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Vážení a milí, 
 
 letos máme čtyři roky a žijeme! Kromě toho, že rosteme, poznáváme stále více firem a 
společností v regionu, známe stále více z vás jednotlivých občanů, kteří máte menší či větší 
problémy a přání.  
 
Snažíme se s vašimi potřebami seznámit, a přestože jsme ještě mladí, nabízíme vám 
průvodcovství v řešení. Třeba jen tím, že vám podáme ruku při hledání vašeho místa na 
pracovním trhu nebo vám předáme informace o dotačních možnostech a podpoře financování 
vašich potřeb a přání z Evropských fondů, veřejných  i soukromých zdrojů. 
 
 
Těší nás, že vám můžeme pomoci s vašim rozvojem a těší nás, že se nám to daří k vaší 
spokojenosti a naší radosti. Když rostete vy, rosteme s vámi i my. 
 
 
Letos máme čtyři roky a já nám přeji, abychom rostli rovně, zodpovědně a odpovědně. Ať se 
nám daří plnit poslání, se kterým jsme mezi vás přišli. 
 
A ať stále rosteme s vámi! 
 
 
 
Kateřina Krainová 
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1 Základní údaje 

 

 

 

 

 

 

 

2 Organizační struktura 

 

Správní rada 

 Uršula Chrástecká 
 ( Funkční období člena správní rady je stanoveno na dobu od 5.06. 2016 -5.06. 2019) 

 Bc. Renata Lacko  

(Funkční období člena správní rady je stanoveno na dobu od 5.06. 2016 -5.06. 2019) 

 Mgr. Tereza Andrássyová  

(Funkční období člena správní rady je stanoveno na dobu od 1.07.2015-1.07.2018) 

 

Dozorčí rada 

 Mgr. Andrea Pavlíková 

 Pavel Bugno 

 Sabina Musiálová 

(Funkční období všech členů správní rady je stanoveno na dobu od 5.6. 2016-5.6. 2019) 

 

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 

http://www.aops.eu/
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Správní rada zasedala v roce 2017 dvakrát. 

  

Na svém 1. zasedání roku uskutečněného dne 15. 03. 2017 správní rada schválila: 

- výroční zprávu a účetní uzávěrku za r. 2016 

- plán činnosti pro rok 2017 

 

2. zasedání správní rady v roce 2017 proběhlo 30. 10. 2017. Bodem jednání druhého zasedání 

správní rady bylo: 

- personální zajištění činnosti organizace  

- stanovení mzdových tarifů pro zaměstnance AOPS, o.p.s. v HPP , DPP i DPČ 

- schválení konání veřejné sbírky v rámci aktivity Schodolez. 

 

 
 
3 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 i neziskových organizací a zvláště menších podnikatelských subjektů. Při své 

činnosti vytváříme pracovní místa pro osoby ze skupiny osob ohrožených na trhu práce, 

podporujeme vzdělávání našich zaměstnanců i zaměstnanců našich klientů, pomáháme 

nezaměstnaným nalézat pracovní uplatnění poskytováním kariérového poradenství, vzděláváním a 

průvodcovstvím 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 neziskových 

organizací, podporovat vzdělávací instituce, regionální podnikatele a jednotlivce.    

  

4 Služby AOPS  v r. 2017 

Společnost provozuje svou činnost v kancelářích umístěných v budově Základní školy Slovenská. 

Provozní doba kanceláří je od 9:00-15:00 hod. Společnost poskytuje tři hlavní služby: 

 

 1. TRIA - dotační poradenství poskytované neziskovým a příspěvkovým organizacím, 

živnostníkům a malým podnikatelským subjektům 

 

 2. SCHODOLEZ – podpora a pomoc při zajištění finančních prostředků pro zdravotně postižené 
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osoby. 

 

 3.  VZDĚLÁVÁNÍ s AOPS : 

- zajištění bezplatného vzdělávání zapojováním nezaměstnaných osob do programu  

„ Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“, reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0./15_123/0002761, 

který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. 

- zapojování  studentů středních a vysokých škol do  programu „ Cesta k uplatnění na trhu práce „, 

reg. číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002762. 

- kariérové poradenství nezaměstnaným osobám 

- zajištění vzdělávání zaměstnanců a OSVČ v akreditovaných vzdělávacích programech a 

formálních vzdělávacích modulech dle jejich vlastní potřeby a výběru. 

- zapojování seniorů do skupinových jógových cvičení „ Jóga pro seniory“.  

                     

 

 

4.1 Dotační kancelář TRIA 

  

                                                                                         

 

Provoz dotační kancelář TRIA  je v současnosti zajišťován 3 odborníky  na projektové řízení.  

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

organizací, k sestavování dotačních plánů pro podnikatelské záměry a vize, ke zpracování  

dotačních žádostí, k tvorbě 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 a zajištění veřejných zakázek. 

  

V r. 2017 byl zahájen provoz zařízení péče o děti do 6ti let s názvem  BATOLE, který je vizitkou 

úspěchů kanceláře TRIA. Projekt školičky pro děti, který vyrostl díky AOPS na papíře, se stal díky 
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získání dotace z Evropského sociálního fondu krásnou a praktickou realitou. Následná administrace 

projektu je přirozenou součástí služeb kanceláře TRIA v době udržitelnosti projektu, který bude mít 

trvání do r. 2019. 

 

Služby TRIA kanceláře využívají stálí klienti AOPS, stejně jako nové subjekty, které společnost 

aktivně informuje o dotačních možnostech. Převážnou část klientů tvoří malé podnikatelské 

subjekty a živnostníci, v menší míře příspěvkové organizace, zejména základní a střední školy 

v regionu a neziskové organizace.  

                                                                                                

 

4.2 Schodolez 

Služba s názvem Schodolez 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 je aktivita, která pomáhá lidem překonávat těžké 

životní překážky, odtud i název služby. 

     

V roce 2017 nevyužil službu Schodolez žádný jednotlivec ani skupina. AOPS však schválila na 

druhém zasedání správní rady organizaci veřejné sbírky určené na podporu dvojčat Mirka a 

Michala, kteří od narození trpí svalovou distrofií a nutně potřebují zakoupit automobil, který je 

přizpůsoben přepravě dvou devatenáctiletých vozíčkářů. Veřejná sbírka bude mít zahájení  

10.1. 2018.  

 

 

4.3 Vzdělávání s AOPS 

                                                                                            

 

Vzdělávání je nejdominantnější aktivitou v činnosti AOPS. Zapojováním nezaměstnaných osob a 
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studentů do programů realizovaných Fondem dalšího vzdělávání „ Vzdělávání praxí pro zvýšení 

zaměstnanosti“ a „Cesta k uplatnění na trhu práce“ se nám daří podporovat praktické dovednosti 

zúčastněných osob, zlepšit jejich situaci na trhu práce a často také nalézat pracovní uplatnění a 

pracovní příležitosti na pracovištích praxí, které probíhají v regionálních firmách, společnostech, 

školách a vzdělávacích institucích.  

Vzděláváním nezaměstnaných osob a studentů, které zapojujeme do projektů Fondu dalšího 

vzdělávání, dosahujeme největších úspěchu v naplňování našeho poslání- podpoře zaměstnanosti.  

V roce 2017 jsme do programů zapojili 50 nezaměstnaných osob a 10 studentů.  V roce 2017 se 

díky této aktivitě AOPS podařilo zajistit návrat na pracovní trh  20ti osobám. 

 

Našim klientům ze skupiny regionálních firem, společností a institucí jsme letos zajišťovali dotační 

podporu na vzdělávání zaměstnanců a OSVČ. Vybrané vzdělávání dle potřeb zaměstnavatelů a 

jednotlivců probíhalo za finanční spoluúčasti  Evropského sociálního fondu. Možnost využít 

dotované vzdělávání využila desítka podnikatelských subjektů.  

  

Velmi oblíbeným vzdělávacím modulem se stala skupinová setkávání seniorů při lekcích jógy. 

Skupinka seniorek- jogínek se schází u cvičení jógových asán a praktikování jógových technik. 

Přestože naše „ babičky“ prý nemají stále čas, jsme rádi, že se setkávají při praktikování 

omlazujících technik jógy, které jim zajistí dostatek energie a pružnosti pro jejich nesčetné aktivity. 
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V roce 2017 jsme se zúčastnili spolupráce na vytváření Místního akčního plánu pro vzdělávání 

v předškolním a základním vzdělávání. Při tvorbě akčního plánu jsme se podíleli na tvorbě plánu 

aktivit pro rozvoj vzdělávání v tématech kariérového poradenství a podnikavosti. Tato aktivita udala 

také směr připravovaným projektům pro rok 2018. 

 

 

                                                                                       

 

 

5 Závěr 

 

Rok  2017 byl úspěšný. Podařilo se nám přežít, službami TRIA zajistit financování provozu a 

pomalu ale jistě rozvíjet naši činnost. Naše personální základna se rozrostla na počet 4 

zaměstnaneckých poměrů v hlavním pracovním úvazku. Všechna nová pracovní místa byla 

obsazena osobami ze skupiny osob dlouhodobě nezaměstnaných. Kromě toho byly realizovány 

desítky krátkodobých pracovních úvazků, rovněž využitých nezaměstnanými osobami a studeny. 

Podařilo se nám přivést na svět BATOLE, ze kterého vyrostlo moderní a kvalitní zařízení péče o 

děti od narození do 6ti let věku. 

 

Jak bylo řečeno v úvodu, stále rosteme. Po prvních vratkých krůčcích kráčíme stále jistějším 

krokem vpřed. A tentokrát patří úspěch zejména naší kapitánce, která drží kormidlo i v nepřízni 

počasí  a učí plavčíky přežít v rozbouřených vodách. 

  




