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Úvodem
Vážení přátelé,
rok 2017 byl pro naši organizaci v mnoha ohledech
mimořádný. Nechci vyjmenovávat všechny naše
kroky a úspěchy, ostatně si o nich můžete přečíst na
následujících stránkách.
Ráda bych ale poděkovala všem podporovatelům
a sponzorům, zejména pak statutárnímu městu Ostrava
a Moravskoslezskému kraji. Jejich pomoc, a to nejen
finanční, je pro nás velmi zásadní a také zavazující.
V Asociaci TRIGON dobře víme, že existuje jediná
správná cesta – dělat změny s velkým efektem.
Za vůbec nejdůležitější považuji lidský faktor. Vše
skutečně stojí na lidech a s nimi také padá. Záleží na
jejich ochotě a nadšení, které dokážou být nakažlivé.
Právě zaměstnanci jsou největší devízou.
Přiznávám, že máme ještě co dohánět. Vidím spoustu
věcí, které čekají na zlepšení. V Asociaci TRIGON
ovlivňujeme to, co lze ovlivnit, měníme to, co se změnit
dá a děláme to, co je podle nás správné. Taková je naše
současnost, a taková je i naše nejbližší budoucnost.
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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, organizace
byla založena 23. března 2006.

Mgr. Olga Rosenbergerová
ředitelka Asociace TRIGON, o.p.s.

SPRÁVNÍ RADA

SÍDLO A BANKOVNÍ SPOJENÍ
Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba

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

IČ: 27027686,
DIČ: CZ27027686

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

Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2800649130/2010
Raiffeisenbank, a.s.: CZK, EUR
Číslo účtu: 2403464001/5500
(pro sponzory a dárce)
Tel.: 596 910 022
www.asociacetrigon.eu
www.facebook.com/AsociaceTrigon

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH
EAPN (European Anti Poverty Network) ČR
Asociace nestátních neziskových organizací MSK
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POSLÁNÍ

• Poskytnout jim podmínky pro osobní růst, tvůrčí
realizaci při pracovních činnostech v dílnách,
vzdělávání a profesní růst prostřednictvím
pracovních rehabilitací a rekvalifikací.
Pomáháme se zajištěním práce na vymezených
chráněných místech či na otevřeném trhu práce
a poskytujeme bydlení odpovídající potřebám
znevýhodněných skupin.

Posláním Asociace TRIGON, o.p.s., je realizace obecně
prospěšné činnosti a aktivit 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 přináší změny, kterými usiluje o důstojný
život lidí ze znevýhodněných skupin.

Ve vztahu k zaměstnancům
• Budovat stabilní zázemí a profesionální tým na
základech důvěry a dobrých vztahů.
• Umožnit cílený rozvoj profesních kompetencí ve
vztahu k potřebám pro danou pracovní pozici.
Zvyšujeme praktické zkušenosti a dovednosti
prostřednictvím zahraničních stáží, které motivují
k zavádění inovativních metod práce a vedou
k solidárnímu přístupu ke klientům jako
rovnocenným partnerům. Jde nám o týmovou
spolupráci, efektivní komunikaci, férovost
a zodpovědný přístup.

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

Ve vztahu k veřejnosti
• Vytvářet funkční partnerství napříč neziskovým,
podnikatelským i veřejným sektorem odpovídající
evropskému standardu, posilovat aktivní občanství
a mezilidskou solidaritu.
Zvyšujeme osvětu veřejnosti v oblasti
zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
pořádáme vzdělávací akce s cílem výměny
vzájemných zkušeností na mezinárodní úrovni
a oceňujeme Křišťálovým kamínkem osobnosti,
které překonaly životní překážky a pomáhají
druhým. Iniciujeme a podporujeme mezioborový
dialog a spolupráci, působíme jako příklad dobré
praxe pro okolí i zahraniční partnery.

O CO NÁM JDE
Ve vztahu ke klientům
• Dát lidem se zdravotním postižením jistotu
smysluplné pomoci.
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Naše aktivity
VZDĚLÁVÁNÍ

nezaměstnané osoby se ZP velmi potřebná.
Rekvalifikační kurzy jsou zajištěné odbornými lektory.

Asociace TRIGON je vzdělávací instituce, která je
pověřena k uskutečňování akreditovaných
vzdělávacích programů s celostátní platností.

SOCIÁLNÍ INTEGRACE
- SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Vzdělávací programy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Základy psychopedie
Základy surdopedie
Základy tyflopedie
Úvod do metodiky hudebně výchovných činností
pro osoby se ZP
Úvod do metodiky výtvarných aktivit osob se ZP
Kompenzační práce se zvířetem u osob se ZP
Úvod ke zdravému životnímu stylu
Základy prevence vybraných druhů závislosti
Metody sociální práce v kontextu legislativy

Chráněné bydlení
Službu chráněného bydlení poskytujeme od roku
2009. Naším cílem je doprovázet osoby se zdravotním
postižením v běžném životě. Není pro všechny
samozřejmostí mít 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
poskytujeme v místě ubytování i ambulantně v našem
zařízení, kde probíhají konzultace a poradenství,
skupinové nácviky a aktivizační činnosti. Službu
chráněného bydlení zajišťují odborní sociální a terénní
pracovníci dle standardů kvality poskytované sociální
služby. Během roku 2017 se nám podařilo rozšířit
službu o 2 nová místa poskytování, na rekonstrukci
nových bytů se podílela členská organizace VIZCentrum i účastníci pracovních rehabilitací a přípravy
k práci.

Asociace TRIGON je držitelem akreditace k provádění
rekvalifikací pro osoby se zdravotním postižením
udělené MŠMT ČR.

Vzdělávací programy
•
•
•
•

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

Chráněné bydlení je registrovaná sociální služba
ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Projekt Chráněné bydlení, Bydlíme! 2017 byl
realizován s finanční podporou Moravskoslezského
kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí,
statutárního města Ostravy a Úřadu městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz. Projekt Zlepšování životních
podmínek osob se zdravotním postižením byl realizován
s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Pro teoretické zaškolování zdravotně postižených
s ohledem na jejich specifické potřeby a úroveň
dosaženého vzdělání jsme vydali ve spolupráci
s Ústavem speciálně pedagogických studií
Univerzity Palackého v Olomouci učební opory,
které frekventantům usnadní zvládnout teoretickou
část vzdělávacího programu. Rekvalifikace jsou
z 50 % zaměřené na praxi, která je pro dlouhodobě

4

Sociální rehabilitace

nebo ukončili školní docházku, a neví, co dělat dál
a na koho se obrátit. Někteří hledání práce vzdávají
z důvodu opakovaného neúspěchu nebo špatné
zkušenosti.

Sociální rehabilitace poskytujeme ambulantní formou
od roku 2011. Podporujeme osoby se zdravotním
postižením, které se chtějí naučit něco nového,
aktivně rozvíjet své schopnosti a dovednosti, získat
nové zájmy, přátele a zapojit se do společenského
života. Posilujeme rozvoj jejich motoriky, koordinace,
vnímání, schopností a podporujeme jejich zdraví
a duševní pohodu prostřednictvím ergoterapie
a muzikoterapie v TRIGON Bandu. Pomáháme jim
v naplňování sociálních rolí, zvyšujeme jejich finanční
gramotnost a připravujeme pro ně sportovní, kulturní
a společenské aktivity.

Naším 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 praktické
zkušenosti. Našim klientům poskytujeme komplexní
služby od pracovní diagnostiky, poradenství,
profesního vzdělání až po pracovní přípravu,
odbornou praxi a umístění na pracovní místo.

Sociální rehabilitace je registrovaná sociální služba
ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Projekt Sociální rehabilitace byl realizován
s finanční podporou Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,
státního rozpočtu ČR a Moravskoslezského kraje.

V průběhu roku účastníci realizovali zakázky na
údržbu zeleně kolem 3 prodejen v Ostravě a Hlučíně,
pro Mléčný bar NAPROTI prováděli údržbářské
práce a vyrobili drobný nábytek, dále vyráběli
dětské kuchyňky, drobný nábytek a další pomůcky,
renovovali nábytek pro drobné odběratele, udržovali
a opravili bytové prostory. Naše výrobky jsme
prodávali na akcích, jako je Advent plný andělů
v multifunkčním prostoru GONG v Dolní oblasti
Vítkovic, vánoční jarmarky na Jiráskově a Alšově
náměstí, anebo prodejní jarmark v rámci Evropských
dnů handicapu.

PRACOVNÍ INTEGRACE
V AKTIVAČNÍM A MOTIVAČNÍM
STŘEDISKU
Co poskytujeme?
•
•
•
•

Pracovní rehabilitace realizujeme dle zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Projekt Aktivační
a motivační středisko byl realizován s finanční
podporou statutárního města Ostravy a Úřadu práce
ČR – krajské pobočky v Ostravě. Projekt Zlepšování
životních podmínek osob se zdravotním postižením
byl realizován s finanční podporou statutárního města
Ostravy.

Poradenskou a informační činnost
Pracovní rehabilitace včetně přípravy na práci
Podporované zaměstnávání
Tranzitní programy

Komu pomáháme?
Lidem se zdravotním postižením, kteří mají zájem
pracovat. Mnozí z nich jsou již řadu let bez práce,
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Mezinárodní spolupráce
Evropského parlamentu, Evropské komise a primátora
statutárního města Ostravy Ing. Tomáše Macury,
MBA se diskutovalo o způsobech a formách podpory
rodin žijících s handicapem. Stejně jako se my
můžeme inspirovat v Německu nebo Francii, mohli
specialisté z těchto zemí získat dostatek poznatků
od nás. Vzájemné obohacení je největším přínosem
Evropských dnů handicapu. Už pětadvacet let se
ukazuje, že právě výměna konkrétních zkušeností,
přátelské, vstřícné prostředí a vzájemná důvěra jsou
tím, co každoročně do Ostravy láká evropské špičky
v oboru.“

Asociace TRIGON je členem EAPN ČR – Evropské
sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení a ARFIE
– evropské sítě partnerů zaměřujících se na výzkum,
vzdělávání a poskytování sociálních služeb pro
postižené osoby.
Mezinárodní spolupráce probíhá celoročně s partnery
z 12 zemí nejen Evropské unie. Vyvrcholením
je týdenní akce Evropské dny handicapu v Ostravě,
která již 25 let přispívá výměnou zkušeností a dobré
praxe ke zkvalitnění života dětí, mládeže a dospělých
se znevýhodněním a prostřednictvím doprovodných
aktivit k jejich společenské inkluzi.

EVROPSKÉ DNY HANDICAPU 2017
EDH – zkratka, která je srozumitelná a známá všem
v České republice i zahraničí, kteří se pohybují
a pracují v neziskovém sektoru, pomáhají a podporují
osoby s handicapem. Dlouhé roky patří Evropské
dny handicapu k významným akcím. Vždy první
týden v říjnu na ní dekódují aktuální dění další lidé
s jasnou představou, jaký svět handicapovaných je
a jaký by mohl být. Je zřejmé, že jde o víc než jen
o mezinárodní projekt.

Ostrava * 2.–6. října 2017

V čem byl 25. ročník EDH zajímavý? Olga
Rosenbergerová odpověděla: „V mnohém.
Spolupracujeme s organizacemi z 12 zemí světa.
Do Ostravy jsme pozvali 80 zahraničních hostů.
Mezinárodní setkání odborníků na konferenci
a workshopu přineslo osobní i profesní zkušenosti
z péče, terapie a vzdělávání osob s postižením.
Navíc se zaměřili i na úlohu rodiny a přístupy,
které jí mohou výrazně pomoci. Pod záštitou
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18. září – 31. října

Slavnostní večer / KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2017

Výstava / I MALÁ RODINA UMÍ VELKÉ VĚCI

Asociace TRIGON předala ocenění Křišťálový kamínek
za mimořádné aktivity osobnostem s handicapem
a těm, kteří lidem s postižením pomáhají a věnují svůj
čas i nad rámec pracovních povinností.
Křišťálové kamínky byly uděleny ve dvou kategoriích,
a to za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky
ve prospěch osob s handicapem a za mimořádný
čin nebo aktivitu osobám se zdravotním postižením.
V roce 2017 bylo předáno speciální ocenění pro
rodinu žijící s handicapem.

Výstava výtvarných prací dětí a mládeže se
specifickými problémy. Autoři vítězných obrázků
byli oceněni na slavnostním večeru Křišťálový
kamínek.

úterý 3. října
Konference / RODINA A HANDICAP

čtvrtek 5. října

Mezinárodní konference zaměřená na aktuální otázky
rodin žijících s handicapem. Cílem bylo pojmenovat
současné problémy a zároveň přiblížit odborné
i laické veřejnosti proměny i vývoj těchto rodin
v horizontu 25 let trvání Evropských dnů handicapu.
Stranou zájmu nezůstaly otázky, co potřebují
od společnosti, státu, měst a obcí. Debatovalo se
také na téma, jakým způsobem nejlépe podpořit
jejich kvalitní růst jako prevenci selhání rodinného
prostředí.

Fotbalový turnaj / 8. ROČNÍK EVROPSKÉHO
POHÁRU VE SJEDNOCENÉ KOPANÉ
8. ročník mezinárodního turnaje ve sjednocené
kopané. Mužstva tvoří hráči s mentálním postižením
a tzv. partneři. Utkání se účastnily týmy z evropských
zemí – ČR, Polsko, Maďarsko a Slovensko.

Soutěž / CO VÍŠ O EU?

Jarmark

Jubilejní 10. ročník mezinárodní vědomostní soutěže
zaměřené na vzájemné porozumění mezi dětmi
se zdravotním postižením a mládeží z různých zemí,
respektování odlišné kultury a zvyků, stírání rozdílů
mezi handicapovanými, vytváření podmínek pro
integraci handicapovaných dětí a mládeže v EU.

Prodejní výstava nevládních organizací, škol
a sociálních podniků, prodej výrobků a prezentace
činnosti dětí, mládeže i dospělých se znevýhodněním.
Ve spolupráci s Eurocentrem Ostrava, Europe Direct
Ostrava a EURES byl připraven doprovodný program
plný zajímavých soutěží a her.

Bonbonek na závěr EDH 2017 / KŘEST
CHARITATIVNÍHO KALENDÁŘE 2018

středa 4. října

Zaměstnance sociálního podniku – Mléčný bar
NAPROTI a vyhlášenou cukrářku a autorku 5 knížek
Helenčino pečení spojila nejen vášeň pro dezerty,
dorty a cukroví. Vznikl kalendář Sladké mámení, který
pomůže právě NAPROTI.

Workshop / RODINA A HANDICAP
Workshop pro 20 českých a zahraničních účastníků
tematicky navázal na konferenci.
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Projekty EU
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ A PRÁCE

2. Poradenství a konzultace
Cílem je zorientovat účastníka a zaměřit ho na
vzdělání a profesní rozvoj, který je vzhledem k jeho
schopnostem a možnostem optimální. Psycholog
zpracuje účastníkovi psychologický profil, ve
kterém jsou zmapovány jeho schopnosti a možnosti
vzhledem ke zdravotnímu stavu a sociálněekonomickým podmínkám. Základní poradenství je
zajištěno osobním poradcem.

Projekt je financován z prostředků Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu
ČR. Cílem projektu je snižování rizika sociálního
vyloučení osob se zdravotním postižením
a kombinovanými diagnózami, a to inovativní
podporou v oblasti zaměstnávání a společenského
začlenění.

3. Aktivizační a motivační programy

Účastníci projektu získají sociální a profesní
dovednosti, čímž se zlepší jejich socializace a zvýší
uplatnitelnost na trhu práce i v reálném životě.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím aktivizačních,
motivačních a asistentských programů, kterých se
zúčastní celkem 72 osob ve třech skupinách po 24
frekventantech. V roce 2017 se projektu zúčastnilo
42 osob.

Aktivizace a motivace účastníků vedoucí ke zvýšení
jejich sociálních a pracovních kompetencí pro uplatnění
na trhu práce a stabilizaci jejich životní situace.
• Skupinová terapie – posílení sebedůvěry
a psychické stability, spolupráce v komunitě
• Finanční gramotnost – prevence zadlužení
• Vzdělávání směřující k zaměstnání – aktivity
vedoucí ke zvýšení kompetencí a motivace s cílem
orientace na trhu práce

Termín realizace:
• srpen 2016 až červenec 2019

4. Profesní rozvoj

Cílové skupiny:
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby s kombinovanými diagnózami

Ověření pracovní adaptace účastníka během
praktického výcviku. Pro účastníky je zajištěn
monitoring zaměřený na pravidelnou docházku,
obnovení pracovních návyků, pracovní tempo, výdrž
a výkonnost, zodpovědnost za práci a komunikaci
na pracovišti.

AKTIVITY PROJEKTU
1. Komunikační platforma

5. Evaluace projektu

Prostřednictvím platformy navážeme na
multidisciplinární spolupráci a zajistíme
mainstreaming výstupů projektu.

• Kolokvium
• Situační analýza v kontextu zaměstnávání osob se ZP
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PROFESIONÁLNÍ NEZISKOVÁ
ORGANIZACE ASOCIACE TRIGON

4. Marketing a PR
Tvorba komunikační strategie, zavedení systému
účinného oslovování, online komunikace a online
marketingu zejména pro podporu prodeje výrobků
a služeb a zefektivnění stávajícího systému PR
a marketingových aktivit. Proškolení zaměstnance
organizace na pozici marketingového pracovníka.

Projekt je financován z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost a ze
státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu
je zvýšit kapacitu a transparentnost asociace
a odborné kompetence pracovníků s akcentem
na důvěryhodnost organizace vůči veřejnosti,
státnímu a veřejnému sektoru. Propojením neziskové
organizace a expertů z podnikatelské sféry chceme
zkvalitnit firemní kulturu a upevnit naši pozici
v konkurenčním prostředí.

5. Kvalita služeb, produktů
Tvorba strategie rozvoje kvality služeb a produktů,
identifikace a zavedení do praxe opatření pro
rozvoj výroby a odbytu a zvyšování kvality a řízení
poskytovaných služeb.
V roce 2017 se uskutečnilo:
• Na workshopu se všemi zaměstnanci jsme
diskutovali, upravovali a nakonec schválili finální
verzi identity tak, aby se s ní všichni ztotožnili
a vzali ji za svou.
• Zprovoznili jsme nové webové stránky a rozjeli
jsme facebook.
• V rámci komunikační strategie byl vyhotoven nový
jednotný vizuální styl.
• Vytvořili jsme kompetenční profily jednotlivých
pracovních pozic.
• Nastavili a zavedli jsme systém hodnocení
zaměstnanců.
• Sestavili jsme plán vzdělávání na míru potřebám
zaměstnanců.
• Optimalizovali jsme proces sledování hospodaření
a podnikli kroky k diverzifikaci zdrojů.
• Průběžně jsme sledovali úspěšnost dopadů na naši
organizaci ve vztahu k zaměstnancům i klientům.
• Definovali a schválili jsme strategický plán na
příštích 5 let a vytvořili dílčí akční plány.

AKTIVITY PROJEKTU
1. Strategie organizace, poslání
Příprava pětiletého strategického plánu včetně
definování základních principů fungování a směřování
organizace a další vývoj jejích činností, následná realizace.

2. Financování, fundraising
Tvorba fundraisingové strategie s cílem diverzifikace
finančních zdrojů, zvýšení podílu výnosů z prodeje
vlastních výrobků a služeb, implementace. Proškolení
zaměstnance organizace na pozici fundraisingového
pracovníka.

3. Lidské zdroje
Tvorba strategie, stanovení opatření pro dlouhodobé
zkvalitňování systému řízení lidských zdrojů
v organizaci, osvojení nových metod rozvoje lidských
zdrojů, implementace.
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DRUŽSTVO NAPROTI
partnerská společnost Asociace TRIGON

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

POSLÁNÍ ORGANIZACE

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

Družstvo NAPROTI založili členové Asociace TRIGON
s cílem zaměstnávání osob se zdravotním postižením
prostřednictvím sociálního podnikání.

Sídlo a bankovní spojení

Obecně prospěšným cílem družstva je zaměstnávání
osob se zdravotním, sociálním nebo kulturním
znevýhodněním a zvýšení kvality jejich života
při dodržování etických principů včetně principů
rovných příležitostí. 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)

PODPORUJÍ NÁS

www.naproti.bar
www.facebook.com/Naproti

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

MLÉČNÝ BAR NAPROTI
• Mléčný bar NAPROTI je první sociální podnik
v oblasti gastronomie v Ostravě. Vznikl v lednu
2012.
• Zaměstnáváme 14 osob z toho 10 osob se ZP,
kterým poskytujeme z hlediska rovných příležitostí
přiměřenou individuální a psychosociální podporu.
• Ve spolupráci s úřadem práce poskytujeme praxi
osobám se ZP, které jsou dlouhodobě v evidenci
úřadu práce.
• Pro zvýšení kompetencí pracovního týmu
organizujeme motivační stáže v sociálních
podnicích v Itálii a Francii.
• Naše výrobky připravujeme dle domácích
a originálních receptur z kvalitních a lokálních
surovin přímo v provozovně mléčného baru.
• Zajišťujeme cateringové služby i dovoz občerstvení.
• Máme otevřeno od pondělí do neděle.
• Dětský koutek, v letních měsících venkovní
zahrádka s variabilní dětskou hernou i bezbariérový
přístup jsou samozřejmostí.
• Organizujeme vernisáže, besedy, projekce apod.
• Zapojujeme se do místních kulturních akcí
a iniciativ.
• Poskytujeme praxi studentům ze SŠ prof. Zdeňka
Matějčka v Ostravě-Porubě.

• Vytváříme podmínky pro pracovní integraci osob
se ZP.
• Zaměřujeme se na tržní produkci výrobků a služeb,
příjmy využíváme k naplňování sociálních cílů.
• Nejde o podnikání, které je vedeno potřebou
maximalizovat zisk a obrat.
• Získáváme nejméně 50 % svého příjmu
z podnikatelské činnosti, další příjmy tvoří dotace
a sponzorské dary, pomocí nichž vyrovnáváme
nižší výkonnost zaměstnanců ze znevýhodněných
skupin.
• V roce 2017 podíl pracovníků se ZP činil 75 %
z celkového počtu zaměstnanců.
• Zaměstnancům ze znevýhodněných skupin
poskytujeme přiměřenou podporu, přizpůsobujeme
jejich specifickým potřebám systém řízení
a organizaci provozu.
• Zaměstnanci dostávají mzdu odpovídající
jejich práci, což jim přináší větší ekonomickou
soběstačnost a minimalizuje jejich závislost
na finanční podpoře státu, důležitý je i pocit
seberealizace a společenské i ekonomické
užitečnosti.
• Podnikáme v konkurenčním prostředí a dáváme
rovnocenné příležitosti, reagujeme na přirozené
nerovnosti a neočekáváme rovnocenné výsledky.
• Bez úspěšnosti v podnikání nemůžeme dosáhnout
naplnění našeho sociálního cíle.

V roce 2017 jsme se stali finalisty Cen cílů
udržitelného rozvoje 2017 a náš karamelový
věneček získal ocenění Regionální potravina
Moravskoslezského kraje.
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Finanční hospodaření
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)
NÁKLADY

ROZVAHA (v tis. Kč)

2017

AKTIVA

Spotřebované nákupy celkem

760

Krátkodobý majetek celkem

Spotřeba materiálu

424

Zásoby celkem

Spotřeba energie

336

Pohledávky celkem

Služby celkem
Opravy a údržba
Cestovné
Ostatní služby

2 303

16 003

0

0

5 849

12 105

103

224

Jiné pohledávky

334

389

60

Nároky na dotace

5 412

11 492

Krátkodobý finanční majetek

2 653

3 874

2 117

Pokladna

Mzdové náklady

4 339

Bankovní účty

1 323

Daně a poplatky celkem

14

Ostatní náklady celkem

95

Jiné ostatní náklady

8 522

Odběratelé

5 662

Úroky

k 31. 12. 2017

126

Osobní náklady celkem
Zákonné sociální pojištění

k 1. 1. 2017

Peníze na cestě

4

16

2 629

3 858

0

0

Jiná aktiva celkem

20

24

Náklady příštích období

20

19

Příjmy příštích období

91

24

AKTIVA CELKEM

0

5

8 522

16 003

868

1 069

Poskytnuté příspěvky celkem
NÁKLADY CELKEM

8 834

PASIVA
Vlastní zdroje celkem

VÝNOSY
Provozní dotace sociální služby - SMO, MSK,
MSK kap. 313
Provozní dotace ostatní projekty - SMO, MSK

Fondy
2 822

Výsledek hospodaření celkem

420

-34

201
868

7 654

14 934

1 280

Provozní dotace projekty EU

3 192

Cizí zdroje celkem

Provozní dotace

1 069

902

Provozní dotace EDH - SMO, MSK

0

0

868

Výsledek hospodaření
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
min. let

Provozní dotace ÚP - SÚPM

0

Rezervy celkem

0

0

7 714

Dlouhodobé závazky celkem

304

301

Přijaté příspěvky (dary)

300

Dlouhodobé bankovní úvěry

304

301

Vlastní zdroje (Další zdroje)

975

Krátkodobé závazky celkem

553

621

Úhrady uživatelů za poskytování služby CHB

495

Dodavatelé

Úhrady ÚP za PR

163

Jiné závazky

Tržby za doplňkovou činnost dílen

29

Dohadné účty pasivní

Tržby za reklamu v rámci EDH

40

Jiná pasiva celkem

Tržby za služby vzdělávání a ostatní
Jiné výnosy
VÝNOSY CELKEM
Výsledek hospodaření po zdanění

5

5

482

471

66

145

6 797

14 012

248

Výdaje příštích období

126

74

46

Výnosy příštích období

6 671

13 938

PASIVA CELKEM

8 522

16 003

9 035
201

12

13

14

15

Partneři a sponzoři
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Děkujeme všem sponzorům, partnerům, dárcům a spolupracujícím organizacím za podporu
a finanční pomoc v roce 2017.
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www.asociacetrigon.eu
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