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Vážení a milí, 
 
již uplynulo pět let od našeho zrození. Asociace obecně prospěšných služeb svůj pátý rok 
prožila bez větších karambolů, dokázala stát na vlastních nohou bez opory sponzorů i  
dotačních titulů a přitom  podporovat druhé. 
 
Rok 2018 byl pro naši „Aopéesku“ velmi úspěšný. Nejenže jsme v roce 2018 díky dárcům 
služby Schodolez shromáždili rekordní částku pro dva správné a férové kluky ke kterým osud 
až tak správný a férový nebyl, ale také proto, že jsme podpořili bezplatným vzděláním dosud 
nejvyšší počet zájemců a zároveň nejvyššímu počtu regionálních podnikatelů a organizací 
dopomohli k finanční podpoře ze zdrojů EU i ČR. 
Korunní službou roku 2018 bylo však bezplatné kariérové poradenství nezaměstnaným 
osobám z celého regionu Těšínska, a to jak z okresu Karviná, tak okresu Frýdek Místek.  
  
Máme za sebou pět let. Někdy méně úspěšných, někdy úspěšnějších. Dá se říci, že pro nás 
skončila doba batolecího růstu. Máme již více znalostí i zkušeností, stáváme se známějšími i 
mezi vámi, dosahujeme významných úspěchů.  
  
Velkou změnou pro naši „Aopéesku“ nebude v následujícím roce jen vstup do věku „školních 
let“, ale také stěhování naší provozovny do nových prostor na ulici Úvoz v Českém Těšíně, 
kde oslavíme naše šesté narozeniny. 
V nových prostorách na vás budeme čekat nejen v novém kabátě, ale také vám nabídneme 
novou službu, pro kterou jsem v prosinci r. 2018 získali od Ministerstva spravedlnosti ČR 
autorizaci. Naši novou službou veřejnosti bude poskytování dluhového poradenství a řešení 
při oddlužení. 
Pevně věřím, že tato novinka smysluplně doplní naše dosavadní kariérové poradenství a 
dopomůže k prevenci a řešení ekonomické nestability jednotlivců i celých rodin, které se 
potýkají s finančními problémy. 
 
 
Držím nám palce, ať je to naše první vysvědčení na výbornou! 
 
 
 
Kateřina Krainová 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

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 1.07.2018-1.07.2021) 

 

Dozorčí rada 

• Mgr. Andrea Pavlíková 

• Pavel Bugno 

• Sabina Musiálová 

(Funkční období všech členů správní rady je stanoveno na dobu od 5.6. 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/
http://www.aops.eu/
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Správní rada zasedala v roce 2018 dvakrát. 

  

Na svém 1. zasedání roku uskutečněného dne 15. 04. 2018 správní rada schválila: 
- výroční zprávu a účetní uzávěrku za r. 2017 

- plán činnosti pro rok 2018 

 

2. zasedání správní rady v roce 2018 proběhlo 28. 06. 2018. Bodem jednání druhého zasedání 
správní rady bylo prodloužení funkčního období člena správní rady a zhodnocení dosavadního 
provozu společnosti. 
 

 

 

 

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 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. 2018 

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

v Českém Těšíně. Provozní doba kanceláří je od 9:00-15:00 hod. Společnost poskytuje tyto hlavní 
služby: 

 

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

živnostníkům a menším podnikatelským subjektům. 

 

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

osoby. 
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3. 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. 

 

4.  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. 

- 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 

  

Služby TRIA kanceláře aktivně informují regionální subjekty 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. Službu dotační kanceláře TRIA  

využilo v roce 2018 na 200 klientů. Nejvyhledávanějšími tématy byly dotační možnosti pro 

zajištění personálních zdrojů a dotační příležitosti pro školy. 
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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 2018 byla zahájena a ukončena dosud nejúspěšnější akce Schodolezu.  Veřejná sbírka na 

podporu kvality života jednovaječných dvojčat Mirka a Michala trpící svalovou distrofií dosáhla 

rekordní částky 237 000 Kč! 

Dosažený výsledek sbírky který klukům zajistí snadnější život, je odměnou srdečné podpory 

veřejnosti a dobrovolníků, kteří se na pořádání sbírky podíleli. Těm všem patří hluboké poděkování. 

 

 

 

 

 

4.3 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. 2018 využilo této služby téměř dvě stovky osob. Nejčastěji je služba využívána maminkami 

vracejícími se po mateřské dovolené na trh práce a absolventy bez dostatečné praxe. 

V rámci kariérového poradenství AOPS byla prohlubována spolupráce s Úřady práce okr. Karviná i 

Frýdek Místek. Spolupráce s jednotlivými pobočkami Úřadu práce spočívala zejména v doporučení 

nezaměstnaným osobám využít poradenské službu AOPS.  
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4.4 Vzdělávání s AOPS 

                                                                                            

 

Vzdělání je jednou z nejdůležitějších aspektů ovlivňující výběr profese a povolání. Díky 

programům Fondu dalšího vzdělávání jsme mohli v roce 2018 zprostředkovat vzdělávání přímo v  

praxi téměř stovce nezaměstnaných osob včetně studentů. Zprostředkování vzdělávacích programů 

Fondu dalšího vzdělávání nám umožnilo podpořit   praktické dovednosti nezaměstnaných, 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 dosahujeme největších úspěchu v naplňování našeho 

poslání - podpoře zaměstnanosti.  

V roce 2018 jsme do programů zapojili 85 nezaměstnaných osob, přičemž 35% z těchto osob 

navázalo se společnostmi a firmami poskytující jim praktické vzdělání následný pracovní poměr. A 

to je další z velkých úspěchů r. 2018!  

 

 

Stálou a oblíbenou vzdělávací aktivitou zůstává i v r. 2018 skupinové vzdělávání v teorii i praxi při 

setkávání českotěšínských seniorů na  lekcích jógy. Skupinka seniorek- jogínek se schází u cvičení 

jógových asán a praktikování jógových technik.  Naše „ babičky“ prý nemají stále čas, proto si 

velmi vážíme, že si čas na naše společná setkání vždy rády najdou.                                                   
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5 Závěr 

 

Jak bylo řečeno v úvodu, rok 2018 byl zatím nejúspěšnějším rokem v existenci AOPS. Udrželi jsem 

3 pracovní místa v hlavním pracovním poměru, uzavřeli téměř dvě desítky krátkodobých 

pracovních úvazků, rozšířili základnu dobrovolníků. 

 

Možnosti zprostředkování programů Fondu dalšího vzdělávání nám umožnily zapojit do našich 

služeb stále více klientů a dosahovat úspěchů ve vytyčenému poslání – podpora rozvoje 

regionálních podnikatelů a zaměstnanosti. 

Našich úspěchů v oblasti podpory zaměstnanosti a kariérového poradenství by nebylo možné 

dosáhnout bez programů Fondu dalšího vzdělávání, který byl z vůle Ministerstva sociálních prací 

ČR v r. 2019 zrušen. Došlo k ukončení činnosti FDV včetně jeho programů vzdělávání praxí pro 

studenty a nezaměstnané.  

Budeme se snažit nahradit tuto ztrátu efektivních vzdělávacích programů FDV vlastními silami a 

dostupnými cestami, které by podobné možnosti praktického vzdělávání  zajistili v regionu, jehož 

míra nezaměstnanosti je celostátně nejvyšší i v dobách ekonomického vrcholu. 

Další velkou výzvou je pro nás dluhové poradenství, které se mezi našimi službami rodí a které 

bude mít snahu doplnit dosud velmi vyhledávané kariérové poradenství. 

Věříme, že překážky a povinnosti, které nás na cestě k dosažení našich předsevzetí potkají, 

zvládneme minimálně stejně jako doposud. 

 

 



Í Jl-.ozorněiri; o1lis poirze pro potřebu popJair'iira ke koniroie elegtrr:nick'v orlesianých ú dz1ti. nelze jej potl¾ í t

.1akosouč á-stí č ctnizá'věrl.:,v'buiie-lipřlzní nipcr1ávánoviisiinné poclobě'

Daňový Subjekt: A SoCIACE oBECNĚ PRoSPĚ© NÝCH
SLU®EB o.p.s.

tČ  l otČ : c2018891r7

Sí dlo irč etní  iednotkv: Divadelní  67416' 7370l Č ESKÝ TĚ© Í N

Vybrané  ú daje z Rozvahy pro ú č etní jednotky, u kterých h|avní m předmětem č innosti není  podnikání , ve zkrácené nr

rozsahu

ke dni 31.12.2018

(v celých tisí cí ch Kč )

AKTIVA stav k první tnu
dni ú č etrrí ho

ohdobí

stav k
poslední nru clni
irč enlí ho obdobi

2

DlouhodobÝ nraietek celkernA.

A.t DlouhodobÝ tlehrnotrlý nlajetek

DlouhodobÝ lrnrotný rrra jetek ceIk9!]]-
Dlouhodobý Í lnanč rrí  nrajetekrcel\941

oprávkv k dloulrodobé mu maj 9Bu_99!!9!]]-

B KrátkodobÝ rnaietek celkem 259 522

B.I Zásobv celkem

B.II Pohledávkv celkern
107 107

B.II] KrátkodobÝ fi nanč ní  rrrajetek celkem 148 415

B.IV. Jiná aktiva celkerrr

Aktiva celkem
259 522

stav k první mu
dni ilč etní ho

PASIVA

Vlastní
Jrrlění celkeIl
VÝsledek

Dlouhodobé  záv azky celkenr

iva celketn

PASIVA CELKEM

Č leIr statutártl isovÝ záznartt byl připojBl ! trč gliz{yěrye:
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Daňový subiekt: ASoCIACE oBECNĚ PRoSPĚ© NÝCH
SLU®EB o.p.s.

tČ  / otČ : c201889117

Sidlo ť rč etrrí  iednotkv: Divadelní  67416.7370t CESKY TESIN

\/ybrané  ú daje z Výkazu zisku a ztráty pro ú č etní jednotky, u kterých hlavní m předmětem č innosti není  podnikání , ve

zkrácené m rozsahu

ke dni 31.12.2018

(v celých tisí cí ch Kč )

Název polo¾ ky č innost
hlavní

č innost
hospodářská

celkem

2 J

A. Nákladv

A.I Sootřebované  nákunv a nakunovarré  slu¾ bv 118 118

A.II. Zněna stavu zásob v|astní  č innosti a aktivace

A.III osobní  nákladl 980 980

A.IV. Daně a ooolatkv ) 2

A.V. ostatrrí nákladv 2 2

A.VI. cdpisv. prodanÝ maietek. tvorba a pou®ití  rezerv a oDravných polo¾ ek

A.VII Poskvtnuté  oří soěvkv

A.VIII Daň z oří irnů

Nákladv celkeln rt02 1102

B. VÝnosv
B Provozní  dotace 39s 39s

B Přiiaté  nří srrěvkr,

B. Tr¾ by za vlastní  vÝkony a za zbo¾ í 980 980

B. ostatní  vÝnos\ l9 19

B.V. Tr¾ by z prodeie maietku

Výnosv celkem r394 r394

VÝsledek hosnodaření  rrřed zdanění rn 292 292

D. VÝsledek hospodařerrí  po zdanění 291 291

Clen statutární ho orsánu. ieho® oodpisový zázna:m byl připoien k ú č etní  závěrce:


