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1

Základní údaje

Název

Asociace obecně prospěšných služeb, o.p.s.

Právní forma

obecně prospěšná společnost

Sídlo

Divadelní 674/16, 737 01 Český Těšín

Provozovna

Úvoz 8, 73701 Český Těšín

Telefon

+420 777873416

Email

info@aops.eu

WEB

www.aops.eu

Bank. Účet

2300528236/2010

Datum vzniku

11.července 2013
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Organizační struktura

Správní rada


Uršula Chrástecká
( Funkční období člena správní rady je stanoveno na dobu od 5.06. 2019 -5.06. 2022)



Bc. Renata Lacko
(Funkční období člena správní rady je stanoveno na dobu od 5.06. 2019 -5.06. 2022)



Mgr. Tereza Andrássyová
(Funkční období člena správní rady je stanoveno na dobu od 1.07.2018-1.07.2021)

Dozorčí rada


Mgr. Andrea Pavlíková



Pavel Bugno



Sabina Musiálová

(Funkční období všech členů správní rady je stanoveno na dobu od 5.6. 2019-5.6. 2022)
Ředitelka


Bc. Kateřina Krainová
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Správní rada zasedala v roce 2020 dvakrát.
Na svém 1. zasedání roku uskutečněného dne 10. 03. 2020 správní rada schválila:
- výroční zprávu a účetní uzávěrku za r. 2019
- plán činnosti pro rok 2020
- Na 2. zasedání správní rady, které se uskutečnilo 4.9. 2020 proběhla:
- diskuze nad opatřeními vzniklými z důvodu pandemie a dopadu těchto opatřeních na provoz
společnosti.
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Poslání a cíle AOPS

Posláním naší společnosti je rozvoj místního regionu a podpora jeho občanů, zvláště těch, kteří jsou
ohrožení rizikem sociálního vyloučení. Svou činností se snažíme podporovat nejen rozvoj
jednotlivců, ale skrze poradenství i rozvoj organizací, s důrazem na organizace občanské společnosti
a menší podnikatelské subjekty. Při své činnosti podporujeme tvorbu pracovních míst s důrazem na
znevýhodněné osoby na trhu práce, pomáháme řešit rizika vzniklá z předlužení jednotlivců,
provádíme přímou práci se seniory za účelem prevence zdraví a posílení komunitního života,
podporujeme dobrovolnictví a aktivní občanství.
Cílem společnosti je přivádět do regionu nové investice, vzdělávat pro udržitelný rozvoj, vytvářet při
své činnosti pracovní místa, rozvíjet činnost neziskových organizací, podporovat vzdělávací instituce,
regionální podnikatele a jednotlivce, vést a podporovat aktivní občanství v regionu.
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Služby AOPS v r. 2020

Společnost od 1.10.2019 přestěhovala svou provozovnu na adresu Úvoz 8, 737 01 Český Těšín.
Společnost poskytuje tyto hlavní služby:
TRIA – dotační, PR a marketingové poradenství poskytované neziskovým a příspěvkovým
organizacím, živnostníkům a menším podnikatelským subjektům.
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
Bezplatné kariérové poradenství je poskytováno osobám bez rozdílu věku a hendikepů. Služba
zahrnuje diagnostiku pro vytyčení zájmů, motivace, předpokladů a možností pro pracovní uplatnění,
motivační aktivity, průvodcovství při hledání práce, poradenství pro získání potřebné kvalifikace a
vzdělání, pracovní asistenci při zahájení pracovního poměru a vyhledání vhodného zaměstnavatele.
VZDĚLÁVÁNÍ s AOPS
- zapojování seniorů do skupinových jógových cvičení „Jóga pro seniory“.
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4.1

Dotační kancelář TRIA

Služby TRIA kanceláře aktivně informují regionální subjekty o dotačních možnostech.
Od r. 2019 se kancelář věnuje exlusivní spolupráci s hlavním klientem, kterým je nezisková
organizace Kola pro Afriku, o.p.s. věnující se rozvojové činnosti v západoafrické Gambii. Vzhledem
k mezinárodnímu působení organizace rozšířila dotační kancelář oblast dotačního poradenství na
mezinárodní oblast a dotační poradenství poskytovala jak na úrovni národních i evropských dotačních
možností, tak i na možnosti dotační podpory mezinárodních agentury OSN a světových organizací.
V rámci dotačního poradenství pro školy a neziskové organizace jsme i letos pokračovali ve
spolupráci s MAS Pobeskydí, z. s., spočívá v účasti a řešení úkolů pracovní skupiny Zázemí, která se
spolupodílí na realizaci projektů základních škol v rámci MAP II Frýdek Místek.
4.2

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství je bezplatnou službou určenou jednotlivcům z řad veřejnosti, kteří hledají
pracovní uplatnění, případně chtějí změnit profesi. Kariérové poradenství AOPS je poskytováno všem
zájemcům bez rozdílu věku a hendikepů.
V r. 2020 byl kariérové poradenství poskytováno zejména osobám vracejícím se na trh práce po
výkonu trestu, nebo osobám vykonávajícím OPP jako formu alternativních trestů. Mezi podpořenými
osobami převládali muži se základním vzděláním, se zdravotními a jinými hendikepy pro trh práce.
V souvislosti s činností kariérového poradenství došlo k rozšíření sítě stakeholderů o Úřad práce ČR
– krajská pobočka Ostrava.
V rámci kariérového poradenství AOPS byla dále prohlubována spolupráce s Úřady práce okr.
Karviná, Frýdek Místek, ale pokračovala také se zaměstnavateli těšínského regionu.
Stejně jako v r. 2019 pokračovala spolupráce v oblasti kariérového poradenství týkající se dětí a
mládeži prostřednictvím účasti v pracovní skupině Kariérové poradenství realizované v rámci
projektu MAP Frýdek - Místek II.
4.3

Vzdělávání s AOPS

V r. 2020 jsem poskytovali pouze jednu vzdělávací aktivitu – lekce jógy pro seniorky.
Z důvodu pandemických opatření, byly pravidelná setkávání přerušena až do konce r. 2020.

5. Spolupráce
V letošním roce jsme pokračovali v dlouhodobé spolupráci s MAS Pobeskydí v rámci
implementace MAP II Frýdek – Místek.
Byla prohlubována spolupráce s Kola pro Afriku, o.p.s.
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Závěr

Činnost AOPS byla v r. 2020 vykonávaná 2 zaměstnanci v hlavních pracovních úvazcích, ostatní
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činnost byla vykonávaná skrze dohody o provedení práce.
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