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Úvodní slovo ředitele

Vážení přátelé a příznivci Agapa,
právě držíte v rukou výroční zprávu občanského sdružení AGAPO za uplynulý rok 2011.
V týmu občanského sdružení AGAPO jsme již sedm let partnery lidí se zdravotním nebo
sociálním znevýhodněním při hledání práce. Podporujeme odborně a individuálně jejich
osobní rozhodnutí pracovat a upevňujeme či pomáháme zvýšit jejich kompetence.
Svou pozornost věnujeme také zaměstnavatelům, jimž poskytujeme kvalitní asistenci a
snažíme se je podpořit v rozhodnutí zaměstnávat osoby se znevýhodněním.
Na začátku roku došlo k významné události změny místa poskytování služby na Zelný trh 1, což
přispělo k jejímu zkvalitnění z hlediska její dostupnosti v přirozeném centru Brna střed. V souvislosti
s tím se zkvalitnily i prostory služby pro uživatele i sociální pracovníky, a to směrem k velikosti i
členění, což mělo přímý vliv na zkvalitnění konkrétních druhů práce s uživateli.
V prosinci pak skončil tříletý evropský projekt, v jehož průběhu jsme poskytli celkově tři sta třiceti
šesti zájemcům mimo základních informací o poskytovaných službách 210 základních poradenství,
týkajících se především informací ohledně možností pracovního uplatnění lidí se znevýhodněním,
možností podání žádosti o invalidní důchod, souběhu mzdy a invalidního důchodu a dalších pracovněprávních vztahů. Ve službě sociální rehabilitace v programu Podporované zaměstnávání jsme
pracovali s 63 uživateli a jednali s několika sty zaměstnavateli.
Tuto úspěšnou aktivitu dále rozvíjíme v Navazujícím individuálním projektu. V nabídce svých

služeb musíme reagovat na společenské a legislativní změny zejména spojené se sociální
reformou. Z toho důvodu jsme založili i obecně prospěšnou společnost, která bude tyto
rozvojové změny zaštiťovat.
Miroslav Hájek,
ředitel
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Naše služby jsou určeny
lidem, jejichž schopnosti jsou
v důsledku zdravotního nebo
sociálního znevýhodnění
sníženy, nebo nevyužity ve
svém plném potenciálu.

Agapo – partner lidí s handicapem při hledání práce
AGAPO je nevládní nezisková organizace. Podporujeme pracovní uplatnění lidí se
zdravotním a sociálním znevýhodněním v Brně a jeho okolí, aby mohli žít běžným životem.
Naše služby jsou určeny lidem se zdravotním postižením (tj. lidem s mentálním, smyslovým,
fyzickým nebo kombinovaným postižením a duševním onemocněním), lidem se sociálním
znevýhodněním, lidem s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace a lidem s kumulací více
znevýhodnění.
Naším cílem je zvýšit samostatnost těchto osob prostřednictvím služby sociální rehabilitace za
využití metody podporovaného zaměstnávání.

Podporu svým klientům
z Brna a okolí poskytujeme
komplexně, odborně a
s asistencí v práci.

Naši lidé
Ředitel organizace
Mgr. Jitka Jarošová (do
10/2011)
Mgr. Miroslav Hájek (od
10/2011)
Metodická vedoucí
Bc. Radmila Čečatková,
DiS.
Pracovní konzultantky
Bc. Alena Džubáková,
DiS.
Zuzana Hadrová, DiS.
Mgr. Monika Kordasová,
DiS. (od 05/2011)
Mgr. Kristýna Purjaková
Bc. Adéla Vančurová,
DiS.

PR a kontakt se
zaměstnavateli
Bc. Petr Mareš (do
01/2011)
Mgr. Tereza Freyová (od
02/2011)
Spolupracovníci
Pracovní asistenti
Katarína Gabíková
Zuzana Hlubinková
Dana Kadidlová
Hana Kachlíková
Pavla Kašíková
Monika Kordasová
Hana Krusberská
Dana Loci
Jana Lukáčová
Martina Zdráhalová

Sociální pracovnice –
skupinová sociální práce,
koordinátorka
dobrovolníků a
pracovních asistentů
Mgr. Veronika Milarová
(do 04/2011)

Praktikanti
Petra Lásková
Ivana Márová
Klára Slámová
Zuzana Trlidová
Petr Vavřík

Administrativa
Petra Štěpánková

Supervize
MUDr. Helena Hájková
PhDr. Ing. Karel Hájek,
Ph. D.

Správa počítačové sítě
Ing. Jaroslav Velešík
Bc. Jakub Purdjak
Grafika
Ing. Martin Jaroš
Bc. Berta Jašová
Účetnictví
Bc. Markéta Janíčková
Úklid
Miriam Horecká
Výbor sdružení
Předsedkyně sdružení
Mgr. Jitka Jarošová
Místopředsedkyně
sdružení
Bc. Romana Chvílíčková
Členka výboru sdružení
Bc. Markéta Janíčková
Člen výboru sdružení
Ing. Martin Jaroš

Usilujeme o zvýšení
samostatnosti zdravotně a
sociálně znevýhodněných lidí
prostřednictvím služby
sociální rehabilitace.

Programy, které nabízíme
Podporované zaměstnávání – komplexní příprava lidí s handicapem na zaměstnání, od
zhodnocení stávajících dovedností a možností až po asistenci na pracovišti.
Tranzitní program – příležitost pro žáky posledních ročníků speciálních škol vyzkoušet si
praxi v běžné firmě. Ze školy rovnou do práce!
Job Klub – nalezení osobních pracovních kompetencí v týmu při skupinových setkáních.
Základní sociální poradenství – zájemcům poskytujeme pomocnou ruku a vedle pracovněprávních otázek řešíme s klienty i jejich individuální sociální situaci.
Bezplatné poradenství a asistenci poskytujeme také zaměstnavatelům. Pomůžeme vytipovat
vhodné pozice pro osoby s postižením, zajistíme konkrétní zaměstnance a pomůžeme
s vyřizováním administrativních úkonů při přijetí.
Ostatní složky sociální rehabilitace – podpora v nácviku dovedností, které vedou k větší
samostatnosti a začlenění do společnosti.

Upevňujeme kompetence osob
s handicapem a podporujeme
jejich osobní rozhodnutí
pracovat.

Podporované zaměstnávání
V programu Podporované zaměstnávání poskytujeme bezplatnou službu lidem se zdravotním
nebo sociálním znevýhodněním, kteří si chtějí najít práci. Snažíme se zvýšit jejich schopnosti
a dovednosti důležité pro pracovní uplatnění.
Služba je určena lidem z Brna-města a Brna-venkova, jejichž schopnosti potřebné pro
pracovní a sociální uplatnění jsou v důsledku zdravotního nebo sociálního znevýhodnění
sníženy natolik, že potřebují odbornou individuální podporu.
Podporu nabízíme nejen při hledání práce, ale i přímo na pracovišti.
Prostřednictvím Podporovaného zaměstnávání poskytujeme službu sociální rehabilitace.
Rok 2011 v číslech:
Služby Podporovaného zaměstnávání využívalo 24 lidí.
„Pro mnohé klienty je podporované zaměstnávání, dle jejich slov, poslední příležitostí nalézt
si vhodné zaměstnání. Často již neví, jak dál. Za pracovníky AGAPA mohu konstatovat, že
kromě formální pomoci, kterou může být sepsání profesního životopisu, či pomoc se
sestavením motivačního dopisu, zaslání emailové žádosti o práci zaměstnavateli, příprava na
pracovní pohovor, poskytujeme i psychickou podporu, které se již našim klientům v jejich
přirozeném prostředí nedostává. Snažíme se podpořit to, co nezdary ubíjí, a tím příchozí
klienty nově motivovat k hledání nového zaměstnání,“ uvedla pracovní konzultantka Adéla
Vančurová.

Ve spolupráci se speciální
školou a firmami zajišťujeme
pracovní stáže mladým lidem.

Tranzitní program – „Ze školy do práce“
Program pro žáky posledních ročníků speciálních škol, kteří si chtějí po ukončení školy najít
práci v běžném zaměstnání. Jeho cílem je umožnit žákům/studentům vyzkoušet si práci
v běžném prostředí, získat sociální a pracovní dovednosti a zvýšit si svoji samostatnost a
připravit žáky posledních ročníků speciálních škol na přijetí do pracovního poměru po
ukončení školy.
V Tranzitním programu vytipujeme místo pro praxi, vyjednáme podmínky praxe, nabízíme
pomoc se zvládnutím potřebných pracovních a sociálních dovedností. V neposlední řadě
poskytujeme poradenství v pracovně-právní oblasti.
Službu nabízíme uživatelům maximálně po dobu dvou let (mimo letní prázdniny).
Mezi firmami, se kterými takto spolupracujeme, jsou SCANIA, Sběrný dvůr Syrovice, Jídelna
Cejl-on, Moravská zemská knihovna, Kaufland Židenice, Ikea, ING.
Rok 2011 v číslech:
Služby Tranzitního programu využívalo 14 lidí.
Absolventi Tranzitního programu se za dobu naší spolupráce především výrazně zlepšili
v komunikaci, získali sebevědomí a osamostatnili se. Vážíme si i vstřícnosti kolegů na
pracovišti, se kterými naši studenti na praxi spolupracují. Přínos Tranzitního programu není
jen pro žáky samotné, ačkoliv to je náš velký cíl, ale je to rovněž výjimečná příležitost pro
zaměstnavatele, jak získat motivovaného a kvalifikovaného spolupracovníka, a zároveň
příznivě ovlivnit atmosféru ve své firmě.

Sestavit životopis, ovládnout
práci na počítači, nebo jednat
se zaměstnavateli. S našimi
Job kluby se na pracovním
trhu neztratíte.

Job klub „Motivačně – vzdělávací kurz“
Intenzivní vzdělávací kurz určený zájemcům, kteří chtějí získat nové zkušenosti, dovednosti a
informace z oblasti získávání a udržení si zaměstnání.
Cílem Job klubu je naučit účastníky vše potřebné k orientaci na otevřeném trhu práce a
snadnějšímu nalezení pracovního uplatnění. Pořádáme pojobklubová setkání, kde si mohou
jeho účastníci dále vyměňovat zkušenosti i upevňovat vztahy.
Rok 2011 v číslech:
Pořádali jsme 4 běhy Job Klubů – v každém čtvrtletí jeden.
Celkem se jich zúčastnilo 28 uživatelů našich služeb.
Na pojobklubových setkáních se často dozvídáme, že si účastníci tohoto kurzu obohatili svůj
profesní životopis v ideálním případě novým zaměstnáním nebo příležitostnou prací, tzv.
brigádou. Vždy se tak potvrdí potřeba motivačně-vzdělávacích kurzů, kde se lidé bez
zaměstnání mohou setkat, vyměnit si osobní zkušenosti s hledáním zaměstnání či nezdary,
které si prožili při hledání práce nebo se obohatit o nové teoretické znalosti z oblasti
zaměstnanosti: „Kurz mi dodal sebevědomí, naučila jsem se díky němu lépe komunikovat,“
říká o jednom z Job Klubů jeho účastnice. A jak vyzdvihuje pracovní konzultantka
Vančurová: „lidé při skupinovém setkávání, kterým Job klub je, zjišťují, že v tom nejsou sami
a nově nabytá motivace je často dovede, dříve či později, ke vhodnému zaměstnání.“

Profesionální služby
poskytujeme potřebným díky
financování z Evropského
sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR bezplatně.

Základní sociální poradenství
Základní sociální poradenství poskytujeme lidem, kteří se na nás obrátí se zájmem řešit svou
nepříznivou sociální situaci. Jedná se především o zmapování potřeb každého jednotlivce a
informování o možnostech a případně i alternativních nabídkách služeb poskytovaných
organizacemi v regionu.
Rok 2011 v číslech:
Celkem 62 lidem jsme poskytli základní sociální poradenství.

Každému z našich klientů se
věnujeme podle jeho
individuálních potřeb a
možností.

Ostatní složky sociální rehabilitace
V rámci ostatních složek sociální rehabilitace poskytujeme uživatelům podporu v nácviku
dovedností, které vedou k jejich větší samostatnosti a začlenění do společnosti.
Rok 2011 v číslech: Ostatní složky sociální rehabilitace v roce 2011 využíval jeden člověk.

Podporované zaměstnávání
v centru pozornosti.

Další aktivity a události
Na začátku roku jsme aktualizovali a upravili naše webové stránky www.agapo.cz a se svými
klienty a příznivci začali také komunikovat prostřednictvím Facebooku. V sekci zaměstnanost
participujeme na projektu internetové poradny (www.internetporadna.cz), v rámci kterého
jsme zodpověděli 9 dotazů.
Pro uživatele Agapa pořádáme pravidelná pojobklubová setkání, v květnu jsme pořádali Den
otevřených dveří, na závěr roku pak Mikulášskou besídku.
Své služby jsme prezentovali u partnerů v Dolním Rakousku. Důležitou částí publicity byl
aktivní vstup zástupce Agapa s příklady dobré praxe v realizaci jeho služby na 3 odborných
konferencích a 1 kolokviu ČUPZ. Základní součástí publicity je i fotodokumentace a
videodokumentace. Ta byla v průběhu projektu zajišťována buď dodavatelsky nebo
amatérsky na mobilní telefony.
V rámci spolupráce organizací na Komunitním plánu sociálních služeb jsme se zúčastnili
několika workshopů, na kterých byly diskutovány problematické oblasti standardů kvality
sociálních služeb.
Pracovní konzultantka Adéla Vančurová prezentovala v rámci předmětu Multikulturní
výchova činnost Agapa na půdě Fakulty sociální pedagogiky MU v Brně.
V rámci Tranzitního programu spolupracujeme se studenty Vyšší odborné školy
knihovnických, informačních a sociálních služeb Kotlářská, kteří doprovází studenty
praktických škol na pracoviště na otevřeném trhu práce. Na pravidelné exkurze dochází do
naší organizace také studenti pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
Své služby pro odbornou a širokou veřejnost jsme prezentovali také prostřednictvím
půlhodinové
reportáže
na
místním
rádiu
Petrov
http://www.radiopetrov.com/agapo/text.html?id=4912 .
Účastnili jsme se významného celostátního veletrhu Medical fair – Rehaprotex, který se konal
v Brně. Tento veletrh probíhal pod záštitou Jihomoravského kraje. Zájem o služby Agapa byl
vysoký. Po realizaci byla provedena evaluace s náměty pro rok 2012. Pro účely propagace
služeb Agapa v rámci IP byl zakoupen stojan na propagační materiály, který po ukončení
veletrh slouží pravidelným uživatelům Agapa v rámci jeho stacionáře.

Pro zkvalitnění a zintenzivnění spolupráce s privátními zaměstnavateli se Agapo stalo členem
BforB v Brně www.bforb.cz . Jde o platformu zaměstnavatelských subjektů, kteří jsou
nedílnými partnery realizovaných služeb Agapa sociální rehabilitace, podporovaného
zaměstnávání. U řady z nich probíhá konečná fáze služby, asistence v pracovním procesu.
Agapo tím zároveň plní roli zprostředkovatele zaměstnávání, v souladu s jeho akreditací u
MPSV ČR podle zákona o zaměstnanosti.
V měsíci prosinci jsme vyhlásili soutěž o Nejlepší filmový spot k zaměstnanosti lidí se
zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v běžné firmě – www.agapo.cz/soutez . Vítězné
spoty nyní používáme při prezentacích, na našich internetových stránkách, promítaly se také
v kině, či na prestižní celostátní konferenci Forum 2000.
Spolupracujeme také s Českou unií podporovaného zaměstnávání, jíž jsme členy.

Děkujeme
za poskytnuté finanční prostředky na realizaci našich služeb.
V roce 2011 nás podpořili: Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR v rámci projektu „Zajištění vybraných
sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“ reg. č, CZ.1.04/3.1.00/05.00019.
Za spolupráci děkujeme našim partnerům, spolupracovníkům z neziskových organizací a
z veřejné správy. Obzvláště děkujeme také všem vstřícným zaměstnavatelům a
uživatelům našich služeb, kteří se na nás s důvěrou obracejí.

FINANČNÍ ZPRÁVA
Rozvaha analyticky ke dni 31. 12. 2011
Výsledovka analyticky za rok 2011
Rozvaha v Kč
AKTIVA
Schodolez
Drobný dlouhodbý majetek
Oprávky ke schodolezu
Oprávky k drobnému majetku

1.1.2011
45 000,00 Kč
402 727,93 Kč
- 11 250,00 Kč - 402 727,93 Kč -

Pokladna
Bankovní účty
Pohledávky
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Aktiva celkem
Výsleden hospodaření - ztráta

9 131,00 Kč
32 318,55 Kč 34 108,59 Kč
60 000,00 Kč
986 897,41 Kč
1 156 205,55 Kč

31.12.2011
45 000,00 Kč
402 727,93 Kč
11 250,00 Kč
402 727,93 Kč

PASIVA
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Zaměstnanci
Ostatní závazky
Zúčtování s institucemi sociálního a
zdravotního pojištění
Ostatní přímé daně
Vlastní jmění
Neuhrazená ztráta z předchozích let

12 771,00 Kč
289 715,18 Kč
408 545,10 Kč
- Kč
- Kč
165 350,92 Kč Pasiva celkem

1.1.2010
7 201,50 Kč
1 131 492,60 Kč
1 594,00 Kč
10 924,00 Kč

-

10 356,00 Kč
3 654,00 Kč
33 750,00 Kč
42 767,55 Kč 1 156 204,55 Kč

31.12.2010
- Kč
- Kč
- Kč
161 695,50 Kč
- Kč
- Kč
33 750,00 Kč
31 843,55 Kč
163 601,95 Kč
1 748,97 Kč

Výsledovka v Kč k 31. 12. 2011
Náklady
Spotřeba materiálu
Nákup drobného
dlouhodobého majetku
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Nájem
Ostatní služby (účetnictví,
supervize, kopírování, tisk,
telefony, poštovné, internet
atd.)
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné ostatní náklady (bankovní
poplatky, úrazové pojištění,
pojištění majetku)
Odpisy dlouhodobého majetku
Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem
Výsledek hospodaření - ztráta

Výnosy
31 322,86 Kč Tržby z prodeje služeb
63 338,00 Kč
31 708,92 Kč
6 194,00 Kč
21 426,00 Kč
12 945,00 Kč
302 420,00 Kč

Úroky
Zúčtování fondů
Přijaté dary
Přijaté členské příspěvky

3 093 537,80 Kč
83,37 Kč
- Kč
179 000,00 Kč
3 000,00 Kč

300 255,50 Kč
1 878 094,00 Kč
583 542,00 Kč

37 525,92 Kč
- Kč
5 100,00 Kč
3 273 872,20 Kč Výnosy celkem

3 275 621,17 Kč
1 748,97 Kč

Základní údaje
Název organizace:
Právní forma:
IČ:
Číslo registrace:
Plátce DPH:
Sídlo organizace:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

AGAPO
občanské sdružení
266 65 182
VS/1-1/57432/04-R
ne
Zelný trh 1, Brno 602 00
545 213 204, 541 210 549
info@agapo.cz
www.agapo.cz
Komerční banka, a.s., nám. Svobody 21, Brno 631 31
35-4824600277/0100

