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1. Informace o organizaci:

Vznik: Obecně prospěšná společnost byla založena zakládací listinou ve formě notářského 
zápisu ze dne 20.2.2009.

Zakladatel: Jediným zakladatelem společnosti je společnost s ručením omezeným Centrum 
andragogiky, s.r.o. se sídlem Škroupova 631, Hradec Králové 2, PSČ 500 02, identifikační číslo 
27489698, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu 
C, číslo vložky 22067, www.centrumandragogiky.cz.
Ta poskytuje komplexní služby v oblasti dalšího vzdělávání, vzdělávání dospělých, manage-
mentu lidských zdrojů. Poskytuje také poradenské služby v oblasti grantů z evropských fondů, 
odbornou podporu v přípravě projektů a management grantů.
Jejím cílem je nabídnout společné vzdělání, otevřené kurzy a certifikované kurzy ke spokoje-
nosti klienta. Vzdělávací programy jsou certifikovány MPSV, MŠMT, MV, MZ.

Předmět poskytovaných služeb
a) vzdělávání veřejnosti, a to zejména:
- pořádání otevřených kurzů, akcí a workshopů zaměřených na problematiku rovných
  příležitostí, společenskou odpovědnost firem, sladění rodinného a pracovního života apod.,
- vzdělávání zaměřené na zvyšování znalostí a dovedností lidí v pokročilém věku,
- konzultační činnost v oblasti vzdělávání,
- vytvoření a provozování informačních webových stránek,
- vydávání propagačních materiálů sloužících k informování a vzdělávání;
b) mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, a to zejména:
- přenos know-how, metod a postupů,
c) pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí,
- rozvoj cestovního ruchu a zájmu o poznání;

Společnost může vykonávat kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla za-
ložena, i jiné činnosti (“doplňková činnost“) za podmínky, že doplňkovou činností bude dosa-
ženo účinnějšího využití majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost 
obecně prospěšných služeb.
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Předmět a rozsah doplňkových činností obecně prospěšné společnosti (výroba, obchod a služ-
by) neuvedené v příloze 1-3 Živnostenského zákona, a to zejména:
a) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
b) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání kulturních   
    produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
c) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
d) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;

2. Poslání:

Posláním obecně prospěšné společnosti Šance na vzdělání, o.p.s. je vést díky konzultačním a vzdě-
lávacím programům sociálně a zdravotně znevýhodněné osoby k orientaci v reálném světě, k na-
lézání a poznávání sebe sama, k osobnímu i pracovnímu začlenění a tím i k psychické vyrovnanosti. 
Vzdělávací projekty pro osoby se zdravotním postižením a jejich okolí zahrnují včasnou intervenci 
laickou i odbornou, školení personálu a blízkého okolí, konzultace, rekvalifikace, středoškolské, baka-
lářské, VŠ studium a zapojení na trh práce.

3. Registrovaný projekt:

V roce 2010 získala společnost grant na základě žádosti v rámci výzvy č. 44 GG 2.1 OP LZZ: 
Podpora klientů rehabilitačního ústavu Kladruby při budoucí sociální rehabilitaci, registrační 
číslo CZ.1.04/2.1.01/44.00095

Doba trvání: 1.5.2010 - 30.4.2012

Místo realizace: Kladruby

Statutární orgány:
Správní rada:
Předseda: Ing. Daniel Suchochleb
Členové: PhDr. Jindra Šťavová
 PhDr. Antonie Doležalová
Dozorčí rada:
Bc. Renata Jírů
Ing. Jana Šedová
Nikol Jírů

Zaměstnanci k 31.12.2010:
Vlasta Krejčová
MvDr. Jitka Thurnvaldová
David Bureš
Ing. Roman Schmidt 
Ing. Lucie Svobodová
Barbora Havlíčková
Mgr. Lucie Dostálová
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Rozpočet
Celková výše dotace činí 5 275 726,40 Kč, z toho 85 % dotace je z prostředků Evropské unie 
a 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

Partneři:
Personální agentura ETHIC HR, s.r.o.

4. Cíle projektu:

Projekt je určen pro klienty Rehabilitačního ústavu Kladruby. Jeho cílem je usnadnit těmto 
klientům sociální rehabilitaci umožněním rekvalifikace a následným zprostředkováním práce 
v souladu s jejich kvalifikační a zdravotní způsobilostí. Specifickým cílem projektu je vytvoření 
databáze spolupracujících podniků, odpovídajících pracovních míst a vhodných rekvalifikací 
tak, aby bylo možné uplatnit klienty ústavu na trhu práce i po ukončení projektu. 
Jednotliví klienti projdou bilanční a pracovní diagnostikou, na jejímž základě jim bude doporu-
čena vhodná rekvalifikace. Současně bude jednáno s podniky o možnosti uplatnění klienta po 
absolvování rekvalifikace. Jednotliví klienti absolvují rekvalifikaci, po jejím ukončení (a ukončení 
rehabilitace) nastoupí na sjednané pracovní místo. Většina pracovních míst bude sdílená, což 
u klientů minimalizuje stresující faktory. Uplatnění klientů na jednotlivých pozicích bude hodno-
ceno a hodnotící informace budou zaneseny do databáze vhodných příležitostí pro klienty 
(databáze spolupracujících podniků, databáze klientů a zájemců o práci, která bude obsaho-
vat informace o zdravotním stavu klienta, jeho zaměření a optimálním rozsahu úvazku). 
Součástí projektu budou aktivity motivující klienty k uplatnění na trhu práce.

Klíčové aktivity:
 • Bilanční a pracovní diagnostika klientů Rehabilitačního ústavu
 • Motivace klientů
 • Rekvalifikace
 • Spolupráce s podniky 
 • Ověření účelnosti systému sdílených pracovních míst 
 • Monitoring a řízení projektu

5. Možnosti rekvalifikace:

Nabídka rekvalifikace na míru pro osoby se zdravotním postižením a pomoc při jejich násled-
ném uplatnění na trhu práce ve spolupráci s RÚ Kladruby a personální agenturou ETHIC-HR 

Projekt vychází ze zkušeností zaměstnanců RÚ Kladruby, kteří na základě osobních rozhovorů 
s klienty pokládají za nezbytné doplnit zdravotní rehabilitaci:
- o motivaci klientů pro zapojení do aktivního života včetně trhu práce
- o bilanční a pracovní diagnostiku
- o poradenství ve výběru vhodné pracovní pozice
- o vzdělávání a rekvalifikace zaměřené na uplatnění ve vhodné pracovní pozici
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Projekt nabízí osobám se zdravotním postižením: 
- možnost přípravy na návrat na trh práce již v období zdravotní rehabilitace
- výcvik k uplatnění na pracovní pozici podle odpovídajících možností
- účastnit se seminářů a besed s osobami, které se již úspěšně vrátili na trh práce

Rekvalifikační kurzy akreditované MPSV:
- péče o osoby se zdravotním postižením v rodině
- zvládání psychické zátěže, syndrom vyhoření, prevence
- aktuální legislativa v sociálních službách
- zdravá komunikace
- individuální plánování
- muzikoterapie
- a další

Rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT:
- lektor
- operátor call centra
- obchodní zástupce
- projektový manažer
- finanční poradce
- základy podnikání
- obsluha PC
- a další

Další cíle projektu:
Vytvoření databáze spolupracujících podniků včetně popisů vhodných pracovních míst a jejich ná-
roků databáze zájemců o zaměstnání z řad klientů RÚ Kladruby a dalších s informacemi 
o zdravotním stavu, kvalifikaci či optimálním rozsahu úvazku propojení těchto databází s již existujícími 
a fungujícími databázemi pro stejnou cílovou skupinu.
Zdravotně postiženým osobám nabízíme bezplatnou účast v akreditovaných vzdělávacích a rekva-
lifikačních kurzech a následnou pomoc při vyhledání a zprostředkování pracovního místa na míru 
jejich potřebám.  Vzdělávání bude realizováno podle individuálního vzdělávacího plánu tak, aby co 
nejvíce odpovídalo možnostem klientů.
Ve spolupráci s Kontem BARIÉRY pomůžeme zájemcům v databázi spolupracujících zaměstnavatelů 
vyhledat vhodné pracovní místo, budoucímu zaměstnavateli poradíme s přizpůsobením pracovního 
prostoru a bezbariérovým přístupem. 
Zvýhodněné kurzy nabízíme také pro rodinné příslušníky tělesně postižených osob a další zájemce. 

6. Výběrové řízení:

Během léta bylo připraveno a zahájeno druhé výběrové řízení na dodavatele výukových pro-
středků a zařízení s různým časovým plněním:
1. dodávka 5 kusů speciální PC sestavy vč. operačního programu a kancelářského software,     
    dodávka 1 kusu notebooku vč. operačního programu a kancelářského software
2. dodávka 5 kusů vertikalizačních stolů
3. dodávka 5 kusů licencí speciálního ovládání pro speciální PC sestavy pohybem očí, pohy-
    bem hlavy nebo mluveným slovem
4. dodávka 5 kusů speciálního softwaru pro nácvik modelových situací.
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7. Pořádané akce v roce 2010:

6.12.2010   Beseda na téma Řízení neziskových organizací  Praha

Program besedy:
13:00 - 13:15 Registrace účastníků
13:15 - 13:30 Šance na vzdělání, o.p.s. - Vlasta Krejčová: uvítání, seznámení s činností o.p.s.
13:30 - 14:30 Neziskovky cz. – Ing. Marek Šedivý: vznik a řízení neziskové organizace v ČR
14:30 - 15:30 IBM – RNDr. Jana Pradlová, CSc.: vznik a řízení neziskové organizace v Brazílii
15:30 - 16:30 Nadační fond Inka – PhDr. Olga Vilímková: vznik a řízení nadačního fondu 
                      v Peruánských Andách
16:30 - 17:00 diskuse, občerstvení, závěr

Beseda byla zorganizována pro všechny zájemce z řad působících neziskových organizací 
i potencionálních zakladatelů nových neziskových organizací, ale také pro zájemce z řad pra-
covníků z podnikatelských či politických kruhů, kteří jsou ochotni se podělit o zkušenosti z nezis-
kového sektoru. 

Předvánoční beseda byla zahájena ředitelkou neziskové organizace Šance na vzdělání, 
o.p.s., paní Vlastou Krejčovou, www.sancenavzdelani.org a zástupkyní zřizovatele o.p.s. - Cen-
trum andragogiky, s.r.o., paní Ing. Petrou Michaličkovou, www.centrumandragogiky.cz.

Další přednášku přednesl prezident Asociace veřejně prospěšných organizací a manažer vněj-
ších vztahů o.p.s. Neziskovky.cz, Ing. Marek Šedivý, www.neziskovky.cz. Vysvětlil, co je důležité 
pro rozhodnutí zřídit neziskovou organizaci, na jakých základech funguje a jaká pravidla platí 
v případě dosažení úspěchu. Prezentace: www.sancenavzdelani.org/userfiles/1-Neziskovky.
cz.ppt

Další přednáška byla o kladných i záporných zkušenostech paní PhDr. Olgy Vilímkové, ředitelky 
Nadačního fondu INKA, www.inkaperu.cz. Tento fond podporuje ve studiu nadané indiány z 
Peruánských And. Nadační fond má za sebou několik let usilovné práce a již viditelné výsledky – 
mnoho „adoptivních„ rodičů a podnikatelských subjektů z řad české společnosti, kteří svými příspěv-
ky podporují děti z chudých horských oblastí v možnosti dále studovat.
Prezentace: www.sancenavzdelani.org/akce/beseda_na_tema_rizeni_neziskovych_organizaci-16

Paní Ing. Irena Zemánková, CSc., ředitelka občanského sdružení Asociace manažerů absolventů, 
představila strukturu AMA, www.amanno.org.
Toto sdružení se zabývá vzděláváním profesionálních pracovníků i mladých lidí působících většinou 
v neziskových organizacích. Dlouhodobě spolupracuje s podobnými organizacemi v Evropě. Úspěš-
ně realizovalo řadu projektů pro vedoucí pracovníky neziskových organizací, pracovníky s mládeží, 
pracovníky ve státní správě a samosprávě, pro znevýhodněné mladé lidi. Na mezinárodní úrovni 
byla zrealizována například Tematická studijní cesta pro neziskové organizace, www.amanno.org/
mobilita.html, kterou paní Zemánková blíže představila. Prezentace: www.sancenavzdelani.org/
userfiles/3-AMA.ppt.
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Jejím hostem na besedě byla účastnice Tématické studijní cesty Ing. Monika Straková z oddělení 
fundraisingu  církevního zařízení Domova sv. Karla Boromejského www.domovrepy.cz.  Paní Straková 
krátce představila náplň, provoz a služby domova sv. Karla Boromejského.

Besedy se jako čestný host zúčastnila paní Lenka Kohoutová. Založila Nadační fond pro podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením www.nfozp.cz. Tento fond se zabývá problematikou 
uplatnění zdravotně postižených osob ve společnosti. 
Paní Kohoutová byla zvolena ve volbách v roce 2010 poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Z 29. místa kandidátky ODS v Praze se díky preferenčním hlasům dostala až na 5. 
místo.

 

29.11.2010 - Svět práce č. 3 RÚ Kladruby seminář
Témata:
Možnosti souběhu zaměstnání a pobírání invalidního důchodu.
Kde najít odborníky, kteří pomáhají s nalezením práce lidem pobírajícím invalidní důchod.
Jak napsat životopis a motivační dopis.
Jak hovořit o svých silných stránkách i znevýhodnění.

5.12.2010 - Dobrá rada nad zlato Praha – vyhlášení výsledků soutěže
Soutěž DOBRÁ RADA NAD ZLATO se od svého vzniku snaží zviditelnit existenci a činnost krajských 
rad pro rozvoj lidských zdrojů a v neposlední řadě projekty samé. Rady se podílejí na koncepč-
ním řešení problémů spojených se zaměstnaností, zaměstnatelností, vzděláváním a všestran-
ným působením na rozvoj lidského potenciálu v jednotlivých regionech. 

Nezisková organizace Šance na vzdělání, o.p.s. předložila jeden ze svých projektů:
Pracujte na budoucím uplatnění už při rehabilitaci.
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        DOBRÁ RADA NAD ZLATO 2010 - vítězné projekty 

Projekt byl přihlášen do šestého ročníku soutěže zaměřené na aktivity rozvoje lidských zdrojů 
s názvem: DOBRÁ RADA NAD ZLATO 2010. Mottem tohoto ročníku soutěže bylo „Kreativitou 
k inovacím“. Soutěž vyhlásil Národní vzdělávací fond o.p.s., v návaznosti na databanku pro 
rozvoj lidských zdrojů. Partnery soutěže byly organizace: British Concil Česká republika, spo-
lečnost Pro Culture/Otevřená společnost o.p.s., časopis Andragogika - čtvrtletník pro rozvoj a 
vzdělávání dospělých a internetový portál INOVACE cz. Záštitu nad letošním ročníkem soutěže 
převzala paní Monica Pignal-Bata, předsedkyně správní rady Nadace Tomáše Bati a současně 
dcera Tomáše Bati. Projekt byl vybrán mezi šest nejúspěšnějších projektů. Slavnostní vyhlášení 
výsledků šestého ročníku soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO proběhlo15. listopadu 2010 v Praze 
v prostorách HUBu u příležitosti setkání odborníků a zástupců krajských rad pro rozvoj lidských 
zdrojů.
 
Letošního ročníku s mottem: „Kreativitou k inovacím“ se zúčastnilo celkem 33 projektů.  

Oceněné projekty soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO 2010: 

1. místo: MIC Akcelerátor - projekt realizuje Jihomoravské inovační centrum, z.s.p.o., 
              Jihomoravský kraj  

2. místo: Pracujte na budoucím uplatnění už při rehabilitaci - projekt realizuje Šance 
               na vzdělání, o.p.s., pro Středočeský kraj

3. místo: Z ústavu do života… - projekt realizuje Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb, 
               Středočeský kraj
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Mimořádné ocenění získává projekt:
Lean Leadership® - změna myšlení pro zlepšování, který realizuje DC VISION, s.r.o., 
                                 Moravskoslezský kraj

Cena za přínos pro rozvoj regionálního partnerství je udělována projektům: 
ŘEMESLA - projekt realizuje Střední odborná škola a střední odborné učiliště z Roudnice 
                   nad Labem, Ústecký kraj 
Otevři se dovednostem!, který realizuje Asistenční centrum a.s. pro Olomoucký kraj. 

Dárky oceněným projektům věnovali partneři soutěže a inovativní firmy: ESTÉE LAUDER, Raiffei-
senbank, a.s., Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s., IBM Česká repub-
lika, spol. s.r.o. a firma PRIMAGAS, s.r.o.
Ceny vítězným projektovým týmům a krajským radám pro rozvoj lidských zdrojů předal ředitel part-
nera projektu, organizace British Council Česká republika a ředitel projektu Creative Cities Nigel 
Bellingham.  Patronku soutěže - dceru Tomáše Bati a předsedkyni správní rady Nadace Tomáše 
Bati Monicu Pignal-Bata - při předávání důstojně zastoupil Pavel Velev, ředitel Nadace. 

26.10.2010 - Job Klub 2 RÚ Kladruby seminář
V prvním semináři lektorka seznámila klienty s možnostmi pracovního uplatnění, právní a sociál-
ní problematikou a možnostmi pracovního poradenství. Semináře se zúčastnilo 14 OZP. Účast-
níci hodnotili seminář velmi pozitivně. Pomohlo jim to v jejich rozhodování o další budoucnosti.
Témata:
Možnosti souběhu zaměstnání a pobírání invalidního důchodu.
Kde najít odborníky, kteří pomáhají s nalezením práce lidem pobírajícím invalidní důchod.
Jak napsat životopis a motivační dopis.
Jak hovořit o svých silných stránkách i znevýhodnění.

8.10.2010 - Job Fair bez bariér  ČSOB Praha workshop
Job Fair bez bariér je určen studentům se zdravotním postižením (tělesné, zrakové, sluchové 
a kombinované postižení, ne mentální postižení). Studenti Konta BARIÉRY studují různé obory 
na různých středních i vysokých školách po celé České republice, jsou ve věku 17 – 30 let. 
Zaměřujeme se především na studenty v posledních ročníkách a absolventy.
Studenti dostávají v průběhu studia stipendium Konta BARIÉRY.

Cílem Job Fairu bez bariér je usnadnit studentům s postižením vstup na pracovní trh a usnadnit hle-
dání vhodné pracovní příležitosti. Job Fair bez bariér se konal poprvé v roce 2009 a díky pozitivním 
ohlasům ze strany zaměstnavatelů i studentů jsme se rozhodli akci každoročně opakovat. V průbě-
hu Job Fairu se nejen představí jednotliví zaměstnavatelé, kteří mohou představit svou společnost 
a případně také aktuálně volné nebo nejčastěji obsazované pozice, ale v dopolední části se mo-
hou studenti i zaměstnavatelé dozvědět mnoho zajímavých informací o zaměstnávání zdravotně 
postižených osob. Cílem dopoledních prezentací je nejen zlepšení informovanosti studentů o té-
matu zaměstnávání, ale také motivace studentů k aktivnímu vstupu na pracovní trh po ukonče-
ní studií. Stejně tak se snažíme i zaměstnavatelům zprostředkovat možnost seznámit se se světem 
zdravotně postižených osob, představit jim schopné a vzdělané studenty a přesvědčit zaměstna-
vatele o tom, že tito lidé mají potenciálním zaměstnavatelům mnoho co nabídnout.
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30.9.2010 - Job Klub 1 RÚ Kladruby seminář
První Job klub byl zaměřen na možnosti pracovního uplatnění pro OZP (viz program ). Zúčastnilo 
se 5 osob z realizačního týmu. Seminář byl významný pro hlubší pochopení problematiky OZP.
Svět práce: Témata:
Možnosti souběhu zaměstnání a pobírání invalidního důchodu.
Kde najít odborníky, kteří pomáhají s nalezením práce lidem pobírajícím invalidní důchod.
Jak napsat životopis a motivační dopis.
Jak hovořit o svých silných stránkách i znevýhodnění.

14.9.2010 - AEDUCA 2010  Olomouc festival
6. ročník Festivalu vzdělávání dospělých, který pořádá Univerzita Palackého v Olomouci, za-
stoupená Filozofickou fakultou UP a Institutem celoživotního vzdělávání FF UP. Hlavním mottem 
šestého ročníku bylo „Budoucnost nevidíme, ale můžeme ji tvořit“.
 
25.4.2010 - Tématická studijní cesta do Norska stáž
- Kristiansand, Norsko
Tato studijní cesta zmapovala vzdělávací systém sociálně a zdravotně znevýhodněných osob 
v jižní oblasti Norska a jejich postupné začleňování na trh práce.
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Navštívená místa:

Kvadraturen Skole Senter: 
Vyšší odborná škola se zaměřuje především na všeobecné vzdělání. Je největší školou svého 
druhu v jižní části Norska. Má 1200 studentů. Dalšími obory jsou: elektrotechnická řemesla, zdra-
votnictví a sociální služby, chemicko-technologická a zpracovatelská řemesla, stavební a stroj-
ní řemesla a ekonomická studia. Velká část výuky se zaměřuje také na studenty se speciálními 
potřebami a vzdělávání vězňů ve věznici v Kristiansandu.
Centrum lidských zdrojů nabízí výuku pro dospělé a kurzy pro firmy a výrobní společnosti.
Specializuje se na 1. Výuku mentálně postižených  
  2. Výuku mládeže s kombinovaným postižením
  3. Výuku a nácvik praxe pro dospělou mládež s lehkým postižením

Věznice a vzdělávání v Kvadraturen Skole Sentre     
Vězení se nachází v posledních patrech činžovního kancelářského domu poblíž hlavního ná-
městí.  Probíhá zde výuka jazyků (angličtina, norština, matematika, fyzika). Nedaleko budovy 
se nachází chráněná dílna pro vězně s volnějším režimem. 

Krossen skole
Základní a střední škola pro děti se specifickými potřebami pro děti ve věku 6 – 16 let, speciální 
třídy pro děti s autismem. Škola pro celkem 240 dětí a 110 pracovníků, domácí i zahraniční stu-
denty – praxe – spolupráce s Univerzitou.
Integrační aktivity.
Individuální vzdělávací plán je podepsán rodiči a pedagogicko psychologickou poradnou.
Slouží současně jako komunitní centrum.
Mezinárodní Projekty – Comenius. 
Valhalla Verksted a/s
Chráněná dílna, která byla založená roku 1982. Nachází se zde 49 stálých pracovních pozic, 
oddělení pro tělesně i mentálně postižené osoby.

Varodd  
Vzdělávací společnost pro všechny sociální skupiny s vlastní výrobou a produkcí. 
Typy kurzů: pc, jazyky, životní styl a zdraví, účetnictví, zvládání stresových situací, specifické 
vzdělávání (mechanik, pracovník v kavárně …), workshopy s vlastní produkcí (textilní výroba, 
kompletace, tiskárna, grafické studio) výrobky se prodávají po celém Norsku. Startovací kurzy: 
4 týdny – testy a diagnostika, 10 týdnů – pracovní zkušenost. Mezinárodní spolupráce – Dánsko 
(přenos jejich know-how).

Ana Prison – největší věznice jižního Norska        
Současná kapacita věznice je nyní zhruba 220 osob.
Unikátem je, že v prostoru věznice se nachází farma (kravín), kde je vlastní produkce mléka, 
truhlářská a mechanická dílna, což dovoluje vězňům se přímo seznámit se zemědělskou prací.
V areálu jsou také domky pro vězně s volnějším režimem.
Učitelé jsou zaměstnanci školy, nepatří pod resort spravedlnosti (např. v Německu učitelé            
ve věznicích patří pod justici).
Vězni mají možnost získat částečnou kvalifikaci, což je vazba na národní systém kvalifikací. 



Osvědčení vystavuje škola.
Je zde možnost absolvovat svářečské zkoušky. Certifikát vystavuje příslušná firma, ne věznice.
Vězni můžou využít studium norštiny nebo angličtiny. 
V této věznici je zatím ojedinělá možnost využívat internet pro vězně. Jedná se o speciální 
servery, kdy vězeň má možnost využívat jen určité povolené stránky. Internet spravuje privátní 
firma. V areálu věznice je dále možno využít zahradnictví, stavebnictví apod.

 
7.4.2010 - Tématická studijní cesta pro neziskové organizace Slovensko, Estonsko, Švédsko stáž
Datum realizace: 1. 6. 2009 - 31. 5. 2010
Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00028
STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU
Základním cílem projektu je posílení kapacit NNO tak, aby byly schopné úspěšně realizovat 
projekty vedoucí ke snižování nezaměstnanosti v ČR, především nezaměstnanosti osob znevý-
hodněných na trhu práce a rozvoj mezinárodních i místních partnerství.
Projekt je realizován v České republice, na Slovensku, v Estonsku a ve Švédsku.
Primární cílovou skupinou jsou NNO v Praze, Středních Čechách (s přesahem do sousedních 
regionů), Pardubickém kraji a kraji Vysočina, které realizují programy snižující nezaměstnanost 
v ČR a přispívají k sociální integraci zdravotně a sociálně znevýhodněných osob do společnosti 
a především ke snižování nezaměstnanosti znevýhodněných osob.

Klíčovou aktivitou projektu byla studijní cesta pro 30 neziskových organizací – 40 účastníků 
z NNO z výše uvedených lokalit. Konkrétní odborný program byl připraven společně se zahra-
ničními partnery. Studijní program byl „šitý na míru“ jak českým, tak i zahraničním organizacím. 
V každé zemi jsou vytipována specifika, která se váží k budování kapacity a stability NNO 
a kde je oboustranný zájem o výměnu zkušeností. Záměrně byli vybráni zcela odlišní zahraniční 
partneři, a to jak místně, tak pokrytím problematiky zaměstnanosti lidských zdrojů, čímž bude 
zajištěna široká nabídka výměny zkušeností v oblasti řízení a budování kapacit NNO i v oblasti 
práce s cílovou skupinou.
Z hlediska formy byla studijní cesta koncipována jako kombinace návštěv s příklady dobré 
praxe a workshopů v místě s cílem podělit se o vzájemné přístupy a zkušenosti a především 
navázat konkrétní partnerství pro další mezinárodní projekty.

8. Účetnictví:

V roce 2010 byla přijata dotace z MPSV (ESF) ve výši 2 110 290,56 Kč a dále půjčka od zakla-
datele ve výši 30 000 Kč.

Celkový objem nákladů činil v roce 2010 částku 900.131 Kč, z toho náklady:
1. související s realizací projektu “Podpora klientů rehabilitačního ústavu Kladruby při budoucí     
      sociální rehabilitaci” reg. č. CZ.1.04/2.1.01/44.00095 činily 817.068 Kč (náklady kryty dotací 
      z MPSV – shodná výše zúčtována do výnosů),
2.   související s plněním obecně prospěšných služeb činily 62.063 Kč,
3.   za uvedené období nevznikly žádné náklady na mzdu ředitele a na odměny členů správní 
      a dozorčí rady.
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Celkový objem výnosů činil v roce 2010 částku 838.091,64 Kč, z toho:
Hlavní činnost – úroky z běžného provozního účtu ve výši 23,64 Kč
V rámci projektu zúčtována do výnosů adekvátní částka dotace rovnající se výši nákladů vy-
naložených na přímé a nepřímé náklady v roce 2010 – tedy 837.919,49 Kč. Dále potom úroky 
z projektového běžného účtu ve výši 148,51 Kč.

Stav závazků k 31.12.2010

A) projekt “Podpora klientů rehabilitačního ústavu Kladruby při budoucí sociální rehabilitaci” 
     reg. č. CZ.1.04/2.1.01/44.00095

Závazky vůči zaměstnancům 38.118 Kč
Závazky vůči ČSSZ 13.650 Kč
Závazky vůči zdravotním pojišťovnám 5.852 Kč
Závazky vůči finančnímu úřadu 10.209 Kč
Ostatní závazky (zákonné pojištění, faktury) 63.728 Kč 

B) běžná činnost
K uvedenému datu žádný závazek

Vývoj a stav fondů

9. Informace o předpokládaném vývoji činnosti o.p.s.

Společnost chce i nadále pokračovat v činnostech, pro které byla založena. V roce 2011 bude 
podána projektová žádost o dotaci z ESF. Jedná se o žádost na projekt, jenž by měl plynule 
navázat na právě realizovaný projekt “Podpora klientů rehabilitačního ústavu Kladruby při bu-
doucí sociální rehabilitaci”.

V Hradci Králové dne 30.07.2011

Zpracovali: Vlasta Krejčová – manažer projektu
  Ing. Daniel Suchochleb – předseda správní rady
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Fondy Stav k 1. 1. 2010 Stav k 31. 12. 2010

Nerozdělený zisk 100 000 0

Rezervní fond 127 982,86 227 982,86





Šance na vzdělání, o.p.s. 
Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové 2

www.sancenavzdelani.org

Vlasta Krejčová, ředitelka
Tel.: +420 773 695 300

E-mail: vlasta@sancenavzdelani.org


