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1. Informace o organizaci 

 

Obecně prospěšná společnost Šance na vzdělání, o.p.s. byla založena zakládací listinou ve formě 

notářského zápisu ze dne 20. 2. 2009. 

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 a managementu 

lidských zdrojů, dále 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 spokojenosti 

klienta. Vzdělávací programy jsou certifikovány MPSV, MŠMT, MV, MZ. 

 

Předmět poskytovaných služeb 

a) vzdělávání veřejnosti, a to zejména: 

- pořádání otevřených kurzů, akcí a seminářů zaměřených na problematiku rovných 

příležitostí, sladění rodinného a pracovního života apod.,  

- konzultační činnost v oblasti vzdělávání, 

- vydávání propagačních materiálů sloužících k informování a vzdělávání, 

- informování o možnostech zapojení handicapovaných osob do běžného i pracovního 

života, 

b) pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí. 

Společnost může vykonávat kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena,  

i jiné činnosti (“doplňková činnost“) za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího 

využití majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných 

služeb. 

Předmět a rozsah doplňkových činností obecně prospěšné společnosti (výroba, obchod a služby) 

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. 

 

Správní rada:  

Předseda:  PhDr. Marie Jírů  

Členové:  PhDr. Jindřiška Šťavová 

     Ing. Lucie Bělinová  

 

Statutární orgán: 

Ředitel: Ing. Daniel Suchochleb  

 

Dozorčí rada: 

Ing. Petra Škopová 

Ing. Jana Šedová 

Bc. Anežka Révayová 
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2. Poslání 

Posláním obecně prospěšné společnosti Šance na vzdělání je podpořit, díky poradenským, 

konzultačním a vzdělávacím programům, sociálně a zdravotně znevýhodněné osoby k sociálnímu  

a pracovnímu začlenění a tím i k osobní spokojenosti.   

 

3. Registrovaný ukončený 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. 

Projekt byl financován z prostředků ESF ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje  

a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR skončil 30. 4. 2012. 

 

 

 

 

3.1 Cíle projektu  

Projekt byl určen pro klienty Rehabilitačního ústavu Kladruby. Jeho cílem bylo usnadnit těmto klientům 

sociální rehabilitaci umožněním rekvalifikace a následným zprostředkováním práce v souladu s jejich 

kvalifikační a zdravotní způsobilostí. Specifickým cílem projektu bylo 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 procházeli bilanční 

a pracovní diagnostikou, na jejímž základě jim byla doporučována vhodná rekvalifikace. Současně 

bylo jednáno s podniky o možnosti uplatnění klienta po absolvování rekvalifikace. Jednotliví klienti 

absolvovali rekvalifikaci, po jejím ukončení (a ukončení rehabilitace) nastupovali na sjednané 

pracovní místo. Uplatnění klientů na jednotlivých pozicích bylo hodnoceno, hodnotící informace byly 

zaneseny do databáze vhodných příležitostí pro klienty (databáze spolupracujících podniků, 

databáze klientů a zájemců o práci, která obsahuje základní informace o zdravotním stavu klienta, 

jeho zaměření a optimálním rozsahu úvazku). Součástí projektu byly také aktivity motivující klienty  

k uplatnění na trhu práce. 

Projekt vycházel ze zkušeností zaměstnanců RÚ Kladruby, kteří, na základě osobních pohovorů 

s klienty, pokládali za nezbytné doplňovat 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. 

Rehabilitační ústav Kladruby 
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Projekt nabízel 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. 

 

3.2 Další cíle projektu 

Byla vytvořena databáze spolupracujících podniků včetně popisů vhodných pracovních míst a jejich 

nároků, 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 byla nabídnuta bezplatná účast v akreditovaných vzdělávacích 

kurzech a rekvalifikacích a následná pomoc při vyhledání a zprostředkování pracovního místa na míru 

jejich potřebám. Vzdělávání bylo realizováno podle individuálního vzdělávacího plánu tak, aby co 

nejvíce odpovídalo možnostem klientů. 

 

4. Navazující projekt s grantem od Nadace České pojišťovny 

Od května 2012 se finanční podpory na projektu ujala Nadace České pojišťovny. 

Projekt pokračoval a byl postupně rozšiřován do dalších programů. 

Nový program byl rozdělen do tří částí:  

- návrat do života – podpora klientů České pojišťovny, a.s., 

- podpora klientů Rehabilitačního ústavu Kladruby při budoucí sociální rehabilitaci, 

- podpora klientů dalších rehabilitačních ústavů – integrace sociálně vyloučených skupin na trhu 

práce. 

Cílem programu bylo usnadnit sociální a pracovní rehabilitaci umožněním rekvalifikace a následným 

zprostředkováním práce v souladu s kvalifikační a zdravotní způsobilostí klientů i dalších zájemců. 

Od ledna 2013 bylo odsouhlaseno pokračování projektu s inovacemi: 

A. Zvýšení intenzity komunikace se zaměstnavateli s celostátní působností ke zvýšení pracovních 

nabídek včetně práce na zkoušku: 

- pokračování v započatém jednání s firmami s velkým zájmem o zaměstnávání OZP, 

- zahájení dalších jednání s velkými firmami (přislíbená setkání z minulého roku), 

- intenzivní zapojení pracovníků zřizovatele Šance na vzdělání, o.p.s. a to Centra andragogiky, 

s.r.o. při jednáních s klienty CA – personalisty významných firem, 

- nabídka seminářů pro firmy v regionech s tématikou – jak zaměstnávat OZP, jak vytvořit 

vhodné pracovní místo, atd., 

- spolupráce se zaměstnavateli na vytváření a zavedení tréninkových pracovních míst pro OZP, 

- výběrová řízení pro klienty i zaměstnavatele (exkurze ve firmách společně s klienty v rámci 

přímé asistenční podpory - seznámení s pracovištěm, vlastní pracovním místem, pracovními 

podmínkami, kolegy, vhodnou dopravou do firmy atd.).  

B. Zvýšení intenzity spolupráce s klienty OZP v rámci motivace: 

- zvýšit a udržet motivaci jednotlivých klientů k nástupu do zaměstnání - v jednotlivých regionech 

dle bydliště klientů – včetně využití metody „peer counselling“(vzájemné poradenství), která se 

využívá ve vyspělých zemích – dosažení cíle díky příkladu a podpory podobně postižené osoby 

C. Zvýšení intenzity spolupráce s klientem – psychoterapie/koučing: 

- intenzivní osobní spolupráce s psychologem/koučem co nejdříve, 

- odstraňování vnitřních bariér a nedostatku sebedůvěry, podpora samostatnosti a nezávislosti, 

cílené posilování myšlenky užitečnosti být v pracovním procesu, 

- inovace terapeutických jednání s tématy připravujícími se k pravidelnému pracovnímu 

procesu, 
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- respekt a úcta k sobě a druhým, tolerance, kooperace, 

- dovednosti zaměstnance – asertivita, aktivní naslouchání, řeč těla, hlasový projev, 

empatie,  

- zvládání stresu a náročné pracovní situace, 

- nalezení a posílení vlastního talentu a silných stránek, využití svých představ o správné práci 

k uskutečnění snu. 

4.1 Diagnostika a individuální sociální poradenství 

V rámci této aktivity diagnostici (lékařka a sociální pracovnice z RÚ Kladruby, případně odpovědní 

pracovníci České pojišťovny a.s.) analyzovali zdravotní, bilanční a pracovní informace od klienta  

a zpracovávali je do dotazníku, který byl předáván ke kariérovému poradenství.  

Diagnostici se podíleli na: 

- přípravě databáze klientů vhodných do zapojení pracovní rehabilitace, 

- vytváření vhodných motivačních aktivit, které pomáhají klientům při překonávání psychických 

bariér při navázání kontaktu s personálními poradci, 

- práci jednak s klienty RÚ Kladruby, jednak s klienty, kteří již opustili RÚ, jejich rodinami a s klienty 

ČP, 

- přípravě zdravotní diagnostiky na základě lékařských zpráv a konzultací s klientem (potenciál, 

limitace, posouzení fyzického či jiného znevýhodnění), 

- přípravě bilanční diagnostiky (rodinné zázemí, případná asistence, doprava, přechodné 

bydliště, finanční situace, případná pracovní pozice, pracovní potenciál), 

- přípravě pracovní diagnostiky při konzultacích s kompetentními pracovníky oslovených firem 

ohledně aktuální situace klienta (bezbariérovost, individuální potřeby, specifické potřeby při 

pohybu v budovách či další mimořádné potřeby, 

- přípravě sociálního poradenství (invalidní důchody, navazující sociální služby, možnost 

souběžného pracovního poměru atd.). 

Obsahem sociálního poradenství byly následující informace: 

- o nemocenském pojištění, invalidních důchodech, sociálních příspěvcích, dávkách, pomoci 

úřadu práce, 

- základy kariérového poradenství pro OZP (možnosti uplatnění na konkrétní pracovní pozici 

v konkrétních podnicích), 

- motivace v rámci poradenství ohledně vhodně zvolené rekvalifikace, odolnosti vůči stresovým 

záležitostem z nového prostředí a případně lepšímu prosazení svých talentů.  

4.2 Kariérové poradenství 

Přímá práce s klienty:  

- aktuální potřeby související s pracovním uplatněním (dílčí vzdělávání, rekvalifikace, podpora  

při sestavování životopisu a motivačního dopisu, podpora při vytváření e-mailové adresy 

vhodné pro korespondenci se zaměstnavatelem, překonávání obav a strachu z případných 

problémů, které mohou nastat se zaměstnáním…), 

- stanovení cílů a kroků vedoucí k dosažení s ohledem na momentální zdravotní stav, 

poskytování přímé podpor a pomoci při naplňování těchto cílů, 

- dílčí pracovně právní poradenství (oblast zákona o zaměstnanosti – chráněná místa, příspěvky 

na zaměstnávání OZP, lékařská posudková služba, možnosti souběhu zaměstnání a pobírání 

invalidního důchodu atd.), 

- komplexní pracovně právní poradenství k dané situaci klienta (spolupráce s diagnostiky), 

- zprostředkování pracovních nabídek, konzultace s klientem o nabídkách, přihlášení klienta  

do výběrového řízení (podpora je poskytována v rozsahu dle aktuálních možností konkrétního 

klienta), 

- vytipování vhodného zaměstnavatele k přímému oslovení žádosti o zaměstnání či přímo  

na vytvoření nového pracovního místa, 

- případná podpůrná účast u výběrových řízení našich klientů u zaměstnavatelů příprava exkurzí 

k vytipovaným zaměstnavatelům. 
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Mezi nejčastěji uváděné aktuální potřeby patřily: 

- pracovně právní poradenství,  

- doplnění vzdělání, jak se prezentovat u zaměstnavatele, kde a jak vyhledávat vhodnou inzerci 

pro OZP, komunikace se zaměstnavatelem o zdravotním znevýhodnění, odbourání stresu z 

jednání se zaměstnavatelem, jakým způsobem vhodně zmínit v životopisu delší pracovní 

pauzu, jak naformulovat v motivačním dopisu svůj handicap, ujasnit si možnosti svého 

pracovního uplatnění – konzultace o jednotlivých pracovních nabídkách apod.  

Nejčastější překážky klientů při hledání práce byly:  

- nestabilizovaný zdravotní stav,  

- plánované operace, následná lázeňská péče,  

- obavy hledat zaměstnání dříve než bude vyřízeno jednání o invalidní důchod apod.  

Tyto věci ovlivňovaly počet lidí, kteří mohli aktivně hledat zaměstnání a mohli do něj i následně také 

nastoupit.  

   

Přehled jednotlivých fází procesu v oblasti sociálního, motivačního a kariérového poradenství  

za období od ledna do října 2013: 

- havní pozornost byla soustředěna na klienty České pojišťovny, doplnění stavu dalšími klienty 

(např. z RÚ Kladruby atd.), 

- někteří klienti ČP se nemohli zapojit do spolupráce ze zdravotních důvodů (v aktuální době 

měli například kombinované postižení nebo ve zmíněném období měli ještě vážné zdravotní 

problémy).  

Od pracovníků ČP jsme obdrželi celkem 13 kontaktů na klienty, kterým byla nabídnuta pracovní 

rehabilitace. Z celkového počtu zahájilo spolupráci 5 klientů a se 2 zájemci probíhaly opakované 

konzultace o průběžném zdravotním stavu (během doby projektu však měli tito zájemci  

kombinované postižení, které neumožňovalo zahájit službu pracovní rehabilitace). Zbývajících 6 klientů 

se do spolupráce nezapojilo (závažné zdravotní důvody - plánované operace, dlouhodobé 

rehabilitace, vysoká míra kombinovaného postižení a podobně). 

Uvedení klienti procházeli různými fázemi v procesu pracovní rehabilitace. Někteří klienti procházeli 

více fázemi, některými i opakovaně: 

- ujasňování si aktuálních potřeb (například v oblasti řešení invalidního důchodu, nemocenské, 

zdravotního stavu apod.), 

- ujasňování aktuálních potřeb souvisejících s pracovním uplatněním v dílčím vzdělávání (kurzy 

PC, cizí jazyky apod.),  

- ujasňování aktuálních potřeb souvisejících s pracovním uplatněním v oblasti rekvalifikace, 

- pracovně právní poradenství, 

- vytipování vhodných pracovních zařazení (pracovní pozice) a jeho vyhledávání, 

- výběrová řízení, kterých se naši klienti zúčastnili či osobních návštěv klienta u zaměstnavatele 

(jednání o možnostech pracovního uplatnění), 

- vytvoření/úprava životopisů (včetně motivačních dopisů), 

- jednání s Úřady práce o poskytnutí finanční podpory pro zaměstnavatele OZP či zřízení 

Společensky účelného místa (SPÚM):   

- spolupráce se společností vyhledávající pracovní místa - pro rozšíření pracovních 

nabídek a zvýšení úspěšnosti pracovního uplatnění našich klientů, 

- přímá podpora osob, které nastoupily do zaměstnání.  

 

 

 

 

 



 

 
Výroční zpráva neziskové organizace Šance na vzdělání, o.p.s. za rok 2013     7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další klient RÚ od 1. 11. 2013 práce na zkoušku (v RÚ Kladruby nalezeno 8 pracovních míst). 

Vysvětlení k tabulce a údajům ze Zprávy (Aktuální fáze jednotlivých klientů a aktivit Šance  

na vzdělání, o.p.s. k 31.10.2013): 

Klienti ČP: 

1. 7 diagnostikovaných klientů ČP (klient č.1 - 5 a zájemci č. 1 - 2). 

2. 5 aktivních klientů ČP (klient č.1 - 5), u zbylých dvou klientů opakované konzultace  

o průběžném zdravotním stavu – aktuálně stále kombinované postižení, které neumožňovalo 

zahájit službu pracovní rehabilitace.  

3. Počet osob, u kterých byly vytvářeny motivační dopisy a životopisy k oslovení zaměstnavatelů – 

4x (klient č. 1, 2, 4, 5). 

4. Příprava klientů na výběrové řízení či k osobnímu pohovoru se zaměstnavatelem – 8x (klient č.1 

- 1x, č.2 - 4x, č.3 - 1x, č.4 - 1x, č.5 - 1x). 

5. Nalezená zaměstnání – 4x : 

- Klient č.1: pracovní smlouva na dobu neurčitou – obsluha stroje, Obalia, s.r.o. 

- Klient č.2: 2x,  

a) práce na zkoušku – OSVČ – ze zdr.důvodů klient odstoupil, 

b) prac. místo - zkušební doba 1,5 měsíce – manipulační pracovník, Europahouse 

Czech Group, s.r.o. 

- Klient č.3: pracovní rehabilitace přerušena (operace, rehabilitace, nestabilizovaný 

zdr.stav).  

- Klient č.4: pracovní rehabilitace aktuálně probíhala (klient měl jít cca za 2 roky do 

předčasného důchodu). 

- Klient č.5:   

a) v době před operací a po operaci v rehabilitačním procesu - práce z domova na 

zkrácený úvazek, administrativní pracovník, Šance na vzdělání, o.p.s. – DPP, 

b) probíhala pracovní rehabilitace, v listopadu předpoklad dokončení zdravotní 

rehabilitace a nástupu na pracovní místo dle výběru s vyšším úvazkem a případnou 

možností dojíždění (pro výkon konkrétní práce – potřebné dovybavení 

automatickou převodovkou v autě). 

 

 

 

Graf: Diagnostika a Kariérové poradenství 
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Klienti RÚ: 

1. 10 diagnostikovaných osob RÚ (klient č.2 - 11; klient č.1 spolupráce již v dřívějším období). 

2. 10 aktivních klientů RÚ (klient č. 1, 3 - 11; klient č.2 – pracuje od ledna 2013). 

3. Počet osob, u kterých byly vytvářeny motivační dopisy a životopisy k oslovení zaměstnavatelů – 

8x (klient č. 1, 2,3, 4, 6, 7, 8, 9). 

4. Příprava klientů na výběrové řízení či k os. pohovoru se zaměstnavatelem  – 15x (klient č. 1 – 1x, 

č. 3 – 6x, č. 4 – 1x, č. 6 – 2x, č. 7 – 1x, č. 8 – 1x, č. 9 – 1x, č. 10 – 2x) 

5. Nalezená zaměstnání – 6x : 

- Klient č.1 : nalezeno pracovní místo - manuální práce – kompletace, klient však odstoupil ze 

zdravotních důvodů, přerušení pracovní rehabilitace. 

- Klient č.2 : pracovní místo (leden 2013), manuální práce ve stavební firmě. 

- Klient č.3 : 2x  

a) pracovní místo – odstoupení ze zdravotních důvodů, práce v administrativě, 

b) práce na zkoušku probíhá, odborná administrativa. 

- Klient č.4 : pracovní rehabilitace ukončena z důvodu jednání o předčasném starobním 

důchodu. 

- Klient č.5 : pracovní rehabilitace přerušena. 

- Klient č.6 : pracovní rehabilitace aktuálně probíhala, od 1. 11. 2013 práce na zkoušku jako 

Pracovník novinové služby. 

- Klient č.7 : práce na zkoušku - ze zdr.důvodů klient odstoupil, pracovní rehabilitace probíhá.  

- Klient č.8 : pracovní místo administrativní práce, (červen 2013). 

- Klient č.9 : pracovní rehabilitace aktuálně probíhala. 

- Klient č.10: nalezeno pracovní místo asistent jednatele. 

- Klient č.11: pracovní rehabilitace aktuálně probíhala. 

Ostatní:  

1. 2 diagnostikovaní klienti. 

2. 2 aktivní klienti. 

3. Nalezená zaměstnání: 

- Klient č. M1 - pomocný kuchař (červen 2013). 

- Klient č. M2 - asistentka pro žáky s postižením (září 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další klient RÚ Kladruby od 1. 11. 2013 práce na zkoušku (v RÚ 8 nalezených míst). 

 

Graf: Úspěšnost nalezení 

zaměstnání 
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Klienti ČP:  

č.1     obsluha stroje, 

č. 2 (2x)  OSVČ, (práce na zkoušku) a následně zaměstnání manipulační dělník , 

č. 5    administrativní práce. 

Klienti RÚ: 

č. 1    manuální práce – kompletace, 

č. 2    manuální práce ve stavební firmě, 

č. 3 (2x)  administrativní práce, odborná administrativa (práce na zkoušku),   

č. 7    administrativní práce , 

č. 8    administrativní práce, 

Č. 10    asistent jednatele, 

(Plus klient RÚ č. 6 od 1.11 2013 práce na zkoušku pracovník novinové služby). 

Klienti z kategorie „Ostatní“: 

M1     pomocný kuchař, 

M2     asistentka ve škole (pro žáky s postižením). 

 

4.3 Spolupráce se zaměstnavateli 

Cílem bylo: pořádání informativních konferencí a seminářů pro zaměstnavatele i pro OZP, které sloužily 

k propojení OZP přímo se zaměstnavateli. 

Také postupné rozšiřování již existující databáze firem včetně popisů vhodných pracovních míst  

a jejich nároků, stejně jako databáze zájemců o zaměstnání z řad klientů s informacemi o zdravotním 

stavu, kvalifikaci či optimálním rozsahu úvazku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf: Spolupráce se zaměstnavateli 1 
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4.4 Motivační aktivity včetně komplexního sociálního poradenství 

Cílem motivačních akcí bylo: 

- seznamovat klienty s nabízenými službami společnosti Šance na vzdělání, o.p.s.,  

- propojení zkušeností se zaměstnáváním OZP, 

- poradenství v oblasti sociální problematiky, zaměstnávání, zvládání stresových situací  

či správné komunikace, 

- individuální podpora.    

Komplexní sociální poradenství zahrnovalo:  

- psychologickou podporu, 

- odborné sociální poradenství,  

- poradenství o vhodném vzdělávání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf: Spolupráce se zaměstnavateli 2 

Graf: Motivačních konzultací 
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4.5 Monitoring 

Pravidelně 1 x za měsíc se konaly porady realizačního týmu v RÚ Kladruby a v ČP.  

Projednávány byly mimo jiné: 

- náplň sociálních a motivačních seminářů, 

- rozšíření a případné změny obsahu seminářů, 

- způsob komunikace s klienty, 

- návrhy další spolupráce s podniky zaměstnávající OZP, 

- návrhy na rekvalifikační kurzy, 

- návrhy besed s podniky a OZP, 

- pracovní stáže a další. 

 

5. Ocenění a nominace 

Soutěž – Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací  

prosinec 2012 – leden 2013. 

Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byly v prosinci 2012 oceněny nejlepší firmy 

a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za Společenskou 

odpovědnost organizací (CSR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve veřejném sektoru získali právo užívat titul "Společensky odpovědná organizace" Diecézní charita 

opavsko-ostravská, Město Třinec, Městský úřad města Třinec, Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště technické, Třemošnice a Šance na vzdělání, o.p.s. 

Obdobně, jako v jiných státech světa, přišli Národní ceny předat nejvyšší představitelé ČR a další 

významné osobnosti veřejného života.  

"Samozřejmě nemůžeme očekávat, že by se hned Národní ceny kvality účastnily tisíce firem. Na to je 

účast příliš náročná. Mění ve firmě mnoho zaběhnutých postupů, vyžaduje vizi, přípravu strategie a 

hodně práce. Na jejím konci stojí ovšem řádově silnější konkurenceschopnější firma s lepšími 

ekonomickými výsledky a to by měl být zájem každého z podnikatelů. Proto věříme, že české firmy 

nabídnutou pomoc přijmou," dodal Jan Taraba. 

            Národní cena ČR 
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 „Získat ocenění, která udělujeme, samozřejmě po firmách vyžaduje mnohem větší úsilí než poslat 

přihlášku a půlstránkový profil nebo výpis z účetní závěrky, jako je tomu u mnoha jiných soutěží. Za to 

ale nabízíme mnohem větší přidanou hodnotu: poskytujeme účastníkům nástroje, které firmu vedou  

k větší konkurenceschopnosti, ke zlepšování, k business excellenci. Firmu účast v programech 

Národních cen posílí, zvýší konkurenceschopnost a výrazným způsobem zlepší její ekonomické 

výsledky," dodala Alena Plášková. 

Nominace na Cenu Olgy Havlové 2013 

Šance na vzdělání o.p.s. a také Mgr. Barbora Stöckel byly nominovány, paní inženýrkou Hanou 

Petrovou, do skupiny 24 osob či organizací na Cenu Olgy Havlové 2013. Cenu každoročně uděluje 

Nadace Olgy Havlové těm, kteří pomáhají lidem s nepříznivým zdravotním a sociálním osudem, tedy 

lidem, kteří se těžko včleňují do společnosti zdravých osob.  

Prestižní Cena Olgy Havlové se uděluje každoročně v květnu. Paní Olga se zúčastnila pouze prvního 

ročníku udělování Ceny - v lednu roku 1996 zemřela. Cena Olgy Havlové se tak stala i vzpomínkou  

na osobnost, která se vždy zastávala práv ohrožených občanů. 

Nadace Olgy Havlové se svým působením snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu 

lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.  

Díky paní inženýrce Haně Petrové jsme se mohly dostat do této skvělé skupiny nominovaných v roce 

2013.  

Velmi si toho vážíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cena Olgy Havlové 2013 
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6. Zpětná vazba od klientů 

……………………………………… 

Vážený pane řediteli,   

těmito řádky bych Vám chtěla velmi poděkovat za péči, které se mi dostalo při mém dlouhodobém 

pobytu v RÚ Kladrubech. Ubytovaná jsem byla na šestém oddělení v pokoji, který odpovídal 

komfortem i čistotou, pokoji několika hvězdičkového hotelu. Pro pacienta, který byl hospitalizován  

v nemocnici šest měsíců, to byla nádherná změna. Úžasná péče sestřiček, odbornost rehabilitačních 

pracovnic a perfektní profesní a lidský přístup lékařů  pomohl k mému návratu do života. 

Vyzdvihnout bych chtěla práci pracovnic Šance na vzdělávání, se kterými jsem překonala beznaděj 

a zorientovala se při jednání s OSSZ  a navedly mě na nové profesní cesty.  

Jaroslava z Českých Budějovic 

……………………………………… 

Nemoc může být vnímána jako výzva ke změně způsobu života, popřípadě k rekonstrukci naší 

hodnotové orientace. Pak ji ovšem můžeme chápat dokonce jako příležitost, kterou jsme dostali  

na naší životní cestě. Umožní nám jiný, často naprosto neočekávaný úhel pohledu na mnohé z toho, 

co nás obklopuje a co je součástí našeho každodenního života. Záleží jen na nás, jak dokážeme onu 

příležitost využít.  

Barbora 

……………………………………… 

Dobrý den,  

Rád bych sdílel své zkušenosti se zaměstnáním a vyrovnáním se s handicapem. Rozhodně si netroufám 

tvrdit, že já mohu někomu radit. Každý jsme individuální a je jistě mnoho lidí, jejichž situace je daleko 

složitější. Já se potýkám s (vrozenou) Dětskou mozkovou obrnou kvadruparetického typu. S omezeními, 

která vyplývají z této diagnózy, se tedy potýkám celý život a nenastal u mě „životní zvrat“ v podobě 

úrazu či nemoci. Sice jsem si nemohl nikdy zažít jaké to je tancovat, hrát fotbal apod., ale na druhou 

stranu se mým handicapem mohlo „počítat“ od mala a tomu přizpůsobit plánování života. Např. bylo 

samozřejmé, že nebudu moci zůstat žít na vesnici, odkud pocházím, ale po střední škole jsem  

se odstěhoval do Prahy, kde byly větší možnosti studia, samostatnosti i pracovního uplatnění… 

Právě k pracovnímu uplatnění bych chtěl podotknout velmi důležitou věc. Pro všechny, kdo se bojí 

nebo váhají, zda práci hledat nebo nabídku přijmout: Jděte do toho! Prostě pokud to nezkusíte, 

nebudete vědět, jestli to zvládnete nebo ne. Zůstat „sedět doma“ můžete nakonec vždycky, ale já  

si myslím, že alespoň to zkusit za to stojí.  

Nebudu zde nikomu dávat falešné naděje, jak je to jednoduché, jak na Vás všichni čekají a každý se 

snaží jen pomoci. Tak to není, ale je stále více firem a institucí, které uplatnění handicapovaným 

umožňují. Pokud se člověk snaží a nezalekne se prvního odmítnutí tak najít si práci i s handicapem není 

nic nereálného. A to nejdůležitější - všude je to o lidech. Po nesmělých začátcích se vždycky všechno 

nějak usadí a můžete žít normální pracovní život. Alespoň taková je moje zkušenost. Nynější 

zaměstnání je již mým několikátým v řadě (stěhování, dokončení studia ale i to, že se mi zkrátka něco 

dále dělat nechtělo), takže si troufám, tvrdit, že se nejednalo o nějakou náhodu. Začít pracovat není 

určitě nic jednoduchého, ale co v životě je? Takže moje doporučení určitě se nebát a zkusit!  

Miroslav 
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7. Další registrované projekty 

7.1 Kompetence lektorů pro vzdělávání ve zdravotnictví 

Od roku 2012 je v běhu realizace projektu „Kompetence lektorů pro vzdělávání ve zdravotnictví“ (dále 

také projekt LVZ). 

Projekt je financován z prostředků ESF ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělání  

pro konkurenceschopnost.  

Místo realizace: Královéhradecký kraj 

Termín realizace:  1. 3. 2012 - 31. 10. 2013 

Rozpočet: Celková výše dotace činí 2 113 860 Kč 

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je rozšířit, doplnit a rozvinout vědomosti, dovednosti  

a kompetence lektorů působících v oblasti dalšího specializačního vzdělávání ve zdravotnictví  

s důrazem na nové trendy a postupy v andragogické didaktice, která je provázána s obory 

psychologickými, pedagogickými, sociologickými a ekonomickými. 

 

 

7.2 Štíhlý management ve zdravotnictví 

V roce 2013 byla zahájena realizace projektu „Štíhlý management ve zdravotnictví“,  

reg. č. CZ.1.07/3.2.10/04.0031 (dále také projekt ŠMZ). 

Projekt je financován z prostředků ESF ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělání  

pro konkurenceschopnost.  

Místo realizace: Královéhradecký kraj 

Termín realizace: 1. 4. 2013 – 31. 3. 2015 

Rozpočet: Celková výše dotace činí 1 716 192 Kč 

Cíle projektu: 

Vytvořit vzdělávací program, jehož výstupem bude zaměstnanec organizace (lékařský, nelékařský 

pracovník, THP pracovník, atd.), který poskytuje zdravotní péči (nemocnice, poliklinika, záchranná 

služba, atd.) a který vedle své odborné způsobilosti bude disponovat dostatečně širokým přehledem  

o fungování a financování zdravotnictví a zdravotnických zařízení, díky kterému je schopen přispívat 

ke zvyšování efektivity podpůrných nelékařských procesů ve své organizaci, při zachování kvality 

péče o pacienta a jeho bezpečnosti na daném pracovišti, a to za podmínky, že je pro tento účel 

vybaven potřebnými kompetencemi z oblasti štíhlého managementu.  
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8. Finanční rozvaha projektů ŠnV 

V roce 2013 byla přijata dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 722303,96 Kč na projekt LVZ, ze 

stejného kraje dotace ve výši 626 391,20 Kč na projekt ŠMZ, příspěvek od Nadačního fondu České 

pojišťovny ve výši 1 200 000 Kč (nevyčerpaná část ve výši 199 336,48 Kč byla vrácena dne 22. 11. 

2013).  

Celkový objem nákladů činil v roce 2013 částku 2 896 904,37 Kč, z toho náklady: 

1. související s realizací projektu LVZ činily 910 545 Kč (náklady kryty dotací z Královéhradeckého 

kraje), 

2. související s realizací projektu ŠMZ činily 633 508 Kč (náklady kryty dotací z Královéhradeckého 

kraje), 

3. související s realizací programu, na který byl poskytnut příspěvek Nadací České pojišťovny (dále 

také Projekt NF ČP) činily 1 090 560,23 Kč, 

4. související s plněním obecně prospěšných služeb činily 176 733 Kč, 

5. související s hospodářskou činnosti činily 85 558,14 Kč 

6. za uvedené období nevznikly žádné náklady na mzdu ředitele a na odměny členů správní  

a dozorčí rady. 

Celkový objem výnosů činil v roce 2013 částku 2 922 360,45 Kč, z toho:  

1. V rámci projektu LVZ zúčtována do výnosů částka dotace ve výši 1 054 714,38 Kč. 

2. V rámci projektu LVZ zúčtována do výnosů částka dotace e výši 633 508 Kč. 

3. V rámci Projektu NF ČP zúčtována do výnosů částka ve výši přijatého příspěvku 1 000 663,52Kč.  

4. V rámci hospodářské činnosti vytvořeny výnosy ve výši 233 360 Kč. 

5. Ostatní výnosy ve výši 114,55 Kč tvoří úroky na běžných účtech. 

Výsledek hospodaření před zdaněním k 31. 12. 2013 činí 25 456,08 Kč. 

 

Stav závazků k 31. 12. 2013 

1. Projekt ŠMZ 

Závazky vůči zaměstnancům 49 945 Kč 

Závazky vůči ČSSZ 0 Kč 

Závazky vůči zdravotním pojišťovnám 0 Kč 

Závazky vůči finančnímu úřadu 7155 Kč 

Ostatní závazky (zákonné pojištění, faktury) 0 Kč  

Faktury přijaté 15 605 Kč 

2. Hlavní činnost 

Závazky vůči zaměstnancům 11 050 Kč 

Závazky vůči ČSSZ 0 Kč 

Závazky vůči zdravotním pojišťovnám 0 Kč 

Závazky vůči finančnímu úřadu 1 950 Kč 

Ostatní závazky (zákonné pojištění, faktury) 400 Kč  

Faktury přijaté 15 605 Kč 

 

Vývoj a stav fondů 

 

Fondy Stav k 1. 1. 2013 Stav k 31. 12. 2013 

Nerozdělený zisk -132635,04 55785,19 

Rezervní fond 227 982,86 227 982,86 
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9. Informace o předpokládaném vývoji činnosti o.p.s. 

V říjnu 2013 skončil projekt Nadace České pojišťovny. Na realizaci cílů danými tímto projektem bylo 

navázáno od listopadu 2013 spoluprací s Rehabilitačním ústavem Kladruby, kde z vlastních zdrojů 

o.p.s. byly pořádány semináře se sociální tématikou pro klienty RÚ, které se ukázaly jako velmi 

potřebné a užitečné. 

Obecně prospěšná společnost chce i nadále pokračovat v činnostech, pro které byla založena. 

Je třeba si uvědomit, že disabilita se týká všech lidí bez rozdílu. Kdokoli z nás se může sám stát osobou 

s tělesným či mentálním znevýhodněním, ať už v důsledku nemoci či nehody. Člověk s postižením  

se cítí být vyřazen ze společnosti v souvislosti s tím, jakým způsobem s ním daná společnost zachází  

či jak se k němu chová jeho okolí. Jednou z bariér je nedostatečné vcítění a pochopení člověka 

v tíživé zdravotní situaci ze strany lidí, jimž disabilita nezasáhla do jejich životů.  

 

 

 
V Hradci Králové, dne: 30. 5. 2014 

Zpracovala: Vlasta Krejčová 

Zkontroloval: Ing. Daniel Suchochleb  


