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Úvodní slovo
Vážení a milí,
druhý rok existence obecně prospěšné společnosti Asociace obecně prospěšných služeb je za
námi a na mě je, abych uvedla shrnutí druhého roku života organizace, která má již první
krůčky za sebou.
Rok 2015 byl pro AOPS, o. p. s dobrým rokem. Dařilo se v něm naplnit a dokonce i předčit
loňská očekávání.
Navázali jsme spolupráci s více než stovkou nových klientů z řad podnikatelů, organizací i
institucí, podařilo se nám do regionu přivést nové investice.
Díky dobré spolupráci s našimi klienty se úspěšně dařilo pomáhat se startem, či restartem
pracovní kariéry nebo rozšíření vzdělávání u více než stovky osob z řad studentů, mladých
nezaměstnaných i dlouhodobě nezaměstnaných osob bez rozlišení věku.
Díky spolupráci s mladými dobrovolníky a díky občanům Českého Těšína, se podařilo
finančně podpořit v rámci projektu Schodolez malou nemocnou Stelu.
V průběhu roku 2015 došlo také k rozšíření týmu zaměstnanců AOPS. Společnost vytvořila
desítky krátkodobých pracovních příležitostí, otevřela dvě nové pracovní pozice na hlavní
pracovní poměr.
V souvislosti s touto skutečností bych ráda zmínila, že za úspěchem AOPS o.p.s. v roce 2015
stojí právě zaměstnanci, kteří odvedli skvělou práci.
A proto právě jim paří letos mé největší díky!
AOPS, o.p.s. má za sebou první kroky. Nezbývá mi než ji popřát, aby i následující dobu
zvládla bez katastrofálních karambolů a dosahovala svých cílů se stále menšími obtížemi a
větší ladností.

Kateřina Krainová
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Základní údaje

1
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

Organizační struktura
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Správní rada


Uršula Chrástecká
( Funkční období člena správní rady je stanoveno na dobu od 4.06. 2013 -4.06. 2016)



Bc. Renata Lacko
(Funkční období člena správní rady je stanoveno na dobu od 4.06. 2013 -4.06. 2016)



Mgr. Tereza Andrássyová
(Funkční období člena správní rady je stanoveno na dobu od 1.07.2015-1.07.2018)

 Monika Sobotíková
(Funkční období v trvání od 04. 06. 2013 - 30. 06. 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
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Správní rada zasedala v roce 2015 dvakrát.

Na svém zasedání dne 15.03. 2015 správní rada schválila:
- výroční zprávu a účetní uzávěrku za r. 2015
- ceník služeb dotační kanceláře TRIA
- návrh poskytovat stáže v organizaci AOPS, o.p.s.
- vytvoření nového pracovního místa v pozici ekonom
- výši mzdového ohodnocení pro pracovní poměry uzavřené v HPP a na DPP a DPČ.
2. zasedání správní rady v roce 2015 proběhlo 30. 06.2015. Bodem jednání druhého zasedání
správní rady bylo:
- volba nového člena správní rady
- personální zajištění činnosti organizace
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Poslání a cíle AOPS

Posláním AOPS, o.p.s. je rozvoj místního regionu a podpora jeho občanů, zvláště těch, kteří jsou
ohrožení rizikem sociálního vyloučení. Svou činností se AOPS snaží podporovat nejen rozvoj
jednotlivců, ale i neziskových organizací a zvláště menších podnikatelských subjektů. Při své
činnosti podporuje vznik pracovních míst, vzdělávání a vytváření podmínek pro začlenění osob s
rizikem sociálního vyloučení na trh práce.
Cílem společnosti je přivádět do regionu nové investice, vzdělávat pro udržitelný rozvoj, vytvářet
svou činností pracovní místa, rozvíjet činnost neziskových organizací, regionálních podnikatelů pro
rozvoj a rozšíření pracovních míst a podpora znevýhodněných jednotlivců.
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Služby AOPS v r. 2015
Provozovna AOPS, o.p.s. je umístěná v prostorách budovy ZŠ Slovenská v Českém Těšíně.
Provozovna je otevřena veřejnosti denně od 10.00-15.00 hod. AOPS. Společnost AOPS,
o.p.s. poskytuje tři hlavní služby:
- dotační poradenství poskytované prostřednictvím provozu dotační kanceláře TRIA,
- službu Schodolez, která se snaží o zajištění finanční podpory zdravotně postižených osob
- službu Vzdělávání s AOPS zaměřenou:
- na poskytování vzdělávacích modulů v oblasti financování a managementu neziskových
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organizací,
- na realizaci vzdělávacích seminářů na téma prevence úpadku do dluhové pasti a zadlužení
- na zprostředkování dalšího vzdělávání veřejnosti v programech tomu určených

4.1

Dotační kancelář TRIA

Provoz dotační kancelář TRIA je v současnosti zajišťován 3 odborníky na projektové řízení.
Hlavní činností kanceláře je tvorba aktuálních přehledů dotačních titulů podle požadavků
neziskových organizací a podnikatelských záměrů regionálních podnikatelských subjektů. Kancelář
TRIA dále nabízí tvorbu fundraisingových plánů pro činnost neziskových organizací, zpracování
dotačních žádostí včetně dotačního managementu. Investičním záměrům pak poskytuje zajištění
projektové dokumentace včetně stavebního povolení, odhady, posudky EIA, SEIA, Natura 2000.
V roce 2015 využilo služeb TRIOA kanceláře téměř 200 klientů. Převážnou část klientů tvořili
živnostníci a malí podnikatelé, ostatní klientelu tvoří organizace a jednotlivci místního regionu.
Převážná část oblastí ve kterých bylo poskytováno dotační poradenství se týkala vzdělávání
zaměstnanců a dotační podpory vytvářených pracovních míst.
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4.2

Schodolez

Služba byla založena za účelem bezplatné podpory jednotlivců, kteří se nacházejí ve svízelné
životní situaci. Zahrnuje organizaci účelových sbírek a poradenství o možnostech financování
potřebných zdravotních pomůcek, případně jiných výloh spojených s nároky na zlepšení
zdravotního stavu.

Schodolez pro Stelinku
Stelinka je dnes již téměř čtyřletá holčička, trpící vzácným Rettovým syndromem, která 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 byla na konci roku 2014 vyhlášena akce - Schodolez pro Stelinku. Akce Schodolez pro
Stelinku byla ukončena v únoru r. 2015.
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.
Díky všem zapojeným dobrovolníkům a solidaritě veřejnosti Českého Těšína bylo shromážděno
celkem 8381,- Kč, které byly předány mamince Stely.

Stelinka na pohlednicích malovaných dětmi z Českého Těšína
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4.3

Vzdělávání s AOPS

Pro podporu pracovního uplatnění a dalšího vzdělávání studentů jsme se zapojili do projektu „Stáže
pro mladé zájemce o zaměstnání“. Tento projekt, realizovaný Fondem dalšího vzdělávání umožňuje
studentům získávat praxi ve svém oboru v průběhu krátkodobých placených stáží.
V rámci důraznější pomoci při pracovním uplatňování studentů našeho regionu jsem poskytovali
bezplatnou administrativní a informační podporu i ostatním studentům, kteří měli zájem o účast
v programu v jiných než námi nabízených pozicích.
Bezplatná informační a administrativní podpora byla poskytována i zájemcům o další vzdělávání
z řad osob, které měly již ukončené vzdělání a snažili se o uplatnění na trhu práce prostřednictvím
získání praxe v programu „ Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2“.
Poradenství pro vzdělávací program „Stáže ve firmách- vzdělávání praxí 2“ a „Stáže pro mladé
zájemce o zaměstnání“, byly poskytnuty minimálně 500ti osobám z řad studentů nebo
nezaměstnaných osob z našeho regionu.
Moravskoslezský kraj má své nezáviděné prvenství v disciplíně zvané „ zadlužování domácností a
jednotlivců“.
Tento fakt nás přivedl k organizaci vzdělávacích seminářů určených široké veřejnosti v oblasti
finanční gramotnosti. V r. 2015

jsme uspořádali dva vzdělávací semináře pro jednotlivce i

podnikatelské subjekty s názvem „ EXEKUCE – aneb těšíme se, že vás zbavíme!“
Oba semináře byly vedeny Mgr. Jaroslavem Kocincem LL.M., soudním exekutorem pro okres
Frýdek

Místek

a

zároveň

předsedou

mediální

komise

exekutorské

komory

ČR.

Oba semináře byly zaměřeny na prevenci exekučního řízení a způsoby řešení exekucí.

Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M. v průběhu intenzivní přednášky
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Někteří z úspěšných stážistů. Gratulujeme!

5

Závěr

Rok 2015 zúročil úspěšný rozjezd společnosti předešlého roku. Poskytovanými službami se
podařilo začlenit min. 55 osob na pracovní trh, rozšířit dovednosti u dalších min. 50ti osob, přivést
mezi podnikatelské subjekty a organizace v regionu téměř 3 mil. Kč, které následně použili na
rozvoj vlastní činnosti a rozvoj lidských zdrojů. Společnost vytvořila dvě nová pracovní místa,
rozšířila databázi klientů, čímž se ji pomalu daří nalézat své stabilní místo pod regionálním
sluncem.
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