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1 Základní údaje 

 

 

2 Organizační struktura 

 

Správní rada 

 Uršula Chrástecká  ( Funkční období od 4.6.2016 - 4.6. 2019 ) 

 Bc. Renata Lacko  ( Funkční období od 4.6.2016 - 4.6. 2019 ) 

 Mgr. Tereza Andrássyová   ( Funkční období od 1.7.2015 – 1.7. 2018 ) 

 

Dozorčí rada 

 Mgr. Andrea Pavlíková 

 Pavel Bugno 

 Sabina Musiálová 

Funkční období všech členů správní rady je stanoveno na dobu od 4.6. 2016-4. 6. 2019 

 

Ředitelka 

 Bc. Kateřina Krainová 

  

 

Správní rada zasedala v roce 2016 dvakrát.  

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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Na svém zasedání 17. 2. 2016 schválila účetní uzávěrku za rok 2015 a ceník poradenských služeb 

kanceláře TRIA  pro rok 2016. 

Na svém zasedání 31. 10. 2016 schválila  aktualizovaný ceník služeb TRIA a personální zajištění 

pro r. 2017. 

V r. 2016 zaměstnávala organizace 2 osoby v hlavním pracovním poměru. 

 
 
 
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 se snaží podporovat rozvoj 

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

zaměstnává, vzdělávat a podporuje začlenění osob s rizikem sociálního vyloučení na trh 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 lidské zdroje  

podnikatelských subjektů, organizací a společností místního regionu. 

   

4 Služby AOPS  v r. 2016 

 

Dotační kancelář TRIA 

Služby AOPS v letošním roce reagovaly na nové programové období dotačních možností pro r. 

2014-2020. Dotační poradenství, které bylo v r. 2016 poskytováno, se zaměřovalo zejména na 

programy vzdělávání zaměstnanců a dotační možnosti zaměstnavatelů při vytváření nových 

pracovních pozic.  

Nejvýraznějším úspěchem kanceláře TRIA v r. 2016 bylo úspěšné zpracování dotační  žádosti na 

vybudování a provoz dětského zařízení péče o děti do 6til let s názvem Centrum Batole, které bude 

vybudováno v Třinci v r. 2017.  

 

 

Kariérové poradenství 

 

Práce s nezaměstnanými osobami ze skupiny ohrožených sociálním vyloučením a  osob dlouhodobě 

nezaměstnaných v minulých letech vyústila v pravidelnou službu kariérového poradenství. To 

zahrnuje nejen diagnostiku a motivační techniky, ale také podporu, průvodcovství a praktické 

poradenství pro  uplatnění na pracovním trhu. 
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5 Zájmové aktivity AOPS v r. 2016  

V letošním roce byl otevřen klub jógy pro seniory. Setkávání  seniorek  při praktické výuce Rádža 

jógy obohatilo aktivity AOPS ve vzdělávání veřejnosti. Na setkáních dochází výuce praktických 

asán, ale i k seznámení jógové moudrosti východu. V letošním roce byla otevřena skupina o max. 

počtu 10ti osob. Cílem aktivity je aktivace seniorů při společné činnosti, nalezení psychosomatické 

rovnováhy a zlepšení kvality jejich života. 

 

 

 6 Závěr 

 

R. 2016  byl ve znamení  zajímavých dotačních příležitostí, proto byl důraz kladen zvláště na 

dotační poradenství  podnikatelům a organizacím za účelem  podpory  zaměstnanosti v regionu. 

Nadále byla rozšiřována databáze nezaměstnaných v regionu se  zájmem o další formy vzdělávání 

snahou uplatnit se na trhu práce. Těmto osobám bylo poskytováno kariérové poradenství.  

Výsledek  r. 2016 má podobu „ malých velkých“ úspěchů. Přestože byl zaznamenán pokles 

podpořených klientů ze skupiny nezaměstnaných, vzrostla poptávka po službách TRIA ze strany 

podnikatelských subjektů a organizací veřejného sektoru. Do regionu byla díky činnosti AOPS 

přivedena jednorázová, téměř čtyřmiliónová investice ze zdrojů EU, 10 osob našlo stálé pracovní 

uplatnění.  A přestože se mohou tato čísla zdát malým krokem pro lidstvo, velký krok v existenci 

AOPS je to určitě.  






