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Vážení kolegové, příznivci, donátoři, stážisté i uživatelé služeb AGAPO, o.p.s.
Zaměstnávání osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním před nás v roce
2017 kladlo nové výzvy a úkoly. Pracovní trh se proměnil a rekordně nízká
nezaměstnanost ovlivnila i činnost naší organizace.
Přehodnotili jsme podobu vzdělávacích kurzů Job Klub a Právo pro celý život,
které jsme v roce 2017 v jejich původní podobě nabízeli zatím naposledy. Intenzivní
týdenní forma se nesetkávala se zájmem, a proto jsme se přiklonili ke změně
konceptu. Nyní nabízíme odpolední workshopy zaměřené vždy jen na jedno téma,
a to přibližně jednou za měsíc.
Rok 2017 byl velmi úspěšný pro Tranzitní program. Podařilo se nám navázat
spolupráci s mnoha zajímavými pracovišti jako je například FC Zbrojovka Brno,
Divadlo Polárka nebo Záchranná stanice Jinačovice při Zoo Brno. Realizace
Tranzitního programu by v takovém rozsahu nebyla možná bez stážistů,
za což jim patří velké díky.
Pozitivně hodnotíme také pravidelné neformální sociálně-motivační setkávání
stávajících i bývalých klientů s názvem Odpolední kavárna AGAPO, které se stalo
pevnou a oblíbenou součástí námi nabízených aktivit.
Jako organizace si klademe za cíl nejen řešit problémy klientů, ale také šířit
povědomí o problematice zaměstnávání osob se znevýhodněním. To se nám v roce
2017 podařilo naplnit zejména přínosnou a úspěšnou účastí v mezinárodním
projektu SENEL: The Special Education Needs Employment Links.
V roce 2017 jsme také rozšířili tým o dvě nové pracovní pozice, a to o pracovníka
pro kontakt se zaměstnavateli a pracovníka pro PR.
Abychom nadále plnili náš hlavní cíl, poskytování podpory při hledání práce
osobám se zdravotním a sociálním handicapem, aktivně sledujeme nové trendy na
trhu práce, vzděláváme se, vyhledáváme příležitosti. Jsme organizací vnímavou,
otevřenou a spolupracující. Neuzavíráme před světem ani sebe, ani ty,
jimž pomáháme. A to je naší vizí i do dalších let.
Ing. Jakub Purdjak
ředitel

Činnost a poslání organizace
AGAPO, o.p.s. je nevládní nezisková organizace. Jejím posláním je podporovat
pracovní uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v Brně
a okolí, a tím přispívat ke zvýšení kvality jejich života.
Naše služby jsou určeny lidem se zdravotním znevýhodněním, tj. lidem
s mentálním, smyslovým, fyzickým nebo kombinovaným postižením a duševním
onemocněním a lidem se sociálním znevýhodněním, např. lidem s nízkou
kvalifikací nebo bez kvalifikace, osobám po výkonu trestu, bez přístřeší,
lidem dlouhodobě nezaměstnaným a lidem s kumulací více znevýhodnění.
Služby poskytujeme osobám od 16 do 64 let.
Naším cílem je zvýšit samostatnost těchto osob prostřednictvím služby sociální
rehabilitace za využití metody podporovaného zaměstnávání a dalších metod
a programů.

Vize 2025
AGAPO, o.p.s. je profesionální, spolupracující a otevřená organizace, která určuje
trendy v oblasti zaměstnávání osob se znevýhodněním. Přidanou hodnotou
multidisciplinárního týmu je vlastní know-how, kontinuální vzdělávání pracovníků
a vnímavost vůči změnám a výzvám. Prioritou zůstává individuální a férový přístup
ke klientům, zaměstnavatelům, donátorům a dalším organizacím. Prostory
organizace jsou přívětivé, bezbariérové a dobře dostupné. Finanční prostředky,
které pochází z více zdrojů, jsou využívány účelně a hospodárně. Organizace jde
příkladem aktivním vytvářením pracovních míst prostřednictvím vlastního
sociálního podnikání. Nedílnou součástí je také komplexní a dobře cílená
osvěta v oblasti zaměstnávání osob se znevýhodněním.

Programy realizované v roce 2017

Rok 2017 v číslech
Počet uživatelů všech programů: 193
Počet uživatelů, kterým se podařilo získat zaměstnání: 46

Nabízené programy jsou poskytovány bezplatně v rámci služby sociální rehabilitace
lidem se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním z Brna a okolí. Společným
cílem nabízených programů je zvýšení samostatnosti příjemců. Programy
se mohou vzájemně doplňovat nebo na sebe navazovat.
Podporované zaměstnávání
Komplexní příprava na zaměstnání, od zhodnocení stávajících dovedností
a možností až po asistenci na pracovišti.
Tranzitní program
Pracovní praxe studentů a studentek středních škol se specifickými vzdělávacími
potřebami v běžném pracovním prostředí firem a institucí.
Job Klub
Skupinový motivačně-vzdělávací kurz určený lidem, kteří chtějí získat znalosti
a dovednosti z oblasti hledání zaměstnání.
Základní 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.

Další služby poskytované v roce 2017
Služby zaměstnavatelům
Poskytování konzultací v oblasti zaměstnávání osob se znevýhodněním, vytipování
vhodného zaměstnance, pomoc s úpravou pracovní náplně nebo pracovního místa.
Sociálně-motivační setkání Odpolední kavárna AGAPO
Setkání je zaměřeno na pomoc při odstraňování sociální izolace, a tím nepříznivé
sociální situace. Sociálně-motivační setkání zprostředkovává kontakt mezi klienty
a bývalými klienty.

Další aktivity a činnosti v roce 2017
Konference SENEL Northampton
Dobrý den, Kociánko 2017
Konference „Proč zaměstnávat? Protože to je normální“, IVIV, PdF MU
Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb
výstava o Tranzitním programu v Galerijní tramvaji
výstava o projektu SENEL v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Konference Sociální podnikání a sociální inovace v praxi, Komora sociálních podniků
Kulatý stůl: Možnosti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením,
Centrum Kociánka
Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti
Velký dobročinný bazar v Alfa Pasáži
Stánek neziskových organizací na Adventních trzích na náměstí Zelný trh v Brně

S kým jsme v roce 2017 spolupracovali
Za spolupráci při zaměstnávání osob se znevýhodněním, stejně jako za finanční
a materiální podporu děkujeme:

Donátoři
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadační fond AVAST
Poliklinika Viniční, a.s.
a další drobní dárci

Veškeré naše služby jsou realizovány za finanční podpory
Jihomoravského kraje a města Brna.

Zaměstnavatelé a poskytovatelé praxí v rámci Tranzitního programu
Oskola, Dům pokojného stáří Ptašínského, Domov pro seniory Okružní, kavárna
Košilka, prádelna Lavadero, Albert, Hvězdárna a planetárium Brno, FC Zbrojovka
Brno, Záchranná stanice Jinačovice při Zoo Brno, MZM botanické oddělení, MZK,
tréninkové pracoviště v restauraci Klub cestovatelů, Masáže Husova, Kavárna
Topolino, Kavárna Stonožka, Knihovna Jiřího Mahena, Lipka, Divadlo Polárka,
Magistrát města Brna, Simeva s.r.o., Otevřená zahrada

Spolupracující organizace
* Úřad práce
* Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, IVIV
* Odborné učiliště a praktická škola Lomená
* Střední škola F. D. Roosevelta, Brno
* Střední škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2
* Praktická škola Ibsenka, Brno
* Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno
* Ratolest Brno, z.s.

Stážisté a dobrovolníci
Dlouhodobě spolupracující
Vladimíra Gardianová, Kristýna Kroupová, Petra Švábenská
Krátkodobé spolupráce
Pavlína Buršíková, Petra Karásková, Pavla Kittlerová, Lucie Mrkvová, Lucie Vacová

Podporované zaměstnávání
V programu Podporované zaměstnávání poskytujeme službu lidem se zdravotním
nebo sociálním znevýhodněním, kteří si chtějí najít práci v běžném pracovním
prostředí / na otevřeném trhu práce. Snažíme se zvýšit jejich schopnosti
a dovednosti důležité pro pracovní uplatnění. Podporu nabízíme nejen
při hledání práce, ale také přímo na pracovišti.
Počet uživatelů v roce 2017: 42

Základní poradenství
Základní poradenství poskytujeme osobám, které potřebují řešit svou nepříznivou
sociální situaci. Její stabilizace pak vede k úspěšnému hledání zaměstnání,
jehož získání dále zlepšuje sociální situaci klienta.
Počet uživatelů v roce 2017: 80

Nácvik sociálních dovedností
Nácvik dovedností, které vedou k větší samostatnosti a začlenění do společnosti,
např. telefonování, používání e-mailu, jednání s úřady a se zaměstnavateli,
využívání MHD apod.
Počet uživatelů v roce 2017: 38

Job Klub
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, čehož je dosahováno
zejména praktickými ukázkami a nácvikem.
Počet uživatelů v roce 2017: 5

Tranzitní program
Program pro studentky a studenty středních škol se specifickými vzdělávacími
potřebami, kteří si chtějí po ukončení školy najít zaměstnání v běžném pracovním
prostředí. Jeho cílem je umožnit klientům vyzkoušet si práci u běžných
zaměstnavatelů, získat sociální a pracovní dovednosti, posílit svoji samostatnost
a zvýšit šance na uplatnění na otevřeném trhu práce. V Tranzitním programu
vytipujeme místo pro praxi, vyjednáme podmínky praxe a poskytneme pomoc
se zvládnutím potřebných pracovních a sociálních dovedností.
Počet uživatelů v roce 2017: 28

Organizační struktura
Ředitel organizace
Ing. Jakub Purdjak
Metodická vedoucí
Mgr. Zuzana Medňanská
Sociální pracovníci
Mgr. Jarmila Žílová
Mgr. Aleš Gothard
Bc. Michal Matyska
Pracovník pro kontakt se zaměstnavateli (06/2017)
Bc. Alena Jančí
Psycholog
Mgr. Zuzana Vaľková
Pracovník pro PR (08/2017)
Mgr. Markéta Korbelová
Správní a dozorčí rada AGAPO, o.p.s
Předseda správní rady
Mgr. Kristýna Purdjaková
Člen správní rady
Mgr. Adéla Vančurová, DiS.
Člen správní rady
Bc. Vladimír Procházka
Předseda dozorčí rady
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D.
Člen dozorčí rady
Bc. Radmila Čečatková
Člen dozorčí rady
Mgr. Jiří Stibor

