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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. 02. 2009. 

 

Zakladatelem společnosti je společnost s ručením omezeným Centrum andragogiky, 

s.r.o. se sídlem K Dolíkám 809/8b, 503 11 Hradec Králové – Svobodné Dvory, 

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. 
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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 

 

 

 

 

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.   
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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. 04. 2012. 

 

 

 

Cíle projektu  

Projekt byl určen pro klienty Rehabilitačního ústavu Kladruby. Vycházel ze zkušeností 

zaměstnanců RÚ 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. Součástí projektu byly také aktivity motivující klienty k 

uplatnění na trhu práce. 

 

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. 
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4. Navazující ukončený projekt – grant od Nadace České pojišťovny 
 

Pokračování projektu bylo možné díky Nadaci České pojišťovny. 

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 

motivačních a poradenských aktivit, rekvalifikace a následným zprostředkováním 

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

Projekt pokračoval 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, vlastním 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:  

 respekt a úcta k sobě a druhým, tolerance, kooperace, 
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 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. 

 

D. Sociální poradenství, jehož obsahem byly následující informace: 

- o nemocenském pojištění, invalidních důchodech, sociálních příspěvcích a 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.  

 

E. 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 podpory 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.  
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5. Ocenění projektů a nominace 

 

Soutěž – Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací  
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 získala právo užívat titul "Společensky odpovědná organizace" 

kromě jiných oceněných i 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.  

 

Nominace na Cenu Olgy Havlové: 
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. Cenu 

každoročně uděluje Nadace Olgy Havlové těm, kteří pomáhají lidem s nepříznivým 

zdravotním a sociálním osudem a těžko se včleňují do společnosti zdravých osob.  

Prestižní Cena Olgy Havlové se 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.  
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6. Další činnost  

 
6.1  

 

V Rehabilitačním ústavu Kladruby se konaly poradenské semináře s názvem: 
Sociální poradenství pro život se zdravotním postižením 

 

Cíle vzdělávací akce: 

- komplexní informace v sociální problematice pro osoby se zdravotním 

postižením. 

Cílová skupina: 

- pacienti Rehabilitačního ústavu Kladruby, 

- další zájemci z řad osob zdravotně postižených a jejich rodin. 

Program: 

- nemocenské pojištění a invalidní důchody, 

- výhody pro osoby se zdravotním postižením, 

- sociální příspěvky a dávky, 

- pomoc úřadu práce osobám se zdravotním postižením. 

  

Lektorky: 

Mgr. Petra Pešoutová, Mgr. Barbora Stöckel 

 

 

6.2 

 

Uspořádali jsme již 5. konferenci na velmi diskutované téma: uplatnění zdravotně 

znevýhodněných osob na trhu práce s názvem: „Talent a co dál? V.“  

Konference se konala dne 26. 2. 2014.  
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Touto akcí jsme navázali na úspěšná diskusní fóra, která jsme pořádali v červnu roku 

2011 – při příležitosti Evropských her handicapované mládeže v Brně. Dále stejně 

zaměřená akce byla v lednu 2012 v Praze a v dubnu 2012 v Rehabilitačním ústavu 

Kladruby u Vlašimi. V listopadu 2012 se konalo další fórum v budově T-Mobile Czech 

Republic, a.s. 

 

Díky podpoře hostitelské organizace T-Mobile Czech Republic, a.s. konference 

proběhla přímo v prostorách společnosti v Praze 4. 

Hlavním cílem bylo opět přiblížit osobám se zdravotním postižením, zaměstnavatelům, 

neziskovým organizacím zabývajícím se touto problematikou, ale i široké veřejnosti 

problematiku uplatnění zdravotně znevýhodněných osob na trhu práce. Vzájemně si 

mohli vyměnit pozitivní i negativní zkušenosti a dozvědět se novinky z oblasti 

zaměstnávání. 

 

Během celodenního programu se účastníci měli možnost seznámit s odbornými 

přednáškami a prezentacemi řečníků z řad zaměstnavatelů a institucí podporujících 

handicapované. O své zkušenosti se podělili i zdravotně znevýhodnění, kteří již mají 

proces vyhledávání vhodného pracovního uplatnění za sebou. 

 

Zajímavým bonusem pro všechny zúčastněné byl workshop s tématem sociální 

problematika osob se zdravotním postižením a představení společnosti T-Mobile. 

 

 

Velké poděkování a uznání proto patří společnostem: 

 

 Centrum andragogiky, s.r.o.  

 T-Mobile Czech Republic, a.s. 

 Nadační fond pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) 

 Česká asociace paraplegiků (CZEPA) 

 ILA, s.r.o. 

 Rehabilitační ústav Kladruby u Vlašimi 

 Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR 

 Manpower Česká republika 

 

Konferenci moderoval pan Daniel Rumpík z Radia Blaník, díky němuž se atmosféra celé 

akce nesla v příjemném tempu.  
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Zpětné vazby ke konferenci: 

 

„Akce splnila mé očekávání, jsem nadšená a doufám, že KB v letošním roce zaměstná 

více OZP než v tom minulém.“ 

Veronika Žídková, KB a.s. 

  

„Nejpřínosnější myšlenky v rámci celé akce: Jasně definovaná potřeba napříč všemi 

příspěvky volající po změně přístupu a legislativy v dané oblasti. Vzájemná podpora a 

motivace k další práci. Sdílení konkrétních zkušeností.“ 

Mgr. Iveta Ševčíková, osoba OZP 

  

„Ještě jednou děkuji za příležitost zúčastnit se konference. Byla pro mě obrovskou 

zkušeností – jak z pohledu „řečníka“, tak účastníka – odnesla jsem si spoustu podnětů 

a zajímavých informací a idejí, a v neposlední řadě velkou motivaci pro další 

osobnostní rozvoj.“ 

Zuzana Přibilová, Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením 

  

„Příjemný moderátor a celková atmosféra, dobrá organizace a dodržení časového 

harmonogramu. Celkově velmi přínosná konference, které jsem ráda, že jsem se 

účastnila a děkuji všem účastnicím a účastníkům, že tato témata otvírají.“ 

Gabriela Brodacká, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

  

„Nejpřínosnější myšlenky v rámci celé akce: Informace, jak to dělají v zahraničí – 

sociální postoj k osobám se zdravotním postižením.“ 

Sabina Částková, Česká televize 
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6.3 

 

Šance na vzdělání, o.p.s. byla partnerem soutěže: 

„Zdravotně postižený zaměstnanec roku 2014“ 
 

Čtvrtý ročník prestižní soutěže, kterou pořádá Nadační fond pro podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP), probíhal ve dvou kategoriích: 

Zaměstnanec roku z chráněného trhu práce a Zaměstnanec roku z běžného trhu 

práce. „Na myšlenku vyhlásit soutěž o nejlepšího zdravotně postiženého Zaměstnance 

roku nás přivedl fakt, že stojí za to nejenom zviditelňovat a podporovat samotné kvalitní 

zaměstnavatele osob se zdravotním postižením a jejich produkty, ale také jejich 

zaměstnance, kteří se podílí na úspěchu a rozvoji firmy,“ říká k soutěži Hana 

Potměšilová, ředitelka NFOZP. 

 

Zaměstnavatelé mohli nominovat své pracovníky, kteří spadají do kategorie osob se 

zdravotním postižením. V konkurenci 24 finalistů uspěli Petra Helebrantová z OZP 

Akademie a Roman Pišný z Městského úřadu Jindřichův Hradec. Výsledky se všichni 

dozvěděli na slavnostním vyhlášení 21. října 2014 v prostorách Staroměstské radnice. 

Centrum andragogiky, s.r.o. a Šance na vzdělání, o.p.s. věnovali vítězům cenu v 

podobě vzdělávacího kurzu. 

 

 

7. Další registrované projekty:  

 
7.1 

 

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: 01.04.2013 – 31.03.2015 

 

Rozpočet: Celková výše dotace činí 1.716.192 Kč 
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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.  

 

7.2 

V roce 2014 byl realizován projekt „Štíhlé metody řízení v organizaci “, reg. č. 

CZ.1.07/3.2.11/03.0068 (dále také projekt ŠÉM). 

 

Projekt je financován z prostředků ESF ČR prostřednictvím Operačního programu 

Vzdělání pro konkurenceschopnost.  

 

Místo realizace: Středočeský kraj 

 

Termín realizace: 01.01.2014 – 31.12.2014 

 

Rozpočet: Celková výše dotace činila 1.196.181,10 Kč. 

 

Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu je vznik nového komplexního vzdělávacího programu, který 

umožní získat znalosti a dovednosti z oblasti štíhlých metod řízení účastníkům dalšího 

vzdělávání z podniků ve Středočeském kraji. Program byl rozdělen na dva kurzy. První 

se zaměří na podniky výrobní a druhý na podniky ostatní (nevýrobní). Ve vzdělávacím 

programu budou účastníci z podniků, které jsou v růstu, i z těch v útlumu. Toto 

provázání vnímáme pro účastníky jako velice přínosné a obohacující. 

 

 

8. Finanční rozvaha projektů ŠnV 
 

V roce 2014 pokračoval projekt ŠMZ, na který byla přislíbena dotace již v roce 2013. 

Současně byla v roce 2014 přislíbena dotace od Středočeského kraje ve výši 

1.196.181,10 Kč na projekt ŠÉM. 
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Celkový objem nákladů činil v roce 2014 částku 1.950.276,67 Kč, z toho náklady: 

- související s realizací projektu ŠÉM činily 1.024.026 Kč (náklady kryty dotací), 

- související s realizací projektu ŠMZ činily 706.795 Kč (náklady kryty dotací), 

- související s plněním obecně prospěšných služeb činily 167.965,67 Kč, 

- související s hospodářskou činnosti činily 51.490 Kč, 

- za uvedené období nevznikly žádné náklady na mzdu ředitele a na odměny členů 

správní a dozorčí rady. 

 

Celkový objem výnosů činil v roce 2014 částku 2.274.641,65 Kč, z toho:  

- v rámci projektu ŠÉM zúčtována do výnosů částka dotace se výši 1.179.959,88 Kč, 

- v rámci projektu ŠMZ zúčtována do výnosů částka dotace se výši 706.795 Kč, 

- v rámci hospodářské činnosti vytvořeny výnosy ve výši 381.153 Kč, 

- v rámci obecně prospěšné činnosti vytvořeny výnosy ve výši 6.733,77 Kč.  

 

Výsledek hospodaření před zdaněním k 31. 12. 2014 činil 324 364,98 Kč. 

 

Stav závazků k 31. 12. 2014 

A) Projekt ŠMZ a ŠÉM 

Závazky vůči zaměstnancům   62.369 Kč 

Závazky vůči ČSSZ 10.761 Kč 

Závazky vůči zdravotním pojišťovnám 4.613 Kč 

Závazky vůči finančnímu úřadu 12.226 Kč 

Ostatní závazky (zákonné pojištění, cestovné) 574 Kč 

Faktury přijaté 24.084 Kč  

 

B) hlavní činnost 

Závazky vůči zaměstnancům 0 Kč 

Závazky vůči ČSSZ 0 Kč 

Závazky vůči zdravotním pojišťovnám 0 Kč 

Závazky vůči finančnímu úřadu 0 Kč 

Ostatní závazky (zákonné pojištění, cestovné) 1.709 Kč  

Faktury přijaté 304 Kč 

Závazek na základě poskytnuté půjčky od Centra andragogiky s.r.o.  384.318 Kč 
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Vývoj a stav fondů 

Fondy Stav k 1. 1. 2014 Stav k 31. 12. 2014 

Nerozdělený zisk 55.785,19 81.241,27 

Rezervní fond 227.982,86 227.982,86 

 

 

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. 

V průběhu roku 2014 probíhaly aktivity spojené s posláním společnosti. 

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.  

 

 

 

Přílohy:  

 
Zpráva nezávislého auditora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové, dne: 30.06.2015  

Zpracování: Vlasta Krejčová a Ing. Daniel Suchochleb  
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