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služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji”,registrační číslo
CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního
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Slovo úvodem
Vážení přátelé a kolegové,
V rukou držíte výroční zprávu občanského sdružení AGAPO pro rok 2012.
Již devátým rokem se snažíme pomáhat lidem se zdravotním a sociálním znevýhodněním hledat to nejvhodnější zaměstnání na otevřeném trhu práce. Každý má u nás zaručen individuální a profesionální přístup, o který se starají vždy usměvavé sociální pracovnice, které jsou
vždy připraveny vyslechnout, podpořit a pomoci. V roce 2012 proběhly velké personální změny hlavně ve vedení občanského sdružení – zvolili jsme nový výbor sdružení. Postů předsedy a místopředsedy se ujala Adéla Vančurová a Kristýna Purdjaková, tím se podařilo propojit, věříme, že do budoucna úspěšně, vedení občanského sdružení se stávajícím týmem organizace.
Všechny služby jsou nadále poskytovány v rámci sociální služby sociální rehabilitace. Pro
zkvalitnění stávajících sociálních služeb jsme se zapojili do projektu „Tematická síť – Profesní poradenství“. Kde se snažíme o obohacení naší české praxe, výměnu zkušeností a přenos know-how v oblasti profesního poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané osoby od dánských, norských a španělských kolegů, působících také v sociálních a vzdělávacích institucích. Věříme, že vše o co se snažíme, bude našim uživatelům nadále velkým přínosem a pomocí.
Srdečně děkujeme Všem zaměstnancům, dobrovolníkům, dárcům a těm z Vás, kteří se s námi
snažíte o fungující a vždy pro veřejnost otevřené AGAPO, o. s.

Adéla Vančurová
							

ředitelka a předsedkyně sdružení
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„Agapo - pomoc při hledání práce“
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Základní údaje
Název organizace:

AGAPO

Právní forma:

občanské sdružení

IČ:

266 65 182

Číslo registrace:

VS/1-1/57432/04-R

Plátce DPH:

ne

Sídlo organizace:

Zelný trh 1, Brno 602 00

Telefon:

545 213 204, 541 210 54

E-mail:

info@agapo.cz

Webové stránky:

www.agapo.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., nám. Svobody 21, Brno 631 31

Číslo účtu:

35-4824600277/0100

Činnost, poslání
a vize organizace
AGAPO je nevládní nezisková organizace. Jeho posláním je podporovat pracovní uplatnění
lidí se zdravotním nebo 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.
Občanské sdružení AGAPO vzniklo v květnu 2004 se záměrem poskytovat a rozvíjet sociální
služby související s problematikou zaměstnávání zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů. Téhož roku se stalo členem České unie pro podporované zaměstnávání.
Od počátku roku 2009 až doposud se občanské sdružení AGAPO podílí na realizaci individuálního projektu „Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“.
V rámci „Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost“ tak úspěšně pokračuje ve své
činnosti zaměřené na hledání vhodného zaměstnání.

Vizí občanského sdružení AGAPO do roku 2015 je stabilní a rozvíjející se organizace, která
je otevřena vzájemně výhodné spolupráci na široké platformě vztahů. Služby poskytuje kvalifikovaný tým motivovaných a spokojených pracovníků v souladu s individuálními potřebami uživatelů našich služeb.
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Realizované programy
v roce 2012

Rok 2012 v číslech

Nabízené programy jsou poskytovány v rámci služby sociální rehabilitace lidem se sociálním
nebo zdravotním znevýhodněním z Brna a okolí. Společným cílem všech nabízených programů je zvýšení samostatnosti všech jejich příjemců.

Počet zájemců o služby 98

Podporované zaměstnávání – komplexní příprava lidí s handicapem na zaměstnání,
od zhodnocení stávajících dovedností a možností až po asistenci na pracovišti.

Počet uživatelů, kterým se podařilo získat zaměstnání 26

Počet uživatelů všech programů 92

Tranzitní program – pracovní praxe žáků posledních ročníků speciálních škol v běžném
pracovním prostředí firmy.
Job Klub – skupinový motivačně vzdělávací kurz určený lidem, kteří chtějí získat znalosti
a dovednosti z oblasti získávání a udržení si zaměstnání.
Základní sociální poradenství – pomoc při řešení nepříznivé sociální situace spojené
s oblastí zaměstnávání.
Nácvik sociálních dovedností – nácvik dovedností, které vedou k větší samostatnosti
a začlenění do společnosti.
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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 a okolí, 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 2012 v číslech:
Počet uživatelů 29

„S mými zdravotními
potížemi bylo hledání
práce náročné. Nakonec mi
pomohla ochota a pomoc
druhých lidí.“
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Tranzitní program
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).

Rok 2012 v číslech:
Počet uživatelů 7
Počet partnerských organizací 9 (Magistrát města Brna, jídelna Cejl-on, restuarace U Semináru, Kaufland, IKEA, Interspar, Baumax, zahradnictví Čtyřlístek, jazyková škola A SCHOOL)

„Z nástupu do práce jsem
měl dlouho strach. Teď
vím, že to zvládnu.“
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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.

Rok 2012 v číslech:
Počet běhů kurzu 3
Počet uživatelů 21
Počet udělených certifikátů 14

jazyk

samostatnost

komunikace

„Díky dalším znalostem
a dovednostem jsem získal
novou energii
pro hledání práce.“
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Základní sociální poradenství
poradenství
seznámení
s úřady

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 2012 v číslech:

hospodaření

Počet uživatelů 34

„Problémy se mi zvládají
líp, když si mohu přijít
pro radu a pomoc.“
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Nácvik sociálních dovedností
Nácvik dovedností, které vedou k větší samostatnosti a začlenění do společnosti. Program
je poskytován lidem, kteří chtějí řešit svoji 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 2012 v číslech:
Počet uživatelů 1

„Svět je džungle, ale jde to
líp, když na to nejsem sám.“
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Další aktivity a události

Organizační struktura

•

účast na projektu InternetPoradna.cz

Ředitel/ka organizace

Metodická vedoucí

•

členství v kontaktní síti BforB

•

členství v České unii pro podporované zaměstnávání

•

pořádání exkurzí pro studenty středních a vysokých škol

Sociální pracovnice

PR sociální služby

•

účast na odborných konferencích

•

pořádání pojobklubových setkání s klienty

•

pořádání soutěže o Nejlepší filmový spot k zaměstnanosti lidí
se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v běžné firmě

Administrativa

Správa počítačové sítě

•

účast na projektu Tematická síť – Profesní poradenství
pro osoby dlouhodobě nezaměstnané

Účetnictví

Grafika

•

pořádání Dne otevřených dveří

•

účast na Veletrhu neziskových organizací Brno

•

pořádání Předvánočního setkání s klienty
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Mgr. Miroslav Hájek (do 08/2012)
Mgr. Adéla Vančurová, DiS. (od 09/2012)

Bc. Alena Džubáková, DiS.
Zuzana Hadrová, DiS.
Mgr. Kristýna Purdjaková (do 08/2012)
Mgr. Adéla Vančurová, DiS. (do 08/2012)

Petra Štěpánková

Bc. Markéta Janíčková

Bc. Radmila Čečatková, DiS. (do 08/2012)
Mgr. Kristýna Purdjaková (od 09/2012)

Mgr. Tereza Freyová (do 09/2012)
Bc. Jakub Purdjak (od 10/2012)

Bc. Jakub Purdjak

Bc. Berta Jašová

číslo 21

stránka

.........

Organigram
Výbor sdružení

Předsedkyně sdružení
Mgr. Jitka Jarošová (do 10/2012)
Mgr. Adéla Vančurová, DiS. (od 11/2012)
Místopředsedkyně sdružení
Bc. Romana Chvílíčková (do 10/2012)
Mgr. Kristýna Purdjaková (od 11/2012)

Výbor o.s.

Členové výboru sdružení
Bc. Markéta Janíčková (do 10/2012)
Ing. Martin Jaroš (do 10/2012)
Ing. Jan Vančura (od 11/2012)

Předseda, Místopředseda
Člen výboru
Statutární zástupci (statut. orgány):
Předseda, Místopředseda

ŘEDITELKA
o.s.

Stážisti, praktikanti a dobrovolníci
Barbora Chalupníková
Dana Kadidlová
Dana Loci
David Maroš
Ivana Márová
Jaromír Vodenka
Jitka Bylinská
Kateřina Kubíková
Kristýna Solusová
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Lucie Barochová
Martin Mráz
Martina Kouřilová
Martina Smrčková
Martina Zdráhalová
Michal Matyska
Zdeněk Horák
Zuzana Jírová

METODICKÉ ŘÍZENÍ
metodická vedoucí

(0,5 met. vedoucí + 0,5 soc. prac.)

ÚSEK SLUŽEB

sociální
pracovník
(úv. 1,0)

sociální
pracovník
(úv. 0,75)

ÚSEK PROVOZNÍ

pracovník
pro sociální služby
a public relations
(0,5 úvazku)

administrativní
pracovnice
(0,5 úvazku)
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Poděkování

Finanční zpráva

Děkujeme za poskytnuté finanční prostředky na realizaci našich služeb.

Rozvaha
AKTIVA
Schodolez

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji”,registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Drobný dlouhodobý
majetek
Oprávky ke schodolezu
Oprávky k drobnému
majetku
Pokladna

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.

Bankovní účty
Pohledávky
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31.12.2012

PASIVA

1.1.2012

31.12.2012

45 000,00 Kč

- Kč

Dodavatelé

- Kč

2 196,00 Kč

402 727,93 Kč

352 595,41 Kč

Přijaté zálohy

- Kč

699 980,80 Kč

Zaměstnanci

-11 250,00 Kč

- Kč

-402 727,93 Kč

-352 595,41 Kč

12 771,00 Kč

1 355,00 Kč

-289 715,18 Kč

310 459,79 Kč

- Kč

3 239,00 Kč

161 695,50 Kč

85 392,00 Kč

Zúčtování s institucemi
sociálního
a zdravotního pojištění

- Kč

39 872,00 Kč

Ostatní přímé daně

- Kč

6 072,00 Kč

Ostatní závazky

408 545,10 Kč

60 034,00 Kč

Náklady příštích
období

- Kč

- Kč

Příjmy příštích období

- Kč

485 440,00 Kč

Výsledek hospodaření zisk 2012

165 350,92 Kč

857 288,79 Kč

Pasiva celkem

Aktiva celkem

stránka

1.1.2012

Vlastní jmění
Neuhrazená ztráta
z předchozích let

33 750,00 Kč
-30 094,58 Kč

-30 094,58 Kč
50 631,57 Kč

165 350,92 Kč

857 288,79 Kč
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Výsledovka
Náklady

Organizace celkem

Individuální
projekt

dotace MPSV/
JMK

Tématické sítě
(Reintegra)

Ostatní dárci +
členské příspěvky

501

Spotřeba materiálu

23 627,00 Kč

17 779,00 Kč

5 848,00 Kč

502

Spotřeba energie

24 859,05 Kč

24 859,05 Kč

512

Cestovné

5 852,00 Kč

5 068,00 Kč

513

Náklady na reprezentaci

3 526,00 Kč

2 224,00 Kč

518

Ostatní služby

545 159,85 Kč

474 049,85 Kč

521

Mzdové náklady

1 365 165,00 Kč

1 229 793,00 Kč

56 706,00 Kč

78 666,00 Kč

524

Zákonné sociální pojištění

454 984,00 Kč

412 977,50 Kč

17 175,00 Kč

24 831,50 Kč

542

Ostatní pokuty a penále

275,00 Kč

275,00 Kč

544

Úroky

3 724,78 Kč

3 724,78 Kč

549

Jiné ostatní náklady

19 352,66 Kč

551

Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

33 750,00 Kč

582

Poskytnuté členské příspěvky

4 975,00 Kč

4 975,00 Kč

Náklady celkem

2 485 250,34 Kč

2 185 758,39 Kč

- Kč
784,00 Kč

- Kč
1 302,00 Kč

42 000,00 Kč

14 032,99 Kč

29 110,00 Kč

153,10 Kč

5 166,57 Kč
33 750,00 Kč
- Kč

42 000,00 Kč

74 818,10 Kč

182 673,85 Kč

Tržby z prodeje služeb

2 135 592,00 Kč

2 116 992,00 Kč

18 600,00 Kč

644

Úroky

26,01 Kč

26,01 Kč

648

Zúčtování fondů

33 750,00 Kč

33 750,00 Kč

649

Jiné ostatní výnosy

9,50 Kč

9,50 Kč

652

Tržby z prodeje dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku

5 000,00 Kč

5 000,00 Kč

682

Přijaté příspěvky (dary)

243 824,00 Kč

243 824,00 Kč

684

Přijaté členské příspěvky

1 800,00 Kč

1 800,00 Kč

691

Provozní dotace

115 880,40 Kč

Výnosy celkem

2 535 881,91 Kč

Výsledek hospodaření

50 631,57 Kč
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