Projekt Integrace o.p.s.
Kazašská 1427/4
Praha 10 – Vršovice 101 00
IČ: 27382711
DIČ: CZ27382711

Výroční zpráva 2016
Úvodní slovo:
Společnost byla založena v souladu s ust. § 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech), a to k poskytování obecně
prospěšných služeb veřejnosti. Do obchodního rejstříku byla společnost zapsána s účinností
od 27. 1. 2006, spisová značka O 412 vedená u Městského soudu v Praze.
Projekt Integrace o.p.s. (PI) je organizace, která pomáhá zdravotně postiženým občanům v
jejich sociální integraci. Předmětem hlavní činnosti je především vzdělávání a zaměstnávání
těchto osob v chráněných tréninkových dílnách na Praze 10, kde se věnují primárně přípravě,
výrobě a úpravě pro distribuci výrobků a přípravků přírodní tibetské medicíny EPAM.
Hlavním posláním Projektu Integrace o.p.s. je program integrace jedince s různým stupněm a
druhem zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a ohroženého sociální exkluzí do
společnosti.
Poslání:
Poslání Projektu Integrace o.p.s je nadále stejné. I v roce 2016 naše organizace zaměstnávala
v chráněném prostředí zdravotně postižené občany a přispívala tak k jejich resocializaci.
K dispozici jsme měli dvě chráněné dílny a jeden sklad, kde jsme realizovali náš hlavní
program. Při výrobě tibetské přírodní medicíny pro našeho dlouhodobého partnera EPAM se
zaměstnanci zdokonalili ve výrobě a osvojili si mnoho dalších dovedností.

1

Projekt Integrace o.p.s.
Kazašská 1427/4
Praha 10 – Vršovice 101 00
IČ: 27382711
DIČ: CZ27382711

Nové partnerství:
V roce 2016 jsme uzavřeli také nové partnerství. Naše organizace začala spolupracovat s paní
Andreou Jůnovou na projektu „Šperky pro dobrou věc“ www.sperkyprodobrouvec.cz
V našich dílnách nyní vyrábíme a kompletujeme šperky s elementy Swarovski, které si
můžete prohlédnout na fotkách na našich webových stránkách. Díky spolupráci se nám
podařilo navýšit množství pracovních míst v našich dílnách. Při koupi šperků z chráněné dílny
přispíváte nejenom na vytvoření nových chráněných pracovních míst, ale i na psí útulek
v Praze – Libni www.utulek-liben.com.
Program integrace - "Program přechodu k samostatnosti pro osoby se zdravotním
postižením".
Program je vypracován tak, aby si zájemci o tuto službu mohli individuálně sestavit svůj
reálný životní scénář vedoucí k osamostatnění a měli tak možnost osvojit si potřebné
vědomosti a návyky nutné k jeho realizaci. Tento program je složen z několika podprogramů,
z nichž nejdůležitější, které primárně zajišťuje Projekt Integrace, o.p.s., jsou:


podprogram chráněné dílny (tréninkové dílny),



podprogram poradenské činnosti.

Chráněné a tréninkové dílny:
Chráněné dílny vznikají v součinnosti s firmou EPAMR - sdružení, která je generálním
partnerem PROJEKTU INTEGRACE, o.p.s. Firma EPAMR -

sdružení, je dodavatelem

surovin a výrobních postupů a zároveň zadavatelem práce pro PROJEKT INTEGRACE,
o.p.s., jako je sypání bylinných směsí, lepení obalů, balení jílů atd. Díky spolupráci s tímto
partnerem byla otevřena tréninková dílna v SDM Hvozdy (Partnerská klientská organizace),
ve které si klienti osvojují potřebné pracovní návyky. Většinou tak poprvé dostávají za svoji
práci finanční odměnu a začínají se učit
„Integračním

hospodařit s penězi. Současně procházejí
programem.“
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Poradenství:
Nabízíme více než jen poskytnutí pracovní příležitosti. Sestavením nového životního scénáře
ve spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem, koordinátorem „Programu přechodu“,
rodiči a Partnerskými klientskými organizacemi, je umožněno každému uživateli naší služby,
aby

se

v

budoucnu

samostatně

dokázal

postarat

o

své

základní

potřeby.

Klienti se seznamují s možnostmi na trhu práce a v chráněném (tréninkovém) prostředí si
vyzkouší, jaká práce by pro ně byla nejvhodnější (jaká míra fyzické náročnosti, schopnosti
koordinace a délky koncentrace jim vyhovuje atd.) Ujasní si své reálné možnosti a díky naší
pomoci jsou schopni se odpovědně rozhodnout a tím samostatně řešit své problémy. Současně
klienti procházejí „Integračním programem“, ve kterém si osvojují další potřebné dovednosti
a návyky pro samostatné bydlení v chráněných bytech, vzájemnou komunikaci, cestování,
apod. Klienty na základě výsledků dosažených v tomto programu buď nadále necháme
zaměstnané v chráněných dílnách, nebo se je pokusíme umístit do praxe, či práce
v nechráněném prostředí
Činnosti, kterými se zabýváme:
Zadávaní práce klientským partnerským organizacím, které jsou zaměřeny na práci se
zdravotně postiženými spoluobčany.
Zadávání práce a zaměstnávání zdravotně postižených spoluobčanů.
Zařazovaní těchto spoluobčanů do „ Programu přechodu k samostatnosti pro osoby se
zdravotním postižením“ v rámci partnerství s klientskými organizacemi.
Provozovaní chráněných a tréninkových dílen.
Obstarávání nebo provozování prodejních míst. Výtěžek z prodeje výrobků vyrobených
klienty používáme na výplaty zdravotně postiženým spoluobčanů, na rekonstrukce a
zřizování nových chráněných tréninkových dílen a na rozvoj naší organizace.
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Zaměstnávání zdravotně postižených spoluobčanů v prodejních místech za finanční
odměnu (pouze však v případech, kdy je to možné).
Pořádání veřejných sbírek. Výtěžek z prodeje výrobků při veřejných sbírkách používáme
na výplaty zdravotně postiženým spoluobčanů, na rekonstrukce a zřizování nových
chráněných tréninkových dílen a na rozvoj naší organizace.
Nabízíme náhradní plnění.

Personální agentura:
V personální agentuře pro znevýhodněné cílové skupiny poskytujeme poradenské služby
s cílem adresného vyhledávání pracovního uplatnění. Personalista pomáhá občanům např. se
sepsáním životopisu, přípravou na pohovory, komplexním vytipováním vhodného
zaměstnání. Součástí agentury je psychologická poradna, kterou vede zkušených pracovník.
Agentura je zaměřena na zprostředkování pracovních pozic pro naši cílovou skupinu zdravotně postižené občany a mladistvé, opouštějící ústavní zařízení, nebo vyrůstající bez
rodin v pražském regionu.
Hlavní aktivity v roce 2016:
zaměstnávání zdravotně postižených občanů v chráněném prostředí naších dílen, kde
vyrábějí tibetskou přírodní medicínu a kosmetiku EPAM,
zaměstnávání zdravotně postižených v naší prodejně a masérském salónu,
zaměstnávání zdravotně postižených v oblasti administrativy,
umísťování zdravotně postižených občanů na pracovní trh v jiných organizacích,
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pomoc jiným partnerským organizacím v resocializaci zdravotně postižených,
vyhledávání nových pracovních pozic pro osoby se zdravotním postižením.
Jako každým rokem byla hlavní činností výroba tibetské přírodní medicíny našeho
generálního partnera společnosti EPAM. Od minulého roku jsme společně začali zavádět
normované postupy pro výrobu, evidenci, skladování potravinových doplňků a kosmetických
přípravků. Jedná se o souhrn administrativních a praktických úkonů, které zkvalitní a
zefektivní výrobu. Podnikové normy společně s výrobními protokoly se zaváděly v průběhu
celého roku 2016. Během této doby vznikly stovky výrobních podnikových norem,
specifikací a výrobních protokolů. V průběhu roku jsme také otevřeli nový sklad, kde jsou
uskladněny suroviny a materiál pro potřeby výroby produktů EPAM. Ve skladu bude
v příštím roce zaveden nový evidenční systém POHODA JAZZ, který zefektivní procesy
evidence a výroby.
Jakožto organizace zaměstnávající více než 50% osob se zdravotním postižením, zajišťujeme
službu náhradního plnění. Náhradní plnění je součástí aktivit Projektu Integrace již několik let
a také zdrojem významné části finančních prostředků. Také v roce 2016 jsme v rámci
náhradního plnění spolupracovali s mnoha subjekty, kterým pracovitost a kreativita zdravotně
postižených zaměstnanců v našich dílnách pomohla s výrobou mnoha produktů a zajištění
služeb.
Naše organizace je již pátým rokem součástí Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených
osob (KZZP).
Hlavní cíle KZZP jsou:
Zastupování a ochrana zájmů zaměstnavatelů OZP zejména proti tlaku ze strany státu a
dalších orgánů a institucí.
Sjednocení postupu podnikatelských subjektů činných v oblasti sociálního podnikání a
zaměstnávání OZP.
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Systematické vytváření pozitivních legislativních a realizačních podmínek pro podnikání v
oblasti zaměstnávání OZP.
Odstranění diskriminačních omezení při zaměstnávání OZP.
V roce 2015 se naše společnost prostřednictvím KZZP výrazně podílela na změnách
legislativy ve smyslu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pravidelně jsme se
účastnili jednání na úrovni instituci jako Ministerstvo práce a sociálních věcí, KZZP,
Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených a Národní rada zdravotně postižených. Na
jednáních se diskutovaly legislativní změny týkající se Zákona č. 435/2004Sb., o
zaměstnanosti, zejména pak § 78 a § 75.
Díky KZZP se v roce 2015 naše firma stala členem Hospodářské komory české republiky.

Projekty ESF:
Po delší odmlce jsme byli v prosinci roku 2016 opět podpoření grantem z ESF.
Projekt „Chráněné pracoviště pro výrobu kosmetiky a potravinových doplňků“ reg. č.
CZ.07.3.58/0.0/0.0/15_003/0000101. je spolufinancován EVROPSKOU UNIÍ v rámci
Operačního programu Praha - pól růstu ČR.
Jedná se o investiční grant na nákup specializovaných výrobních strojů. V rámci projektu bylo
zřízeno nové chráněné pracoviště zabývající se výrobou přírodní kosmetiky a potravinových
doplňků. Jeho realizací vznikly nové pracovní pozice, které jsou vytvořeny a přizpůsobeny
pro osoby se zdravotním postižením. Tato chráněná pracovní místa nabídnou zdravotně
postiženým zajímavou práci s možností učení se novým dovednostem, které budou moci
posléze uplatnit i v praktickém životě.
K podrobnostem grantu se vrátíme v příštím roce, protože jeho hlavní část bude probíhat
v roce 2017.

Nebytové prostory:
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Pro naše hlavní aktivity máme v pronájmu od Městské části Prahy 10 pět nebytových prostorů
v areálu Vlasta. Jsme nesmírně vděční Městské části, že nám tyto nebytové prostory
dlouhodobě poskytuje. Radnici na Praze 10 tudíž považujeme za dalšího strategického
partnera pro stabilitu a rozvoj naší organizace.
Kazašská 1427/4 a Tádžická 1423/4
V těchto prostorách se realizují ty nejpodstatnější činnosti Projektu Integrace. Jedná se o dvě
dílny, kde se vyrábějí a kompletují produkty tibetské přírodní medicíny EPAM. Jedná se o
celé spektrum potravinových doplňků a kosmetických přípravků jako jsou čaje, medové
elixíry, bylinné směsi, tinktury, silice, jíly, balzámy, pleťové masky, zubní prášky a mnoho
dalších. Veškerý sortiment lze najít na stránkách www.epam.eu. Je v nich zaměstnáno cca 15
zaměstnanců se zdravotním postižením. V průběhu roku se počty zaměstnanců mění dle
momentálních potřeb výroby. Dílny disponují vlastním sociálním zázemím, šatnami a
kuchyní. Provozní hodiny dílen jsou od 8 hodin do 16:30 hodin.
Kazašská 1426/6
Hned vedle jedné z dílen se nachází sklad. Všechny produkty, které se vyrobí v dílnách a
projdou schvalovací kontrolu, se přesunou do skladu. Kromě produktů EPAM jsou zde
uskladněny také obalové materiály. Skladové prostory jsou rozděleny do tří místností a
prostor pro administrativu, balení a expedici. Ve skladu pracují zpravidla 4 osoby. Dva
skladníci, jeden pracovník expedice a firemní řidič. Provozní hodiny jsou také od 8:00 do
16:30 hodin.
Turkmenská 1420/2
Prostory v Turkmenské ulici slouží jako administrativní zázemí. Skládají se ze dvou kanceláří
a jedné zasedací místnosti. Je to faktické centrum řízení společnosti. Místo, kde úřaduje
ředitel organizace a realizují se zde administrativní, personální a ekonomické aktivity.
V administrativě pracuje obvykle kolem 5 zaměstnanců.
Vršovická 1461/64
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Posledním prostorem je naše prodejna, v níž jsou také umístěny dvě masérské místnosti.
Prodejna tvoří přední část nebytového prostoru. Jsou zde umístěny regály se zbožím tibetské
přírodní medicíny a drobnými dekoračními předměty. Zde si naší zákazníci mohou koupit
kterýkoli z našich výrobků.
Co se týká masérských služeb, nabízíme několik druhů masáží jako je klasická masáž, masáž
lávovými kameny, havajská masáž, lymfo drenáž, breussova masáž, tradiční indická masáž
hlavy, masáž baňkami, kinesio-tejping, čínská masáž a thajská masáž nohou. Všechny masáže
zajišťují 3 naši OZP maséři a lze je objednat u paní prodavačky.
Prodejna je otevřená v těchto dnech od:
Pondělí 13:00 – 18:00
Úterý

9:00 – 18:00

Středa

9:00 – 19:00

Čtvrtek

9:00 – 19:00

Pátek

9:00 – 17:00

Majetek Projektu Integrace o.p.s.:
Projekt Integrace o.p.s. vlastní vozový park se čtyřmi automobily.
 ŠKODA OCTAVIA KOMBI - SPZ 1AX 6820, rok výroby 2010
 ŠKODA FÁBIA KOMBI - SPZ 3AP 0653, rok výroby 2006
 FIAT DUCATO - SPZ 9A3 0921, rok výroby2001
 VOLKSWAGEN TRANSPORTER - SPZ 3AC 7604, rok výroby 2008

8

Projekt Integrace o.p.s.
Kazašská 1427/4
Praha 10 – Vršovice 101 00
IČ: 27382711
DIČ: CZ27382711

Řídící orgány společnosti:
Ředitel:

Mgr. Knop Petr

Správní rada:
Předseda správní rady: Mgr. Stanislav Jantoš


den vzniku funkce: 27. ledna 2006



den vzniku členství ve správní radě: 27. ledna 2006

Člen správní rady: Markéta Čechová


den vzniku členství ve správní radě: 27. ledna 2006

Člen správní rady: Petr Zamazal


den vzniku členství ve správní radě: 6. srpna 2010

Dozorčí rada:
Člen dozorčí rady: Kateřina Halášková



den vzniku členství v dozorčí radě: 27. ledna 2006
Člen dozorčí rady: Mgr. Markéta Čechová


den vzniku členství v dozorčí radě: 27. ledna 2006

Člen dozorčí rady: Štěpánka Balšínková


den vzniku členství v dozorčí radě: 27. ledna 2006

Zakladatel:
Mgr. Petr Knop
Mgr. Helena Musilová
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Finanční zpráva
Podle účetní uzávěrky za rok 2016 uvádíme základní finanční údaje o hospodaření sdružení
Projekt integrace (jednotlivé položky jsou uvedeny v celých tis. Kč).
ROZVAHA a VÝKAZ ZISKU a ZTRÁTY ke dni 31. 12. 2016

10

Projekt Integrace o.p.s.
Kazašská 1427/4
Praha 10 – Vršovice 101 00
IČ: 27382711
DIČ: CZ27382711

11

