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Úvodní slovo 
 
 
Vážení a milí, 
 
z pozice ředitelky organizace předkládám tuto výroční zprávu obecně prospěšné společnosti 
ASOCIACE OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB, o.p.s. 
Asociace obecně prospěšných služeb byla založena v půli r. 2013 jako inovační centrum pro 
podporu rozvoje regionu, který patří mezi regiony s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v ČR.  
Prvopočáteční aktivity vznikaly na bázi dobrovolné činnosti. V rámci prvních aktivit docházelo 
zejména k poskytování dotačního poradenství neziskovým organizacím, později i menším 
podnikatelům. 
Dnes je za námi více než rok existence a je proto vhodné provést bilanci počáteční fáze života 
společnosti. 
 
Začátek roku 2014 proběhl aktivně při spuštění veřejně prospěšné služby s názvem 
Schodolez a zároveň proběhla důležitá změna pro vývoj organizace. 
Organizace našla s podporou Města Český Těšín oficiální zázemí v prostorách ZŠ Slovenská 
v Českém Těšíně a zřídila kanceláře pro kontakt s veřejností i klienty.   
Od té doby jsou služby dotačního poradenství pravidelně zajišťovány odborníky na projektové 
řízení pod názvem Kancelář TRIA a veden přímý kontakt s osobami, které mají zájem o využití 
služeb AOPS. 
Kancelář TRIA poskytuje dotační poradenství a dotační management, v rámci projektového 
řízení zajišťuje náležitosti a dokumenty pro stavební řízení, při realizaci projektů vede jejich 
administraci. Je využívaná zvláště malými podnikatelskými subjekty, živnostníky a 
neziskovými organizacemi.  
Úspěšnost služeb TRIA kanceláře zajistilo finanční zázemí na provoz kanceláří společnosti  
pro následující rok a to  včetně vytvoření dvou pracovních míst v týmu AOPS. Pracovní pozice 
byly přednostně obsazeny osobami s rizikem sociálního vyloučení z důvodu dlouhodobé 
nezaměstnanosti.  
A to je skvělý výsledek roku 2014! 
 
Služba AOPS s názvem Schodolez se snaží zajistit finanční pomoc znevýhodněným 
jednotlivcům, kteří procházejí náročnými životními zkouškami. Celkově ji v průběhu roku 
využily dvě osoby, které se v obou případech potýkaly s těžkými zdravotními obtížemi. 
Aktivity Schodolezu si vedly stejně dobře jako činnost TRIA kanceláře, přestože úspěch 
Schodolezu byl v jednom z realizovaných případů již marný. 
Služba Schodolez může být úspěšná pouze díky sounáležitosti veřejnosti. Je skvělé, 
pozorovat jednotlivce společnosti, kteří stále cítí a projevují solidaritu s těmi, kterým život 
nastolil nelehké životní překážky. Těm patři mé velké díky. 
Schodolez je služba, která může ještě mnohé a mnohdy překvapit. Doufám, že se nám ji 
v budoucích letech podaří rozvíjet a nezklamat zúčastněné. 
 
Výraznou činností letošního roku bylo zprostředkovávání bezplatného vzdělávání dlouhodobě 
nezaměstnaným osobám prostřednictvím jejich zapojení do vzdělávacího programu Fondu 
dalšího vzdělávání. V rámci zprostředkování programu FDV Stáže ve firmách – Vzdělávání 
praxí 2 nalezlo 10 našich uchazečů o další vzdělávání možnost pracovní rekvalifikace ve 
vybraných firmách a organizacích. Úspěch této činnosti představují dvě osoby, které po 
ukončení rekvalifikace zahájily s poskytovatelem stáže pracovní poměr. 
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Kromě tohoto „malého velkého“ úspěchu se společnosti podařilo navázat dobrou spolupráci 
s pobočkami Úřadu práce Moravskoslezského kraje a připravit dalším zájemcům o bezplatné 
vzdělávací programy zázemí pro rekvalifikaci v mnoha profesích a oblastech - ochrany 
majetku, dopravy a logistiky, elektrotechniky, dřevařské výroby, informačních služeb, 
publicistiky, informační technologii, managementu, obchodu, marketingu a reklamě, 
gastronomii a cestovním ruchu, ve službách osobních a provozních, sociální péči, 
stavebnictví, veterinární péči, zemědělství a dalších. 
  
Stále rozšiřujeme databázi uchazečů o vzdělávání, stejně jako vyhledáváme a ověřujeme 
kvalitní mentoring. Zprostředkování vzdělávacích aktivit patřilo mezi nejvýraznější činnosti 
organizace v roce 2014. A přestože vzdělávací program nebyly realizovány přímo 
prostřednictvím AOPS, ukázalo se, že podpora vzdělávání prostřednictvím poradenství a 
zprostředkování je způsob, jak do vzdělávacích aktivit zapojit i osoby s rizikem sociálního 
vyloučení  s problémy uplatnit se na trhu práce. 
 
Obecně lze říci, že rok 2014 byl úspěšný. Přestože stále zůstává dostatečný prostor pro 
zlepšení i rozvoj. Ten slibuje možnost vytvoření dalších pracovních míst v zázemí společnosti. 
A to je báječné! 
 
Za úspěšný rok 2014 chci na závěr poděkovat dobrovolníkům, kteří se podílejí na jednotlivých 
činnostech organizace, všem podporovatelům organizace, zapojené veřejnosti a také 
spolupracovníkům. Všem těm, pro které má existence společnosti AOPS, o.p.s. smysl a díky 
nimž má možnost se rozvíjet a nalézt stabilní pozici v regionu.  
 

 

Kateřina Krainová 
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1 Základní údaje 

 

 

2 Organizační struktura 

 

Správní rada 

 Uršula Chrástecká 

 Bc. Renata Lacko 

 Monika Sobotíková 

Funkční období všech členů správní rady je stanoveno na dobu od 4.6.2013 - 4.6.2016 

 

Dozorčí rada 

 Mgr. Andrea Pavlíková 

 Pavel Bugno 

 Sabina Musiálová 

Funkční období všech členů správní rady je stanoveno na dobu od 4.6.2013-4.6. 2016 

 

Ředitelka 

 Bc. Kateřina Krainová 

  

Název  Asociace obecně prospěšných služeb, o.p.s. 

Právní forma obecně prospěšná společnost 

Sídlo Divadelní 674/16, 737 01 Český Těšín 

Provozovna Slovenská 1, 73701 Český Těšín 

Telefon +420603565382 

Email  info@aops.eu 

WEB  www.aops.eu 

Bank. Účet  2300528236/2010 

Datum vzniku  11.července 2013 

mailto:info@aops.eu
http://www.aops.eu/
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Správní rada zasedala v roce 2014 dvakrát.  

Na svém zasedání dne 4. 01. 2014 schválila koncepci nové služby Schodolez, ceník služeb TRIA,  

nájemní smlouvu provozovny  společnosti  na ul. Slovenská 1 v Českém Těšíně, výroční zprávu a 

účetní uzávěrku za r. 2013. 

Na svém zasedání 31.07. 2014 schválila aktualizovaný ceník služeb TRIA, schválila návrh na 

vytvoření dvou pracovních míst ve společnosti. 

 
 
3 Poslání a cíle AOPS 

Posláním obecně prospěšné společnosti je rozvoj místního regionu a podpora jeho občanů, zvláště 

těch, kteří jsou ohrožení rizikem sociálního vyloučení. Svou činností usilujeme o podporu a  rozvoj 

jednotlivců i neziskových organizací a zvláště menších podnikatelských subjektů. Při své činnosti 

se snažíme zaměstnávat a vzdělávat osoby s rizikem sociálního vyloučení a osoby, které mají 

stiženou pozici na trhu práce.  

Cílem společnosti je přivádět do regionu nové investice, vzdělávat pro udržitelný rozvoj, vytvářet 

při své činnosti pracovní místa pro osoby dlouhodobě nezaměstnané, rozvíjet činnost a počet 

pracovních míst u neziskových organizací a regionálních podnikatelů.   

   

4 Služby AOPS  v r. 2014 

Služby AOPS dostaly  letos nový kabát v podobě otevření vlastní provozovny.  Díky dobré 

spolupráci s vedením školy Pod Zvonek v Českém Těšíně otevřela společnost kanceláře pro přímý a 

pravidelný kontakt s klienty.  Kanceláře byly zařizovány v průběhu letních prázdnin, vybaveny a 

připraveny k otevření od 1. září 2014. Jsme velmi rádi, že se nám díky podpoře Města Český Těšín 

podařilo najít pro zázemí společností  místo, které je dostupné i zdravotně hendikepovaným. 

 

4.1 Dotační kancelář TRIOA 

Provoz dotační kancelář TRIOA  je zajišťován 3 odborníky  projektového řízení. Pro činnost 

kanceláře bylo zřízeno v roce 2014 nové pracovní místo na pozici specialisty projektů EU.    

V rámci služeb TRIA  dochází k vytváření fundraisingových plánů pro činnost neziskových 

organizací, k sestavování dotačních plánů pro podnikatelské záměry a vize, k vytváření dotačních 

žádostí včetně podnikatelských plánů, studií proveditelnosti, marketingových plánů.  

Podnikatelským plánům obsahujícím investiční záměry zajišťuje kancelář potřebnou stavební 

dokumentaci, stavební povolení, odhady, posudky EIA, SEIA, Natura 2000, eviduje  brownfields v 

regionu.  

Projektům v realizaci pak TRIA nabízí administraci, účetnictví, včetně zpracování  veřejných 

zakázek. 
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R. 2014 byl ve znamení konce dotačního programového období 2007-2014. Přesto využilo služeb 

TRIA kanceláře desítky  klientů. Převážnou část klientů tvořili živnostníci a malí podnikatelé. 

 

4.2 Schodolez 

Tato služba byla založena pro podporu jednotlivců, kteří se nacházejí ve svízelné životní situaci. 

Služba je poskytována bezplatně. Zahrnuje v sobě organizaci účelových sbírek a poradenství o 

možnostech financování potřebných zdravotních pomůcek. Schodolez je aktivita, která pomáhá 

lidem  překonávat těžké životní překážky, odtud i název služby. 

     

Schodolez pro Petru 

Pilotní akce  Schodolez pro Petru se snažila  shromáždit v co nejkratší době finanční prostředky na 

pořízení schodolezu pro náhle ochrnutou, vážně nemocnou prvorodičku Petru. V průběhu 25ti dní, 

tedy od 6.-31. ledna 2014 bylo shromážděno 38250 Kč od individuálních dárců. Peněžní dar byl 

předán Petře v plné výši, přesto jej již nevyužila.  Petra podlehla těžké nemoci  a její rodina 

vybranou částku následně darovala onkologickému oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě.  

Schodolez pro Petru ukázal, že veřejná podpora může být silným i když ne všemocným 

pomocníkem. Proto byla služba Schodolez zavedena jako stálá aktivita společnosti. 

 

Schodolez pro Stelinku 

Stelinka je dvouletá holčička, trpící vzácným Rettovým syndromem, která však má šanci radikálně 

změnit svůj zdravotní stav v případě, že ji bude v prvních letech vývoje poskytnuta intenzivní   a 

nákladná léčba. Za účelem shromáždění finančních prostředků na léčiva a léčebné pomůcky jsme 

vyhlásili druhou akci Schodolezu v r. 2014.  

Schodolez pro Stelinku představoval tentokrát organizaci veřejné sbírky prostřednictvím street 

fundraisingu. Veřejná sbírka byla zahájena 15. listopadu a potrvá  3 měsíce. Do organizace veřejné 

sbírky se zapojili dobrovolníci z řad studentů těšínských gymnázií, zajišťující samotný street 

fundraising. Jejich činnost byla posílena o dobrovolníky z řad dětí základních škol Českého Těšína, 

kteří na oplátku dárcům finančního příspěvku namalovali děkovné pohlednice za Stelinku.  

 

 

4.3 Vzdělávání s AOPS 

 

V rámci podpory uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných, absolventů, maminek vracejících se 

z rodičovské dovolené na trh práce a osob s rizikových skupin nad 40 a 50 let jsme využili projektu 

„Stáže ve firmách – vzdělávaní praxí 2“. Tento projekt, realizovaný Fondem dalšího vzdělávání 

umožňuje získávat praxi zájemcům o další vzdělávání přímo na pracovištích.  Našim cílem bylo 

evidovat zájemce o tento program, zprostředkovat jim možnost stážovat ve vybraných odvětvích a  

 



Asociace obecně prospěšných služeb, o.p.s. 

8 

 

 

pracovních pozicích.  AOPS evidovala v průběhu roku  cca 50 uchazečů s různorodým vzděláním a 

zájmy, kteří projevili zájem o kariérové poradenství a další vzdělávání.  10 z těchto osob se podařilo 

umístit ve vybraných pracovních pozicích u regionálních zaměstnavatelů.  Dvě osoby uzavřely po  

ukončení praxe s poskytovatelem praktického vzdělávání pracovní poměr. 

Vzdělávání je jedním z nejdůležitějších bodů naší činnosti. V r. 2014 jsme se pustili do přípravy 

vzdělávacích programů, u kterých budeme usilovat o získání akreditace.  

 

 

5 Závěr 

 

R. 2014 byl úspěšným rozjezdem společnosti, která má snahu rozvíjet započaté aktivity a služby, 

vedoucí k vytyčenému poslání.  Právě začínající programové dotační období 2014-2020 je 

příslibem nových možností a bude jen na nás, jak je dokážeme využít. Pokud se  to povede stejně 

jako v letošním roce, je pravděpodobné, že společnost najde stabilní pozici v regionu. 










