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Úvodní slovo

Vážení kolegové, příznivci, donátoři, stážisté i uživatelé služeb AGAPO, o.p.s., 

zřejmě v žádném úvodním slově k výroční zprávě za rok 2020 nebude opomenuto 

téma pandemie. Stejně jako jiné organizace, i nás šíření covidu-19 ovlivnilo, a to 

jak ve zlém, tak v dobrém. Podstata naší práce, jakožto poskytovatele služby 

sociální rehabilitace, tkví v pravidelném a intenzivním kontaktu s klienty, kteří 

přichází z různých prostředí. Je jasné, že vzhledem k okolnostem došlo k útlumu 

námi poskytovaných služeb.  Složitá byla také realizace Tranzitního programu. 

V některých měsících klienti a klientky vůbec nemohli pracovat, poté byly 

zaměstnavatelé zcela pochopitelně opatrnější v otázce toho, koho pustí na 

pracoviště. O to více se sluší poděkovat těm zaměstnavatelům, kteří s námi na 

Tranzitním programu spolupracovali i v náročném pandemickém roce, 

samozřejmě za dodržení všech aktuálních opatření.

Výjimečná situace prověřila naši schopnost pružně reagovat na měnící se 

okolnosti i požadavky. Jako ředitel mohu prohlásit, že všichni členové týmu zůstali 

profesionály a novým podmínkám se bez problémů přizpůsobili. Nezbývá mi pak, 

než kolegům za jejich obětavou a usilovnou práci poděkovat. 

Že se naše organizace neustále vyvíjí a posouvá vpřed dokazuje také to, že jsme 

v roce 2020 zahájili realizaci dvou projektů. Jedním z nich je Vývoj a pilotní ověření 

konceptu Pracovně rehabilitačního střediska. Cílem tohoto projektu je vytvoření 

metodického postupu pro vytvoření sítě pracovně rehabilitačních středisek v České 

republice. Druhým počinem je projekt Ze školy do práce a do života 2020+. Ten si 

klade za cíl posílení kompetencí pedagogických pracovníků v realizaci tranzitního 

programu. 

Pevně věřím, že zkoušky a výzvy, které nám rok 2020 připravil, naši organizaci 

posílily a zúročíme je i v dalších letech.  

Ing. Jakub Purdjak 

ředitel



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. Služby organizace 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.

Činnost a poslání organizace 

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 2020

Počet uživatelů všech programů: 121

Počet uživatelů, kterým se podařilo získat zaměstnání: 38

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.

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.

Psychologické poradenství

V rámci psychologického poradenství můžeme našim klientům pomoci s tématy 

týkajícími se sebepoznání, sebevědomí, vztahů či osobního směřování.

Doplňkové služby poskytované v roce 2020



Další činnosti 
v roce 2020

Stejná šance 2020 

Soutěž oceňující zaměstnavatele zdravotně znevýhodněných osob. AGAPO, o.p.s. 

je hlavním pořadatelem soutěže za jihomoravský kraj. Výstupy ze soutěže jsou 

dostupné na oficiálním webu www.stejnasance.cz, dále na webu organizace 

www.agapo.cz a na facebookových stránkách AGAPO, o.p.s. 

Burza práce pro OZP

Aktivní účast na akci pořádané Úřadem práce.  

Workpoint s.r.o. 

Zajištění vzdělávacího workshopu. 

IQ Roma Servis 

Zajištění vzdělávacího servisu. 



Projekty 
za rok 2020
Vývoj a pilotní ověření konceptu 
PRACOVNĚ REHABILITAČNÍHO STŘEDISKA 

Projekt se zaměřuje na vývoj a pilotní ověření konceptu pracovně rehabilitačního 

střediska. Cílem projektu je vytvoření metodického postupu pro vytvoření sítě pracovně 

rehabilitačních středisek 

v ČR.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0./0.0./17_082/0015504

Období řešení     1/2020 – 12/2022

 Ze školy do práce a do života 2020+ 
Cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků škol při realizaci 

tranzitního programu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016771

Období řešení     7/2020 – 12/2022

Provoz dětské skupiny Pupálek 

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě ve městě Brně a zlepšení podmínek pro 

zaměstnanost rodičů. Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo 

domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, 

rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.



S kým jsme 
v roce 2020
spolupracovali 

Za finanční a materiální podporu děkujeme

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Jihomoravský kraj

Statutární město Brno

Avast, nadační fond (Abakus)

IKEA, Česká republika s.r.o.

TYCO Electronics Czech s.r.o.

Poliklinika Viniční 

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



Za podporu a spolupráci při zaměstnávání 
hendikepovaných děkujeme

A-AGENT s.r.o. (rádio Krokodýl) 
AHOLD Czech Republic, a.s.
Domov pro seniory, Koniklecová 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 
IKEA Česká republika, s.r.o.
Kafec Brand s.r.o.
Klub cestovatelů 
KOMETA Group, a.s.
Liga vozíčkářů
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, p.o.
Lenka Franková (kavárny Stonožka a Topolino) 
Love Music 
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Centrum léčivých rostlin 
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Michal Hořenovský Masáže Husova
Moravské zemské muzeum 
Myjómi družstvo invalidů 
Naděje, pobočka Brno
Národní divadlo Brno, p.o.
Omniplast s.r.o. 
Oskola s.r.o. 
Pekárna MITO 
PFM-GREENVIA S.R.O. 
Rezekvítek, z.s.
Rosomák a syn s.r.o. 
Simeva
Škola Montessori, z.s.
TOPMYTÍ.cz
Urban Transporte s.r.o. 
Workpoint s.r.o. 
ZOO Brno

Zaměstnavatelé 



Spolupracující
organizace

Úřad práce
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, IVIV
Společnost Podané ruce
Práh jižní Morava, z.ú.
Ratolest Brno – Dobrovolnické centrum
ADRA Brno – Dobrovolnické centrum
Dobrovolnické centrum 67
IQ Roma servis
ParaCENTRUM Fenix
Klára pomáhá z.s.
Rezekvítek, z. s.
Centrum Kociánka
Odborné učiliště a praktická škola – Lomená, Brno
Střední škola F. D. Roosevelta, Brno
Střední škola pro zdravotně znevýhodněné – Kamenomlýnská, Brno
Střední škola Gemini, Brno
Praktická škola – Ibsenka, Brno
Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka, Brno 

Stážisté
Dohnalová Barbora 
Vondálová Nikola
Hůlková Marie
Melicharová Julie
Hromadová Kateřina
Svobodová Andrea
Orálková Helena
Buršová Eliška
Indra Vojtěch 
Kaniová Kristýna 



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 2020: 62



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 2020: 32



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 2020: 17



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 2020: 32



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.

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.



Děkujeme za podporu při realizaci našich programů 
Magistrátu města Brna, Jihomoravskému kraji, Úřadu 
městské části Brno-střed, firmám, našim dárcům 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. 
Obzvláště děkujeme všem vstřícným zaměstnavatelům 
a uživatelům našich služeb, kteří se na nás s důvěrou 
obracejí.

Poděkování



Organizační struktura

Ředitel organizace
Ing. Jakub Purdjak

Metodická vedoucí
Mgr. Zuzana Medňanská
kontaktní pracovnice pro program Podporované 
zaměstnávání a pro workshopy

Sociální pracovnice
Mgr. Klára Plisková
kontaktní pracovnice pro Tranzitní program

Sociální pracovnice
Bc. Lucie Procházková
kontaktní pracovnice pro Tranzitní program

Sociální pracovník
Mgr. Aleš Gothard

Sociální pracovnice
Mgr. Jana Buchmannová

Pracovník pro kontakt se zaměstnavateli
Bc. Alena Jančí

Psycholog
Mgr. Zuzana Vaľková

Pracovník pro PR 
Mgr. Pavel Albert



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



Finanční rozvaha




