše aktivity
Vzdělávání
Asociace TRIGON je držitelem akreditace vzdělávací
instituceudělené MPSV ČR a je pověřena k uskutečňování
akreditovaných vzdělávacích programů s celostátní platností.
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Asociace TRIGON je držitelem akreditace k provádění
rekvalifikací pro osoby se zdravotním postižením udělené
MŠMT ČR.

Vzdělávací programy

Vzdělávací programy

›› Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách –
přímá péče
›› Základy surdopedie
›› Úvod do metodiky hudebně výchovných činností
pro osoby se zdravotním postižením
›› Úvod do metodiky výtvarných aktivit osob se zdravotním
postižením
›› Základy psychopedie
›› Základy tyflopedie
›› Kompenzační práce se zvířetem u osob se zdravotním
postižením
›› Úvod ke zdravému životnímu stylu
›› Základy prevence vybraných druhů závislosti
›› Metody sociální práce v kontextu legislativy

››
››
››
››

Pomocné zednické práce
Aranžér
Úklidové práce (se zaměřením na domácnosti)
Údržbářské práce

Na vzdělávacích programech spolupracujeme s Ústavem
speciálně pedagogických studií Univerzity Palackého
v Olomouci. Rekvalifikační kurzy jsou zajištěné odbornými
lektory a pro rekvalifikace osob se zdravotním postižením
jsme vydali speciální učebnice, které jsou studijní oporou
teoretického zaškolování zdravotně postižených s ohledem
na jejich postižení a úroveň dosaženého vzdělání.

› Naše aktivity
Sociální integrace - sociální služby
Chráněné bydlení

Sociální rehabilitace

Službu chráněného bydlení poskytujeme od roku 2009.
Uživatelé služby jsou ubytováni v jednopokojových
bytech městské části Moravská Ostrava a Přívoz. Našim
cílem je doprovázet osoby se zdravotním postižením
v běžném životě. Není pro všechny samozřejmostí mít
svou vlastní domácnost, uvařit si jídlo, hospodařit se svými
penězi, komunikovat s blízkými, mít přátele, orientovat
se v životních situacích a zajišťovat si běžné záležitosti.
Podporu a zázemí jim rovněž poskytujeme ambulantně
v našem zařízení, kde probíhají konzultace a poradenství,
skupinové nácviky a aktivizační činnosti.

Službu sociální rehabilitace poskytujeme ambulantní
formou od roku 2011, z finančních důvodů však jen
v omezené míře. Našim cílem je podporovat osoby, které
z důvodu svého zdravotního postižení nemohou pracovat,
ale chtějí dále aktivně rozvíjet své schopnosti a dovednosti,
naučit se něco nového, mít přátele, získat nové zájmy
a účastnit se společenského života. Posilujeme rozvoj jejich
motoriky, koordinace, vnímání, schopností a podporujeme
jejich zdraví a duševní pohodu prostřednictvím ergoterapie
a muzikoterapie. Pomáháme jim v naplňování sociálních rolí,
zvyšujeme jejich finanční gramotnost a připravujeme s nimi
sportovní, kulturní a společenské aktivity.

Službu chráněného bydlení zajišťují odborní sociální
a terénní pracovníci dle standardů kvality poskytované
sociální služby.

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.

Někdy třeba mrzne a líně padá sníh
Krajina je jak vánoční sen
Chtěla bych už slyšet – šťastný dětský smích
Aby to byl další pěkný den
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› Naše aktivity
Trigon band vydal své druhé CD
Skupinu handicapovaných hudebníků dal dohromady před
pěti lety Jiří Neduha. Desetičlenný tým vydal v roce 2013
své druhé CD. Koncertuje na pódiích ostravských klubových
scén stejně jako v domovech důchodců, knihovnách nebo
výtvarných galeriích. „Jsme výborná parta, a to nejen jako
interpreti, ale i jako autoři. Muzikanti se začínají postupně
osmělovat a nosí nádherné písničky. Rozhodně mají ostatním
co říct,” říká vedoucí souboru a kytarista Jiří Neduha.
Jejich poslední CD obsahuje 7 folk-rockových autorských
písniček. A natáčelo se v Českém rozhlase Ostrava. „Celou
desku jsme udělali za tři a půl hodiny, což je fantastické.
Nestáli jsme o žádné kudrlinky, je to syrový zvuk. Trigon
Band je na něm bez příkras. Buď berte, nebo nechte ležet,”
říká Jiří Neduha.
Publikum kapelu přijímá velmi pozitivně, ať vystupuje
kdekoli. „Lidi vnímají a cítí, že všichni máme z hudby
obrovskou radost a umíme a chceme ji předat dál,”
dodává Jiří Neduha s tím, že pro většinu handicapovaných
hudebníků má účinkování v kapele ještě další bonus –
týmovou práci. „Je to první krok v jejich životě, když jsou
v týmu, což si myslím, že většinou vzhledem k životu,
kterým prošli, je pro ně naprostá novinka.”
Hudba všechny zdravotní problémy nadšených muzikantů
z Trigon Bandu nevyřeší, ale zcela jistě posouvá jejich
život nejméně na hranici únosnosti. Velké gratulace
a přání mnoha úspěchů patří všem – zpěvačkám Jarmile
a Miluši Rozsypalovým, Alžbětě Stuchlé, Simoně Závodné,
Kamile Mlčákové, Kateřině Lexové, která skvěle každé
vystoupení moderuje, flétnistce Petře Kavanové, houslistovi
Tomáši Budirskému, Jiřímu Daňkovi – hráči na foukací
harmoniku a hlavně všestrannému muzikantovi a skladateli
Jiřímu Neduhovi.
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JEDEN ROK
hudba: Jiří Neduha
text: Alžběta Stuchlá

Až k nám léto zavítá
Bude slunce dosyta
Na tábor se podívat
Večer do stanu jít spát
Podzim přišel mezi nás
Děti do škol půjdou zas
Jablíčka zčervenají
Hrušky též dozrávají
A pak přijde zimní čas
A po zimě jaro zas
Potom bude všechno kvést
Budem se smát o sto šest
Přijde k nám jarní čas
Stromy budou pučet zas
Petrklíči vylez ven
Ať je krásný každý den
V listopadu čáp odletí
Draka z kopců pouští děti
Už za měsíc je tu zas
Krásný vánoční čas
A pak přijde zimní čas
A po zimě jaro zas
Potom bude všechno kvést
Budem se smát o sto šest

› Naše aktivity
Pracovní integrace
Co poskytujeme?
›› psychodiagnostické posouzení předpokladů k pracovnímu
uplatnění
›› poradenskou a informační činnost
›› podporované zaměstnávání
›› tranzitní programy
›› pracovní rehabilitace včetně přípravy na práci
›› pracovní místa na zkoušku – odborná praxe
›› zprostředkování zaměstnání

Komu pomáháme?
Lidem se zdravotním postižením, kteří mají zájem
pracovat. Mnozí z nich jsou již řadu let bez práce nebo
ukončili školní docházku a neví co dělat dál a na koho
se obrátit. V některých případech hledání zaměstnání
vzdávají z důvodu opakovaného neúspěchu. Nedůvěra
zaměstnavatelů k těmto lidem se projevuje nejvíce
v souvislosti s pracovním výkonem.

A co zaměstnavatelé?
Poradíme s úpravou pracovního místa, náplně práce,
poskytnutí příspěvku na vytvoření chráněného pracovního
místa a v případě potřeby zajistíme pracovního asistenta po
dobu nezbytně nutnou na zapracování nového zaměstnance.
Pozornost klademe na dodržování rovných příležitostí
v oblasti mzdové, funkční a výkonové.
Programy realizujeme dle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, jsme držiteli povolení ke zprostředkování
zaměstnání vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí dne
23. 3. 2010, spolupracujeme s Úřadem práce ČR – krajskou
pobočkou v Ostravě.

Jaké nabízíme činnosti?
Našim klientům poskytujeme komplexní služby od
pracovní diagnostiky, poradenství, profesního vzdělání
až po pracovní přípravu, odbornou praxi a zprostředkování
zaměstnání. Cílem je aktivně zapojit klienty do procesu
hledání pracovních příležitostí a zvyšovat jejich osobnostní
a pracovní kompetence. Pořádáním interaktivních seminářů
tematicky zaměřených k trhu práce posilujeme jejich
motivaci a zkušenosti. Okruh pracovních činností, které
může osoba se zdravotním postižením s nižší úrovní
vzdělání vykonávat, je omezený. Individuální i skupinovou
podporu poskytujeme v kontextu představ a přání klienta
a reálné skutečnosti pracovních příležitostí se zohledněním
jeho specifických potřeb. Naši klienti se podílejí na realizaci
zakázek od externích odběratelů, zisk slouží k materiálnímu
dovybavení pracovišť.
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› Mezinárodní spolupráce
Asociace TRIGON je 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 nejen 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.

Podpora mezinárodního kulturního dialogu
Mezinárodní aktivity jsou realizovány na základě smluv
o spolupráci se zahraničními organizacemi prostřednictvím
programu ERASMUS, Leonardo da Vinci a Evropského
sociálního fondu.
››
››
››
››

Mobility zaměstnanců
Odborné konference, semináře a workshopy
Společenské a zájmové aktivity integračního charakteru
Výměnné pobytové akce dětí a mládeže se specifickými
potřebami

Ať si prší – já se chci smát
Mračí se ten – kdo nemá rád
Ten kdo neví – jak radost dát
tomu musím tuhle píseň zahrát
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› Projekty
Aktivizační a motivační středisko

Šance na uplatnění

Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního
města Ostravy a Úřadu práce – krajské pobočky v Ostravě.

Projekt byl realizován s podporou Nadace ČEZ.

Agentura podporovaného
zaměstnávání
Projekt byl realizován s finanční podporou
Moravskoslezského kraje.

Chráněné bydlení, Bydlíme! 2013
Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR, statutárního města Ostravy
a ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz.

Chráněné bydlení a Sociální
rehabilitace v Asociaci TRIGON
Projekt byl realizován s podporou Úřadu městského obvodu
Ostrava-Poruba.

Zajištění bezpečnosti převozu
klientů Asociace TRIGON

XXI. ročník Evropských dnů
handicapu v Ostravě
Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního
města Ostravy, Všeobecné zdravotní pojišťovny České
republiky, Severomoravské plynárenské a.s., Zastoupení
Evropské komise v ČR, Nadace Preciosa, Konta bariéry 77,
Čedok a.s., Generálního konzulátu Polské republiky
v Ostravě, Návštěvnického centra Nový Jičín – města
klobouků a další podporou Europe Direct Ostrava,
Eurocentra Ostrava, Auto Heller, Lázní Darkov, Hotelu
Imperial Ostrava, FC Baník Ostrava.

Inovační kompendium
v systému zaměstnanosti osob
se zdravotním postižením
v mezinárodním kontextu
Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost, ze státního rozpočtu ČR.

Projekt byl realizován s podporou Výboru dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové.
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› Projekty
EVROPSKÉ DNY HANDICAPU ZDŮRAZNILY NUTNOST VZDĚLÁVÁNÍ
A ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ SE ZNEVÝHODNĚNÍM
Tradičním fotbalovým turnajem začala 7. října 2013
mezinárodní akce, která už jednadvacet let reaguje na aktuální
otázky v oblasti sociální péče, zdravotnictví a školství dětí,
mládeže i dospělých se znevýhodněním. Evropským dnům
handicapu (EDH) patřil tentokrát celý druhý říjnový týden
a ústředními tématy programu bylo vzdělávání a zaměstnávání
lidí se zdravotním postižením. A to nejen v České republice.
„Letošní ročník byl zaměřen na vzdělávání dětí a mládeže
s mentálním postižením a pracovní integraci lidí se zdravotním
postižením. V České republice zatím stále hledáme cestu
v této oblasti, pokud se jedná o zaměstnávání. Naši partneři
z Itálie, Francie i Spojených států už však mají s podobnou
integrací zkušenosti. Proto jsme uspořádali konferenci,
seminář a workshop, které přinesly nové pohledy i výměny
názorů a příklady dobré praxe,” řekla ředitelka Asociace
TRIGON Olga Rosenbergerová.
Od 7. do 11. října Ostravu navštívily delegace z Polska,
Slovenska, Maďarska, Francie, Itálie i USA. Připraveny byly
odborné i společenské akce. Obzvlášť slavnostní charakter
mělo setkání několika stovek účastníků a hostů EDH 8.
října večer s názvem Křišťálový kamínek, na němž byly
oceněny osobnosti, které se zasloužily o rozvoj a pomoc
handicapovaným lidem i výjimečným lidem s handicapem.
„Rozhodování, komu Křišťálový kamínek předáme, bylo
mimořádně těžké. Z došlých 44 nominací by si uznání
zasloužili úplně všichni,” uvedla ředitelka O. Rosenbergerová.
Diplomy a věcné ceny získali také výherci výtvarné soutěže
nazvané Jsem občanem Evropy. Původně chtěli organizátoři
ocenit 10 kreseb, ale dorazilo jich přes dvě stě a bez
výjimky byly obrázky tak úžasné, že se nakonec rozhodli
vyhlásit výherců rovnou patnáct.
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Držitelé KŘIŠŤÁLOVÉHO KAMÍNKU 2013
LIBUŠE GAJDOVÁ
Téměř 15 let pracuje v ostravském pobytovém zařízení pro
osoby se zdravotním postižením Domov na Liščině v Ostravě.
Se svými svěřenci se věnuje muzikoterapii a terapii snoezelen.
Velmi oblíbené jsou její hodiny s africkými bubny, na jejichž
základech vznikla před šesti hudební skupina Rytmy.
ANNA KOLEKOVÁ
Parkinsonova choroba ji připravila o možnost vykonávat své
zaměstnání. Vstoupila do organizace Společnost Parkinson.
Díky ní se dnes parkinsonikové intenzivně setkávají na
rekondičních pobytech i besedách, pomáhá také seniorům
a s oblibou říká: „Není důležité, kolik let člověk žije, důležité
je, jak je prožívá”.
HEŘMAN VOLF
Sportovec - vozíčkář tělem i duší. V letech 2009–12
uskutečnil na kole cesty do čtyř světových stran, vždy na
podporu znevýhodněným lidem a také jako propagaci
aktivního života s handicapem. V roce 2012 založil
občanské sdružení Cesta za snem, pod jehož hlavičkou
pořádá akce na podporu dětí s amputacemi.
LIBUŠE LUDÍKOVÁ
Celoživotně a nad rámec svých pracovních povinností
vysokoškolského pedagoga aktivně podílí na prosazování
práv občanů se znevýhodněním nejen v tuzemsku, ale
i v evropském a celosvětovém kontextu. Její přednášky
a odborná vystoupení v Česku i zahraničí výrazně podporují
práva handicapovaných osob, přinášejí nové pohledy
a nabízejí prostor pro mezinárodní diskuze.

› 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.

Partneři projektu
›› Futura Cooperativa Sociale socio-sanitaria Onlus, Roma,
Itálie
›› C.I.L.S. (Cooperativa Inserimento Lavorativo Sociale),
Cesena, Itálie

Termín realizace
srpen 2012 až červen 2015

Cílové skupiny
›› zaměstnavatelé
›› nestátní neziskové organizace
›› osoby se ZP

Aktivity projektu
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
3. Odzkoušení inovačních pracovních metod, nástrojů
a přístupu v praxi při práci s osobami se ZP
Ověření formou pilotáže u tří organizací z Moravskoslezského,
Jihomoravského a Zlínského kraje
4. Tvorba odborných publikací
a. Analýza 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. Příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace
osob se ZP (opatřeno ISBN)
5. Seznámení veřejnosti s výstupy projektu na závěrečné
konferenci.

Nevadí že jsem - nestihla tramvaj
Zdržení to je malé jen
Chci ať se lidi – na sebe usmívaj
Aby to byl další pěkný den
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› Projekty
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

dceřiná společnost Asociace TRIGON

Družstvo NAPROTI je registrováno v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 2506

a zvýšení kvality jejich života při dodržování etických
principů včetně principů rovných příležitostí.

Sídlo a bankovní spojení

Sociální podnikání Družstva NAPROTI je orientováno
lokálně na ostravský region, vstupuje do místních iniciativ
a partnerství a přispívá místnímu rozvoji.

Zeyerova 2572/1, PSČ 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 28635574
DIČ: CZ28635574
Fio banka a.s.: CZK 2300206851/2010
Raiffeisenbank Ostrava: CZK, EUR 5664950001/5500
(pro sponzory a dárce)
Tel. č.: 596 111 701
E-mail: info@dr-naproti.cz
www.dr-naproti.cz

ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ DRUŽSTVA
Mgr. Olga Rosenbergerová, předsedkyně
Mgr. Hana Navrátilová
MUDr. Jana Špačková
Jana Krobotová
Ing. Radovan Maresz

Poslání sociálního družstva
Sociální Družstvo NAPROTI založili členové Asociace TRIGON
s cílem poskytnout pracovní příležitost a odbornou praxi
lidem se zdravotním postižením. Případný zisk družstva
je v rámci stanov určen především k rozvoji sociálního
podniku a naplňování obecně prospěšných cílů.
Obecně prospěšným cílem družstva je zaměstnávání osob
se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním
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DRUŽSTVO NAPROTI

Sociální podnikání Družstva
NAPROTI
›› Vytváříme podmínky pro pracovní integraci osob se
zdravotním postižením.
›› Zaměřujeme se na tržní produkci výrobků a služeb, zisk
využíváme k naplňování svých sociálních cílů.
›› Nejedná se o podnikání, které je vedeno potřebou
maximalizovat zisk a obrat.
›› Hospodářský zisk investujeme do rozvoje sociálního
podnikání.
›› Získáváme nejméně 50 % svého příjmu z podnikatelské
činnosti, další příjmy tvoří granty a dotace, sponzorské dary,
pomocí nichž vyrovnáváme nižší výkonnost svých zaměstnanců.
›› Zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením v podílu
72 % z celkového počtu zaměstnanců.
›› Zaměstnancům s postižením poskytujeme přiměřenou
podporu, přizpůsobujeme jejich specifickým potřebám
systém řízení a organizaci provozu.
›› Každý zaměstnanec se ZP dostává mzdu nebo plat
odpovídající jeho práci, což jim přináší materiální prospěch
a větší ekonomickou soběstačnost, minimalizuje jejich
závislost na finanční podpoře státu, zanedbatelný není ani
jejich pocit seberealizace a společenské užitečnosti.
›› Vytváříme rovné pracovní podmínky, všichni zaměstnanci
mají stejná práva a povinnosti.

› Projekty
›› Jde o první sociální podnik v oblasti pohostinství v Ostravě,
který byl otevřen v lednu 2012.
›› Zaměstnáváme 11 osob z toho 8 osob se zdravotním
postižením, kterým poskytujeme z hlediska rovných příležitostí
přiměřenou individuální a psychosociální podporu.
›› Připravujeme na práci osoby se ZP, zvyšujeme jejich
pracovní kompetence a snižujeme nezaměstnanost
v ostravském regionu.
›› Nabízíme široký sortiment jídel a nápojů,
vše připravujeme z kvalitních surovin od místních
dodavatelů přímo v provozovně mléčného baru.
›› Máme otevřeno od pondělí do neděle.

›› Nabízíme cateringové služby.
›› Organizujeme pravidelné vernisáže, workshopy, literární
čtení, besedy, projekce.
›› Zapojujeme se do místních kulturních akcí a iniciativ.
›› Poskytujeme praxi studentům ze Střední školy prof. Zdeňka
Matějčka v Ostravě-Porubě.
›› Zveme do originálního interiéru se „zavěšeným kafe” –
nosičem na kšandách.
›› Máme dětský koutek, v letních měsících venkovní
zahrádku s variabilní dětskou hernou.
›› Nekuřácké prostředí i bezbariérový přístup jsou
samozřejmostí.

Někdo se mě ptá – co bych si přála
Jaký je můj největší sen
Chtěla bych jen jedno – to hned od rána
Aby to byl další pěkný den
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› Finanční hospodaření
Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)
NÁKLADY

Rozvaha (v tis. Kč)
2013

AKTIVA

Spotřeba materiálu celkem

475

Krátkodobý finanční majetek

Spotřeba materiálu

255

Pokladna

Spotřeba energie

220

Bankovní účty

Ostatní služby celkem
Opravy a údržba
Cestovné

3190
39
123

Osobní náklady celkem

2685

Ostatní dotace

Mzdové náklady

2105

Jiná aktiva

Daně a poplatky

15
81

Úroky
Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM

18

2388

1436

0

0

136

184

Pohledávky
Jiné pohledávky

Ostatní náklady celkem

1454

23

Krátkodobý majetek celkem

3028

580

k 31. 12. 2013

2411

Peníze na cestě

Ostatní služby

Zákonné sociální pojištění

k 1. 1. 2013

AKTIVA CELKEM

26

9

110

175

0

0

2547

1638

1610

831

9
72
6446

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Fondy

Výnosy

91

0

Nerozdělený zisk min. let

-252

1565

Výsledek hospodaření

1771

-734

Cizí zdroje celkem

937

807

Dlouhodobé bankovní úvěry

607

531

Krátkodobé závazky

330

276

Statutární město Ostrava

2437

MPSV

1572

MSK

350

Jiná pasiva

Nadace a nadační fondy

450

PASIVA CELKEM

Sponzorské dary

0

2547

1638

50

ÚP

343

Vlastní zdroje

502

Jiné ostatní výnosy

0

8

VÝNOSY CELKEM

5712

Výsledek hospodaření po zdanění

-734

Ať si prší – já se chci smát
Mračí se ten - kdo nemá rád
Ten kdo neví – jak radost dát
tomu musím tuhle píseň zahrát
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› Partneři a sponzoři
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› Partneři a sponzoři

Děkujeme všem sponzorům, partnerům, dárcům a spolupracujícím organizacím za podporu a finanční pomoc v roce 2013.
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www.asociacetrigon.eu

