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Vážení kolegové, příznivci, donátoři, stážisté, klienti, 

rok 2019 byl pro naši organizaci bezpochyby rokem výjimečným. 
Důvodem je zejména dovršení 15 let naší existence. V lidském životě 
se jedná o věk, kdy se z dítěte stává dospívající mladý člověk plný sil 

a odhodlání. Obdobně to cítím i v případě naší organizace. Již jsme 
si prošli řadou “dětských nemocí” a stáváme se plnohodnotnou 
etablovanou organizací, která je schopna naplňovat své poslání, 

tedy pomáhat lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.

U příležitosti tohoto výročí si naše organizace nadělila hned několik 
dárků. Zejména se jedná o modernizaci naší vizuální identity včetně 
loga a nového webu organizace. Významnějším milníkem je ovšem 

změna sídla naší organizace. Nové prostory poskytují vyšší komfort 
našim klientům a naší organizaci umožňují další rozvoj.

Velkým povzbuzením do další práce se pro celý náš tým stala také cena 
pedagog roku, kterou získala kolegyně Mgr. Jarmila Žílová v kategorii 
„neučitelské profese“. Titul každoročně uděluje Pedagogická fakulta 

Masarykovy univerzity. Tuto cenu vnímáme také jako ocenění našeho 
Tranzitního programu, kterému se kolegyně věnuje.

Při naplňování našeho poslání se neobejdeme bez pomoci dalších lidí. 
Nepostradatelná je pro nás pomoc našich stážistů a dobrovolníků. 

Klíčová je pro nás také finanční i nefinanční podpora ze strany 
všech našich donátorů. Všem těmto lidem patří naše srdečné 

poděkování. Věřím, že i v dalším období se nám bude dařit 
při naplňování našich cílů.

Ing. Jakub Purdjak
ředitel
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Činnost a poslání organizace

AGAPO, o.p.s. je nevládní nezisková organizace. Naším 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.
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PROGRAMY REALIZOVANÉ V ROCE 2019

Rok 2019 v číslech
Počet uživatelů všech programů: 161

Počet uživatelů, kterým se podařilo získat zaměstnání: 67

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.
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Programy realizované v roce 2019

Základní poradenství
Pomoc při řešení nepříznivé sociální situace spojené s oblastí zaměstnávání.

Podporované zaměstnávání
Komplexní příprava na zaměstnání, od zhodnocení stávajících dovedností 

a možností až po asistenci na pracovišti.

Nácvik sociálních dovedností
Nácvik dovedností, které vedou k větší samostatnosti a začlenění do 

společnosti.

Tranzitní program
Pracovní praxe studentů a studentek středních škol se specifickými 

vzdělávacími potřebami v běžném pracovním prostředí firem a institucí.

Služby zaměstnavatelům
Poskytování konzultací v oblasti zaměstnávání osob se znevýhodněním, 

vytipování vhodného zaměstnance, pomoc s úpravou pracovní náplně 
nebo pracovního místa.

Doplňkové služby poskytované v roce 2019

Psychologické poradenství
V rámci psychologického poradenství můžeme našim klientům pomoci 

s tématy týkajícími se sebepoznání, sebevědomí, vztahů či osobního 
směřování.

Odpolední workshopy AGAPO
Skupinový motivačně-vzdělávací kurz určený lidem, kteří chtějí získat 

znalosti a dovednosti z oblasti hledání zaměstnání.

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.

Projekt KÁMOŠ
Program je zaměřen výhradně na trávení volného času. Záměrem je klientům 
zprostředkovat kontakt na někoho, kdo bude přinášet nové možnosti trávení 

volného času, či jim alespoň ulehčí sociální izolaci. 
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Základní poradenství
první pomoc při řešení obtížné situace

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.
Program Základní poradenství našim klientům pomáhá ujasnit si, jaká je 
jejich současná životní situace, co je možné udělat pro její zlepšení a jaká 
práce by pro ně byla vhodná. Společně s klienty se pokoušíme o zmírnění 
jejich nepříznivé životní situace, pomáháme jim s orientací na trhu práce

a poskytujeme jim základní podporu při hledání zaměstnání. Pomáháme při 
řešení problémů ze sociálně-právní a pracovněprávní oblasti. Pokud je třeba, 

zprostředkujeme kontakt na jinou organizaci. Službu poskytujeme po dobu 
2 měsíců s možností prodloužení v některém z navazujících programů 

Podporované zaměstnávání nebo Nácvik sociálních dovedností.

Počet uživatelů v roce 2019: 89
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Podporované zaměstnávání
podpora při hledání práce

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. Možnosti 
podpory hledáme i v jejich okolí, např. v rodině nebo mezi známými. 

Následně pomáháme se sepsáním motivačního dopisu a životopisu, 
s oslovením zaměstnavatele a přípravou na pohovor. Pokud to vyžaduje 

situace, klienta na pohovor doprovodíme, stejně tak mu můžeme poskytnout 
podporu a asistenci při zaučení se na pracovišti. Využít může také 

pracovněprávního a psychologického poradenství. Smyslem podporovaného 
zaměstnávání je poskytnout přesně takovou míru podpory, jakou pro hledání, 

získání a udržení zaměstnání je potřeba. Spolupráce s námi by měla klienty 
rozvíjet a vést je k samostatnosti a nezávislosti, ať už při hledání práce nebo 

v jiných životních situacích. Služba je poskytována v trvání 
od 6 měsíců do 2 let. 

 
Počet uživatelů v roce 2019: 45
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Nácvik sociálních dovedností
než začnete hledat práci

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. Služba je poskytována 
v trvání od 6 měsíců do 2 let.

Počet uživatelů v roce 2019: 24
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Tranzitní program
ze školy do práce

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. Praxe se konají po dohodě se 

školou a zaměstnavatelem většinou ve všední dny dopoledne, 
a to jednou týdně na dvě hodiny v průběhu celého školního 

roku. Účast v programu je však nezávazná a spolupráci 
je možné kdykoli ukončit, případně zkusit vyhledat 

jiné pracovní místo.

Počet uživatelů v roce 2019: 33
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Služby zaměstnavatelům

Zaměstnávání osob s handicapem naráží na mnoho obav, předsudků, 
ale i přehnaných očekávání. Jedním z našich úkolů je tyto předsudky 

i obavy mírnit. V oblasti zaměstnávání osob se zdravotním a sociálním 
znevýhodněním zaměstnavatelům poskytujeme bezplatné poradenství 

podpořené mnohaletou praxí a odbornými zkušenostmi. 
Důležité je pro nás otevřené, férové a korektní jednání.
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Psychologické poradenství

V rámci psychologického poradenství můžeme našim klientům pomoci 
s tématy týkajícími se sebepoznání, sebevědomí, vztahů či osobního 

směřování. Také i v tomto programu radíme klientům s volbou kariéry. 
Kromě poradenství nabízíme nácvik relaxačních technik, kognitivní trénink 

a komplexní profesní diagnostiku. Frekvence setkávání je přibližně 1x do 
týdne, konzultace trvá 60 minut. Konzultace a diagnostika je pro naše 

klienty bezplatná. V případě zájmu lze využít i metodu tzv. reflektujícího 
týmu. Jedná se o schůzku, na které jsou kromě psychologa z AGAPO, o.p.s. 

přítomni i další psychologové, kteří se společně věnují tématům 
či problémům daného klienta.

12



Odpolední workshop AGAPO

Pro klienty a širokou veřejnost nabízíme Odpolední workshopy AGAPO, 
zaměřené pokaždé na jiné téma, vztahující se k pracovněprávní problematice. 

Cílem těchto motivačně vzdělávacích workshopů je to, aby účastníci získali 
nové znalosti a dovednosti v problematice související se zaměstnáváním na 

otevřeném trhu práce. Je to pro ně také možnost setkat se s dalšími lidmi, 
kteří mají podobné problémy a zkušenosti s hledáním práce. Na těchto 

setkáních nabízíme účastníkům možnost lépe se zorientovat na otevřeném 
trhu práce, dozvědět se, kde a jak je možné hledat pracovní nabídky. 

Doporučujeme jim způsob, jakým se ucházet o místo v zaměstnání a učíme 
je, jak psát životopis nebo motivační dopis. Dáváme tipy, jak se připravit 

na přijímací pohovor a v neposlední řadě jim pomáháme orientovat se 
v pracovněprávních vztazích a zákonech, které s touto problematikou 

souvisí. Účast na workshopech není zpoplatněná 
a není nutné se přihlašovat.

Počet realizovaných workshopů v roce 2019: 6
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Odpolední kavárna AGAPO

Formát odpoledních kaváren vychází z potřeby vytvořit neformální prostor 
pro setkávání jak pro aktuální klienty, tak pro klienty bývalé, nebo jejich 

přátele, blízké, rodinu a také pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti. 
Tento prostor nabízí možnost setkat se s jinými lidmi při různorodých 

aktivitách, vyplnit svůj volný čas, zažít nové věci a především poznat 
se s novými lidmi v příjemné a bezpečné atmosféře. Drobné pohoštění 

je vždy pro návštěvníky zajištěno. Kavárny probíhaly v odpoledních 
hodinách jednou za dva týdny v prostorách kanceláře 

AGAPO, o.p.s. na Zelném trhu 1. 
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Projekt „KÁMOŠ”

Projekt „Kámoš“ je určen výhradně klientům, kteří aktivně využívají 
některý z programů sociální služby sociální rehabilitace AGAPO, o.p.s. 
Cílem tohoto projektu je poskytnout klientům nové možnosti trávení 

volného času. Ve spolupráci s dobrovolnickými centry vybereme 
dobrovolníka, se kterým se klient seznámí u nás v kanceláři za 
přítomnosti sociálního pracovníka. Dobrovolník je vybírán tak, 

aby byla možná dlouhodobá, vzájemná a oboustranně vyhovující 
spolupráce s klientem. Druhé setkání, stále ještě za přítomnosti 

sociálního pracovníka, již probíhá ve venkovním prostředí. Teprve 
po těchto dvou setkáních se všechny tři zúčastněné strany 

(dobrovolník, klient, AGAPO, o.p.s.) rozhodují, zda se program 
může rozběhnout. Další domluva už je ponechána na klientovi 
a dobrovolníkovi, sociální pracovník program dále sleduje, ale 

krom nezbytně nutných případů do něj nezasahuje. Celý program 
je zaměřen výhradně na trávení volného času, záměrem je klientům 

zprostředkovat kontakt na někoho, kdo bude přinášet nové možnosti 
trávení volného času, či jim alespoň ulehčí sociální izolaci. V již 

započaté spolupráci dobrovolníka s klientem poté nebrání ani 
vypršení platnosti smlouvy o poskytování sociální služby. 

Dobrovolník bude o této skutečnosti informován, 
avšak může ve spolupráci nadále pokračovat.

Počet uživatelů v roce 2019: 5
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Další aktivity a činnosti v roce 2019

Jarmark neziskovek při festivalu Jeden svět
prezentace AGAPO, o.p.s. na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy 

univerzity
20. března / Brno

MOSTY 2018
převzetí nominačního listu výroční ceny MOSTY v kategorii Nestátní subjekt

28. března / Třebíč

Hranice práce
aktivní účast v diskuzním pásmu o dokumentárním filmu k pracovním 

podmínkám některých zaměstnanců v Česku 
Diecézní charita Brno CELSUZ

10. dubna / Brno

AGAPO v obrazech
fotografická výstava o činnosti společnosti AGAPO 

(vernisáž výstavy 18. dubna) / MZK
18. dubna – 26. května / Brno

Dobrý den Kociánko 2019
prezentační stánek společnosti AGAPO na multižánrovém festivalu

30. května / Brno

AGAPO na cestě
fotografická výstava a prezentace činnosti společnosti AGAPO 

(zahájení výstavy 6. června) / Galerijní tramvaj MHD Brno
červen / Brno

Střídavá péče: improshow pro AGAPO
charitativní divadelně improvizační představení spolku Střídavá péče 

v Café Práh
5. června / Brno

Dobro nad Zelňákem 2019
benefiční večer společnosti AGAPO / Tržnice Brno

6. června / Brno
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Slavnostní zakončení Tranzitního programu 2018/2019
předání diplomů účastníkům programu / kanceláře AGAPO, o.p.s.

6. června / Brno

Job Klub
motivačně-vzdělávací kurz, zaměřený na hledání, získání a udržení 
zaměstnání a na pracovněprávní problematiku / pro IQ Roma servis

5., 12. a 19. září / Brno

IAEVG 2019 International Conference
účastníci brněnského Globálního sympozia IAEVG v rámci předkonferenčního 

programu IAEVG 2019 International Conference navštívili naši organizaci
9. září / Brno

Career Guidance For Inclusive Society
účast na mezinárodní konferenci IAEVG (International Association for 

Educational and Vocational Guidance) na téma kariérového 
poradenství v inkluzivní společnosti

11.–13. září / Bratislava SK

Open-er jarmark neziskovek
prezentace stáží a možností dobrovolnictví v AGAPO, o.p.s. 

ArtBar Druhý Pád
7. října / Brno

Den otevřených dveří
přivítání vzácných hostů ze spolupracujících institucí, z řad klientů a jejich 

rodinných příslušníků, podporovatelů, široké veřejnosti a příznivců 
společnosti AGAPO / kanceláře AGAPO, o.p.s.

10. října / Brno

Ocenění Pedagog roku 2019
Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ocenil tímto titulem naši 

kolegyni Jarmilu Žílovou na slavnostním ceremoniálu 
v aule právnické fakulty MU.

7. listopadu / Brno
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S KÝM JSME V ROCE 2019 SPOLUPRACOVALI

Děkujeme za podporu při realizaci našich programů Magistrátu města Brna, 
Jihomoravskému kraji, Úřadu městské části Brno-střed, firmám, našim 

dárcům, poskytovatelům praxí v rámci Tranzitního programu a všem 
lidem, kteří nezištně přiložili ruku k dílu. Děkujeme za poskytnuté 

finanční prostředky na realizaci našich služeb a hmotné dary. 
Za spolupráci děkujeme našim partnerům, spolupracovníkům 
z neziskových organizací a z veřejné správy. Naše poděkování 
dále patří všem stážistům a praktikantům, kteří nám pomohli 

při naplňování našich cílů. Obzvláště děkujeme také všem 
vstřícným zaměstnavatelům a uživatelům našich služeb, 

kteří se na nás s důvěrou obracejí.
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Donátoři a podporovatelé

Jihomoravský kraj
Statutární město Brno

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Brně

CZ People s.r.o.
ČSOB

Delikomat, s.r.o.
Dopravní podnik města Brna 

Klub cestovatelů
Kooperativa pojišťovna, a. s. – centrum zákaznické podpory

Moravská zemská knihovna
Nadační fond AVAST

Pavel Binder – rodinné vinařství 
Poliklinika Viniční, a.s.

Rádio Krokodýl
Střídavá péče – improvizační skupina

Tyco Electronics Czech s.r.o.

a další drobní dárci

Veškeré naše služby jsou realizovány za finanční podpory
Jihomoravského kraje a města Brna.
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Zaměstnavatelé a poskytovatelé praxí v rámci 
Tranzitního programu

AHOLD Czech Republic, a.s. / prodejny Albert
Centrum léčivých rostlin při LF MUNI

České dráhy, a.s. (Oblastní centrum údržby Východ)
divadlo Barka

Domov seniorů Koniklecová
FC Zbrojovka Brno a.s.

Hasičský záchranný sbor – Požární stanice Lidická
Kafec Brand s.r.o. / Kafec Brněnský

Klub cestovatelů – tréninkové pracoviště
Lamacentrum Hády

Masáže Husova
Moravské zemské muzeum – botanické oddělení

MYJÓMI družstvo invalidů
Národní divadlo Brno, p.o. (Mahenovo divadlo)

Omniplast s.r.o.
Oskola s.r.o.

Otevřená zahrada  – vzdělávací centrum 
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity / knihovna

PFM-Greenvia s.r.o.
Rádio Krokodýl

Škola Montessori, z.s.
Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka

TOPMYTÍ.cz (TOZOR)
Urban Transporte spol. s r.o.

Záchranná stanice Jinačovice při Zoo Brno
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Spolupracující organizace a zaměstnavatelé

 Úřad práce
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, IVIV

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
Asociace pracovní rehabilitace ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Komora sociálních podniků

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

ADRA Brno a Ratolest Brno – Dobrovolnická centra
Centrum Kociánka

ČEGAN s.r.o.
Česká pojišťovna a.s.

Česká pošta
ČESVEL s.r.o.

Disposervis s.r.o.
Dobrovolnické centrum 67

IQ Roma servis, z.s.
KBC Group

Klára pomáhá z.s.
Klub cestovatelů

Liga vozíčkářů
L.O.B. agency s.r.o.

Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka, Brno
Odborné učiliště a praktická škola – Lomená, Brno

ParaCENTRUM Fenix
Praktická škola – Ibsenka, Brno

Práh jižní Morava, z.ú.
REGUTEC, a.s.

Rezekvítek, z. s.
Rosomák a syn, s.r.o.

Společnost Podané ruce
Střední škola Gemini, Brno

Střední škola F. D. Roosevelta, Brno
Střední škola pro zdravotně znevýhodněné – Kamenomlýnská, Brno

Táňa Kmenta s.r.o.
Učebnice Vaníček s.r.o.

Workpoint, s.r.o.
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Stážisté a dobrovolníci

Josefína Susová
Markéta Braunová
Zuzana Oulehlová

Tereza Kučerová
Lucie Procházková

Petra Talábová
Monika Svobodová

Tereza Kybová
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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Tým AGAPO

Ředitel organizace
Ing. Jakub Purdjak

Metodická vedoucí
Mgr. Zuzana Medňanská

kontaktní pracovnice pro program
Podporované zaměstnávání

a pro workshopy

Sociální pracovnice
Mgr. Jarmila Žílová

kontaktní pracovnice pro
Tranzitní program

Sociální pracovník
Mgr. Aleš Gothard

kontaktní pracovník pro
projekt Kámoš

Sociální pracovník
Bc. Michal Matyska

(do 05/2019)

Sociální pracovnice
Bc. Lucie Procházková

(od 11/2019)

Psycholog
Mgr. Zuzana Vaľková

Pracovník pro kontakt se zaměstnavateli
Bc. Alena Jančí

Pracovník pro PR
Mgr. Pavel Albert

24



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
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Finanční rozvaha
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Výkaz zisků a ztrát


