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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 PhDr. MARIE JÍRŮ, dat. nar. 17. května 1969, bydliště Bohdanečská 
731/15, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové.  
 
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. 
 

 
 
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 

 
 
 
 
 

Rehabilitační ústav Kladruby 
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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. 
B. Zvýšení intenzity spolupráce s klienty OZP v rámci motivace. 
C. Zvýšení intenzity spolupráce s klientem – psychoterapie/koučing. 
D. Sociální poradenství. 
E. Přímá práce s klienty.  
 
 
5. Ocenění projektů a nominace 
 
Velmi nás potěšila ocenění, z kterých jsme si uvědomili, že veškeré vynaložené úsilí určitě nebylo 
marné.  
 

 
 
 
 
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.  
Kromě této ceny získala Šance na vzdělání o.p.s. ještě Národní cenu kariérového poradenství, cenu 
Vizionář a další. Zároveň jsme byli nominováni na Cenu Olgy Havlové. 

 

            Národní cena ČR 
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6. Další činnost  
 
6.1 Veletrh Lingua Show a Jobs Expo 
Naše obecně prospěšná společnost Šance na vzdělání se v pátek 11. 3. 2016 zúčastnila veletrhu 
Jobs Expo. V rámci dvou ukázkových hodin provedla účastníky kariérovým poradenstvím a 
úspěšnými metodami při hledání práce. Účastníci se ptali na mnoho otázek, ale tou nejzásadnější 
bylo, jak zvýšit svou atraktivitu na trhu práce.  

 
Obsahem akce: 
Každý ve svém životě řeší otázky, týkající se zaměstnání. Věděli jste ale, že větší šanci najít lepší 
zaměstnání, mají ti, kteří věnují přípravám více času? Jít na pohovor nepřipravený, je zásadní chyba. 
Co vše byste měli vědět, než jdete na pohovor a také to, jak správně rozklíčovat pracovní nabídky  
a mnoho dalšího, se dozvíte na našem semináři ze série kariérového poradenství. 
Cílem akce: 
seznámení s moderními metodami a informacemi při hledání práce. 
podpoření a motivování k aktivitě při hledání na trhu práce, 
porozumění, jak ve skutečnosti funguje pracovní trh, 
osvojení dovedností formou výuky a praktického výcviku. 
Cílová skupina: 
nezaměstnaní z Úřadů práce 
osoby hledající změnu na trhu práce 
osoby 50+ 
absolventi 
osoby na rodičovské dovolené 
osoby zdravotně znevýhodněné 
veřejnost, která se zajímá o danou problematiku 
 
 
6.2 Šance na vzdělání o.p.s. se účastnila projektu Mobilita v oblasti vzdělávání 

dospělých, kteří pracují se znevýhodněnou mládeží. 
 

Naše obecně prospěšná společnost Šance na vzdělání společně s dalšími neziskovými organizacemi 
byla vybrána do projektu mobilit společnosti Asociace manažerů absolventů, z.s., která získala 
prostředky ne mezinárodní projekt z evropských fondů v rámci programu Erasmus+. 
Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků 
organizací, které působí v této oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti 
vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží  
v zahraniční partnerské organizaci. 
 
Projekt Erasmus+ : 
Zvyšování kompetencí u pracovníků s mládeží pro lepší start mladých do života 
č. 2015 – 2 - CZ01 - KA105 – 014055 
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit práci se znevýhodněnou mládeží na poli neformálního vzdělávání 
v organizacích, které jsou zapojeny do projektu. Výměna vzájemných zkušeností mezi 5 zapojenými 
zeměmi z EU s různým socio - kulturním zázemím přispěje k posílení celoevropské dimenze  
a prosazování evropských hodnot v souladu s článkem 2 Smlouvy o Evropské unii. 
Konkrétním výstupem budou pracovní listy složené z vybraných metod, které budou nasbírané ze 
zahraničí a také z řad organizací zapojených do projektu.  
Pracovní listy budou šířeny dál a jejich inovativním prvkem bude hodnocení všemi zapojenými 
složkami. 
 
První část projektu studijní stáž na Slovensku 19.-22.10 2015 (info viz Výroční zpráva 2015).. 
Osmičlenná skupina složená ze zástupců neziskových organizací sbírala know how v zahraničí. Díky 
aktivnímu nácviku různých metod zvyšovali také všichni účastníci stáže své vlastní kompetence, které 
pak využili v přímé praxi. 
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Druhá část projektu – studijní stáž v Estonsku 10.-13.4.2016: 
Do této aktivity byly zapojeny kromě naší společnosti i zástupci dalších organizací:  
Team Overfly, Andrea, DD Dolní Lánov a DDŠ, ZŠ a ŠJ Horní Maršov a samotný realizátor AMA z.s.,  
www.amanno.cz 
Osmičlenná skupina odjela především nasbírat know how do zahraničí a zároveň předat zkušenosti 
pro práci se znevýhodněnou mládeží.  
Díky aktivnímu nácviku různých metod všichni účastníci stáže také zvyšovali své vlastní kompetence.  
 
Hlavním estonským partnerem byla MTÜ Tartu Katolik u Hariduskeskus. 
Počátky této Církevní školy v Tartu se datují do roku 1938, kdy na toto místo přišly františkánské sestry z 
Československa. Původně zde založily jen mateřskou školku, která ale byla vinou sovětské okupace 
zavřena v roce 1940. V roce 1991 pak členové tartské katolické farnosti založili vzdělávací zařízení, 
které mělo za hlavní cíl své žáky učit hodnotám církve a moderní demokratické společnosti. Škola 
odstartovala svou činnost přesně 9. 9. 1993. 
V současné době ve škole funguje kromě mateřské školky také předškolní rok, základní škola a 
centrum pro volnočasové aktivity. Dohromady je zde okolo 350 dětí ročně a 150 dětí se podílí na 
volnočasových aktivitách. Do různých akcí se zapojují také rodiče samotní, a to velice aktivně. Mezi 
hlavní cíle školy patří slaďování školy, domova a církve, rovnoměrný vývoj duchovní a intelektuální 
stránky a výuka cizích jazyků, zvláště angličtiny. Pro tuto příležitost je ve škole zaměstnána v současné 
době rodilá mluvčí. Škola má tři budovy a bude otevírat i gymnázium. 
 
První den jsme se setkali se zástupci našich partnerů a jiných neziskovek, které pracují v Tartu.  
Vyjasňovali jsme si, jak bude naše návštěva vypadat, co nás zajímá, co vše nabízíme a zjišťovali, jaké 
jsou možnosti všech zapojených z Tartu.  
Druhý den jsme navštívili dvě organizace, The Foundation Mental Health Care Centre a MTÜ Tartu 
Kristlik Noortekodu – Tartu Christian Adolecent Home.  
V obou případech jsme měli možnost mluvit s klienty zařízení a tak se dozvědět něco z 
druhé strany. V případě druhé organizace jsme nabízeli klientům též naše pohledy a společně 
diskutovali nad tím, jak pomoci ke spokojenosti všech stran při práci s mládeží.  
Třetí den jsme navštívili Maarja Küla, domov pro osoby s hendikepem a Tartu Catholic Education 
Centre.  
Maarija Küla je vesnička pro dospělé se speciálními potřebami. Od doby, kdy v Estonsku platí  
zákon o povinnosti vzdělávání dětí se specifickými potřebami je pro realizátory takového  
projektu jako je vesnička Maarija Küla mnohem snadnější shánět podporu. Rodiče dětí se  
speciálními potřebami založili v letech 1992 - 94 pro první skupinu žáků školu, která měla původně 
kapacitu pro 10 žáků. Byla vytvořena nadace, jejímiž členy se stali tito rodiče, kteří následně 
odkoupili pozemky, na kterých vesnička dnes stojí. Od roku 2004 také začala nadace zaměstnávat 
asistenty pro péči o postižené. V současné době má za sebou tato organizace něco kolo 70 
projektů, ze kterých se výstavba celého objektu postupně realizovala. 
Ve vesničce žije v současné době 32 osob se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchami 
vzdělávání). Místní škola vlastní chráněné dílny, kde se obyvatelé učí různým řemeslům. V roce 2007 
se rozšířila možnost vzdělávání o kurzy zahradnictví a péče o dům. Dnes již jsou první 3 absolventi. Na 
škole vyučuje 10 učitelů, 7 dalších zaměstnanců vede dílny a 20 lidí se stará o domy. Velká část 
spolupráce je založena na práci s dobrovolníky.  
Celý tento projekt má svou filozofii: aby se obyvatelé vesničky naučili samostatně jednat v běžném 
životě a byli schopni jej realizovat bez dohledu asistentů. Velkou měrou zde přispívá i teorie, že zde 
nefungují žádné hierarchické principy, každý má právo se svobodně vyjádřit a mluvit do chodu 
celého zařízení. V žádném případě zde nefunguje snaha o segregaci jedinců. je velký apel 
organizátorů na realizaci jedince v běžné společnosti. 
Poslední den jsme hovořili o metodách, které jsme viděli, definovali jejich limity a možné využití, a 
snažili se vybrat ty, které by mohli zajímat širokou veřejnost. 
 
Během každé návštěvy a pondělního večera jsme pracovali na nácviku jednotlivých aktivit,  
které jsme získali buď během návštěvy, nebo jsme si je přivezli z Čech. Na některých aktivitách se s 
námi podíleli i participující organizace. 
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A jaké je tedy Estonsko v oblasti sociální práce a neziskového sektoru? Velkým překvapením  
pro některé z vás může být, že Estonsko má necelých 1,5 milionu obyvatel. Jejich kvalita práce, 
kterou odvádějí směrem k cílové skupiny, je obdivuhodná.  
 
Velice nás například překvapilo, že standardy kvality se dají stáhnout na 1 stránku A4 a přesto všichni 
pracují tak, jak mají, že motivace klientů by měla začínat u přesvědčivého hodnotového žebříčku, 
nebo že řádové sestry mají moc pěkný smysl pro humor a jejich přístup k práci je nadmíru 
participační. 
 

                           
 

Třetí část projektu – studijní stáž ve Švédsku 12.-15.9.2016: 
 

 
 
Hostitelská škola ve Vaře je jednou z dlouhodobě  
spolupracujících organizací v projektech AMA,z.s. V rámci 
projektu Erasmus je dokonce partnerem. Osmičlenná skupina 
z ČR strávila celý jeden den právě na tomto místě.  

 
 
 
 

 
Celé dopoledne se pracovalo s mladými lidmi z varské školy, kteří mají lehké mentální postižení. Zjistili 
jsme, že i hra se jmény na tleskání je výborným ice-breakerem a že zaujme účastníky všech věkových 
kategorií. Zvlášť pokud švédská nebo naopak česká jména zní zvláštně (Alva je holčičí nebo klučičí 
jméno?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naši partneři připravují program pro celou skupinu i v domácím prostředí. U Claese jsme společně 
diskutovali nejen následující program, ale bavili jsme se také o sportu a jeho vlivu na rozvoj mladých. 
Například člen týmu Overfly nám vysvětlil, jak se hledá talent. 
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Stüre (vlevo na fotografii) je ředitelem švédské organizace SISU. Jde o 
společnost, která sdružuje sportovní týmy v celém Švédsku a která kromě 
jejich řízení se specializuje i na práci s mládeží, různé sportovní aktivity, ale 
například i integraci osob se zdravotním postižením. Na pořadu byla zajímavá 
prezentace jejich prostor v Böros a projekt IGU. Někteří z týmu si museli tak 
úžasné sportovní vyžití vyzkoušet na vlastní kůži. 
 
 
 

 
Jarda s Ríšou na této fotografii zkouší vybavení volnočasového a 
nízkoprahového centra ve Vaře. Slouží jednak pro znevýhodněnou 
mládež, ale také jako odpočinková zóna pro děti z místní základní 
školy. Pro nás byl velice zajímavý projekt, kdy mladí podepisují 
kontrakt (slib), který když dodrží, budou mít možnost se zúčastnit 
třeba zájezdu po Evropě nebo vyhrát tablet. Celý projekt je založen 
na cílené práci s mládeží, ale také na důvěře.  
 
 

 
 
Další návštěva byla v Brygghuset. Je to podobné centrum jako 
Sockerbrücket v Linköpingu. Jde o centrum volného času, kde mladí 
mohou trávit čas různými aktivitami. Najdete tady kavárnu, baletní a 
taneční sál, přednáškové sály, nahrávací místnost, kino a jiné. Služby 
je možné využívat dle toho, do jaké CS spadáte – mladí do určitého 
věku mají využívání zdarma. 
 
 

 
 
 
Fotografie celé výpravy (zleva): Pavlína Mádlová (Proxima Sociale), 
Pavlína Freislebenová (Roztoč), Vlasta Krejčová (Šance na vzdělání), 
Irena Zemánková (AMA), Daniel Walbröl (Radost), Jaroslav Vaňous 
(Političtí vězni), shora Bára Pšenicová (AMA) a Richard Beneš (Tým 
Overfly). 
 
 
 
 
 
Čtvrtá část projektu – studijní stáž v Portugalsku: 3. - 7.10.2016: 
 
Po příjezdu osmičlenné skupiny do ubytování v Lisabonu bylo nezbytné se seznámit. První večer tedy 
bylo setkání všech účastníků – Irena Zemánková (AMA), Barbora Pšenicová (AMA), Vlasta Krejčová 
(Šance na vzdělání), Veronika Doležalová (R-R), Jaroslav Vaňous (Političtí vězni), Pavlína 
Freislebenová (Roztoč), Michal Beneš (Ponton), Tereza Musilová (Ferti). 
 
Druhý den jsme měli možnost navštívit vyloučenou lokalitu v Lisabonu. Její obyvatelé jsou 
přistěhovalci z Afriky a lokalita budí strach pro lisabonské. My jsme však využili místní pohostinnosti a 
bavili se nejen s našimi průvodci, ale také s místními lidmi a ochutnali národní africké pokrmy. 
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Náš průvodce nás seznámil s projekty, které tu realizují, ukázal nám celou oblast, popsal metody 
práce s mladými a následně nám je také předvedl ….… a to je vždy lepší, než když vám o tom 
někdo jen vypráví. 

 
 

 
Třetí den jsme měli společný workshop znovu ve vyloučené lokalitě, jehož obsahem byly praktické 
ukázky připravených aktivit přímo s místními osobami, které se věnují znevýhodněné mládeži.  
Ve volném čase jsme se věnovali památkám. Lisabon je opravdu krásné město. 
 
Čtvrtý den jsme vyrazili mimo Lisabon do Alcobaci, do soukromého centra Villa Ramadas. Zde se léčí 
různé závislosti. Nejdříve nás ředitel Joao Pedro Augusto seznámil s metodami, se kterými tu pracují. 
Velice zajímavé know how, které na soukromé klinice vymysleli, totiž hlásá propojení různých druhů 
závislostí v každé skupině. Ač to může působit zvláštně, právě to je jistým druhem terapeutické práce 
a klade to nároky především na samotného psychologa nebo terapeuta. Obecně, Portugalsko 
vůbec nepracuje s konceptem cílové skupiny tak rigidně jako my v ČR. Což je ostatně něco, co 
obdivujeme, protože jsme na vlastní oči viděli, že právě v Portugalsku to neuvěřitelně funguje. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.3  Šance na vzdělání, o.p.s. se zapojila do projektu Expertní dobrovolnictví 
 
Srdcerváči jsou od roku 2013 výrazným fundraisingovým a osvětovým projektem Nadačního fondu 
pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP), který veřejnosti ukazuje, že 
zdravotně postižení chtějí a mohou pracovat a mnohdy stačí málo – dát šanci, pootevřít pomyslné 
dveře. 
Každý rok v září představují Srdcerváči pětici odvážných, které spojuje jedno: jsou zdravotně 
postižení, ale přitom se nebojí s životem porvat a plní si své osobní i profesní sny. Například v roce 
2015 to byla pětice žen, v roce 2016 lidé z takzvaných pomáhajících profesí. Lidé, kteří se kdysi 
rozhodli, že budou ostatním pomáhat (například vojáci, policisté, lékaři…), a pak jim do života 
vstoupila nemoc nebo úraz a je samotné čekal životní restart. 
Srdcerváči jsou také fundraisingový projekt. Díky svému e-katalogu jedinečných zážitků a dárků, 
které získávají od firem i jednotlivců, po celý rok nabízejí drobným i větším dárcům možnost, jak 
přispět na podporu vzniku pracovních míst pro lidi s postižením, a přitom získat něco jedinečného, co 
se jinde koupit nedá. 
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Finanční prostředky, které díky e-katalogu zážitků a dárků Srdcerváči získají, jsou pak jednou ročně 
rozděleny v grantovém řízení organizacím, které zaměstnávají více jak padesát procent zdravotně 
postižených, nebo jednotlivcům, kteří se přes své onemocnění či úraz rozhodli vzít osud do svých 
rukou a stát se drobnými podnikateli. 
Výraznou pomoc, kterou Srdcerváči také nabízí výhradně pro lidi se zdravotním postižením a pro 
osoby z vedení organizací, které zaměstnávají více než 50 % postižených, je expertní dobrovolnictví. 
V e-katalogu si mohou vybrat svého expertního dobrovolníka z řad zkušených manažerů, ředitelů a 
úspěšných podnikatelů, který jim pomůže posunout se v kariéře či jejich podnikání zase o kus dál. 
 
 
6.4  Šance na vzdělání, o.p.s. byla partnerem soutěže: „Zdravotně postižený 

zaměstnanec roku 2016“ 
 

Již po šesté byly 15. listopadu 2016 na Staroměstské radnici v Praze rozdány tituly Zaměstnanec roku 
lidem se zdravotním postižením z chráněného a otevřeného trhu práce. 
Zaměstnavatelé do poloviny září mohli nominovat v soutěži Nadačního fondu pro podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) své kolegy, kteří mají zdravotní znevýhodnění 
či postižení. V konkurenci velmi silných osobností a jejich příběhů letos uspěli barman Jaroslav Puška z 
pražské kavárny Mezi řádky občanského sdružení Etincelle a ambasadorka projektu VZPoura úrazům 
Jarmila Onderková ze Všeobecné zdravotní pojišťovny. „Oba dva jsou vzorem pro další lidi se 
zdravotním postižením. Dokazují, že úraz nebo diagnóza, kterých se čeští zaměstnavatelé často bojí, 
neznamenají v kariéře stopku,“ říká ředitelka NFOZP Hana Potměšilová.  
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7. Další registrované projekty:  
 
7.1 
 
V roce 2016 byla zahájena realizace projektu „Náhradní babička“,  
reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003060 (dále také projekt Nába).  
 
Projekt je financován z prostředků ESF ČR prostřednictvím OPZ.  
 
Místo realizace: Královéhradecký kraj 
 
Termín realizace: 01.12.2016 – 31.05.2018 
 
Rozpočet: Celková výše dotace činí 1 842 400 Kč 
 
Cíle projektu: 
Hlavním cílem projektu je zlepšit postavení nezaměstnaných žen ve věku 55+ na trhu práce. Zvýší 
se adaptabilita těchto osob, které budou mít díky rekvalifikaci vyšší šance na budoucí 
profesní uplatnění. Cílem je zajistit účastnicím projektu získání profesní kvalifikace Chůva, kterou jsme 
na základě analýzy potřeb na regionálním trhu práce identifikovali jako jednu z velice 
perspektivních právě pro vybranou vícenásobně znevýhodněnou cílovou skupinu. Projekt bude 
doplňovat nástroje aktivní politiky zaměstnanosti realizované Úřadem práce ČR s ohledem na 
potřebu poskytovat individuální, specializovanou a komplexní podporu znevýhodněným skupinám 
uchazečů. Celkem 32 osob získá novou kvalifikaci. Tyto osoby absolvují rekvalifikační kurzy a složí 
zkoušky podle národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti do zahájení povinné školní 
docházky (kód 69-017-M). Na základě novelizace zákona č.247/2014 Sb. se mohou nyní absolventi 
rekvalifikačního kurzu „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ uplatnit také jako 
pečovatelé v dětských skupinách. 
 
 
7.2 
 
V roce 2016 byla zahájena realizace investičního projektu „Centrum služby péče o dítě v dětské 
skupině“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000634.  
 
Projekt je financován z prostředků ESF ČR prostřednictvím IROP.  
 
Místo realizace: Královéhradecký kraj 
 
Termín realizace: 01.11.2016 – 31.08.2018 
 
Rozpočet: Celková výše dotace činí 10 255 465 Kč 
 
Cíle projektu: 
Předmětem projektu je stavba objektu plnícího funkci dětské skupiny o celkové kapacitě 6 dětí, k 
jehož výstavbě dojde v místní části Hradce Králové - Svobodné Dvory. Cílem projektu je navýšit 
dostupnou kapacitu zařízení dětských skupin na území města, která jsou orientována na výchovu a 
péči o děti již od 1 roku. Navýšením této kapacity bude umožněn dřívější návrat rodičů dětí do 
práce. 
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8. Finanční rozvaha projektů ŠnV 
 
V roce 2016 byl zahájen projekt Náhradní babička, na který byla v témže roce poskytnuta první část 
dotace ve výši 736 960 Kč.  
 
Celkový objem nákladů činil v roce 2016 částku 508 056,18 Kč, z toho náklady: 
- související s realizací projektu Náhradní babička činily 41 900 Kč (náklady kryty dotací), 
- související s plněním obecně prospěšných služeb činily 265 176,58 Kč, 
- související s doplňkovou hospodářskou činností činily 200 979,60 Kč, 
- za uvedené období vznikly náklady na mzdu ředitele ve výši 33 000 Kč. 
 
Celkový objem výnosů činil v roce 2016 částku 460 943,22 Kč, z toho:  
- v rámci projektu Náhradní babička zúčtována do výnosů částka dotace ve výši 41 900 Kč, 
- v rámci obecně prospěšné činnosti vytvořeny výnosy ve výši 1 475,22 Kč.  
- v rámci doplňkové hospodářské činnosti vytvořeny výnosy ve výši 419 568 Kč.  
 
 
Výsledek hospodaření před zdaněním k 31. 12. 2016 činil -45 112,96 Kč. 
 
Stav závazků k 31. 12. 2016 
Závazky vůči zaměstnancům 31 510 Kč 
Závazky vůči ČSSZ 4 410 Kč 
Závazky vůči zdravotním pojišťovnám 1 890 Kč 
Závazky vůči finančnímu úřadu 6 690 Kč 
Ostatní závazky (zákonné pojištění, cestovné) 200 Kč  
Faktury přijaté 8 656,09 Kč 
 
Vývoj a stav fondů 

Fondy Stav k 1. 1. 2016 Stav k 31. 12. 2016 

Nerozdělený zisk 625.989,11 1.194.503,95 

Rezervní fond 227.982,86 0 
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9. Informace o předpokládaném vývoji činnosti o.p.s. 
 
Obecně prospěšná společnost chce i nadále pokračovat v činnostech, pro které byla založena. 
Připravuje průběžně kromě jiného i vhodné podklady pro výzvy z evropských fondů tak, aby bylo 
možné se plně věnovat cílové skupině. 

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. 2017 
 
Zpracování: Vlasta Krejčová a Ing. Daniel Suchochleb  


