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AGAPO, o.p.s.
● od r. 2004 - cca 1 000 klientů

● malá nezisková organizace s lokálním působením v Brně a 
okolí

● pomoc při hledání a udržení si práce lidem se zdravotním a 
sociálním znevýhodněním

● osvěta o zaměstnávání znevýhodněných osob 
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AGAPO, o.p.s.
● podpora zaměstnavatelům znevýhodněných osob 

● pracovně-právní poradenství 

● vytváření pracovních míst (tréninková pracoviště: Klub 
cestovatelů)

● poskytovatel veřejné služby
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Cílová skupina

● 15 – 64 let  

● osoby se zdravotním znevýhodněním – tj. fyzickým, mentálním, 
duševním, smyslovým onemocněním

● osoby se sociálním znevýhodněním – osoby dlouhodobě 
nezaměstnané, nad 50 let, s nízkou kvalifikací, bez domova 

● kumulace více znevýhodnění  
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AGAPO, o.p.s.
Nabízené služby

● Tranzitní program – ze školy do práce  

● Podporované zaměstnávání a přidružené programy

● Motivačně-vzdělávací kurz "Job Klub" a kurz základního 
právního povědomí "Právo pro celý život"
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Podporované zaměstnávání
Metoda, kterou pracujeme
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Podporované zaměstnávání
Metoda, kterou pracujeme
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● stejná práva a povinnosti 
● hledání cesty na základě možností a potřeb klienta a 

zaměstnavatele
● hledání cesty na základě přání, zájmů, schopností a 

dovedností 
● vyrovnávání příležitostí = různá míra podpory  
● cílem je, aby nás klient nepotřeboval 
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Podporované zaměstnávání 
Příklady dobré praxe 

● klient M., více znevýhodnění 

● potřebuje praktický nácvik 

● uklízí prostory AGAPO na DPP 

● stáž: manuální práce ve firmě OSKOLA (výroba didaktických 
hraček) 

● motivací je přivýdělek  
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Podporované zaměstnávání 
Příklady dobré praxe 

● pan D. - do AGAPA přichází na doporučení jiné organizace

● na začátku služby byl bez domova

● složitá životní situace, o práci přišel kvůli zdravotním 
problémům 

● velmi motivovaný k získání práce 

● zpočátku práce na DPP v sociálně-terapeutické dílně  

● dále zaměstnán jako pokrývač   
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Podporované zaměstnávání 
Příklady dobré praxe 

● slečna H., mentální postižení 

● přichází po ukončení spolupráce s tréninkovou kavárnou

● vyzkoušela několik pracovních míst 

● nevyjasněné představy

● určitá míra pasivity 

● nyní se snažíme o konkretizaci cíle  
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● klientka P., 50 let 

● týraná žena

● náročný rozvod, dlouho řešila komplikovanou rodinnou 
situaci  

● 15 let nezaměstnaná 

● nárazové brigády, matka samoživitelka  

● nyní jsme v kontaktu a hledáme práci 

Podporované zaměstnávání 
Příklady dobré praxe 

http://www.agapo.cz/
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  Agapo, o.p.s.      Zelný trh 1, Brno www.agapo.cz info@agapo.cz     

http://www.agapo.cz/
mailto:info@agapo.cz


  

Tranzitní program
● jsme jediní, kdo v JMK nabízí Tranzitní program bez omezení 

na cílovou skupinu 

● v současnosti máme 20 klientů 

● 3 klienti pokračují v nácviku sociálních dovedností 

● 6 klientů se účastní druhého běhu

● problém: kumulace učebních oborů a nových studií, tzv. "věční 
studenti" 

● důležitá role sociálního pracovníka: most mezi klientem a 
zaměstnavatelem
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Příklady dobré praxe
Klient Honza 

● studoval zahradnický obor 

● díky AGAPO získal praxi v zahradnictví AGRO Tuřany 

● nyní zaměstnán u Veřejné zeleně města Brna 

● ideální klient - po škole si našel práci 

Agapo, o.p.s.      Zelný trh 1, Brno www.agapo.cz info@agapo.cz     

http://www.agapo.cz/
mailto:info@agapo.cz


  

Příklady dobré praxe
Klient Honza 
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„Na praxi se mi vše líbilo a vše mě 
bavilo. Co mě nebavilo byl můj 
pupek, ale teď když pracuji, tak 
jsem zhubl.“
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Příklady dobré praxe
Klient Honza 
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„TP znamenal pro mého syna velkou pomoc při vstupu do 
zaměstnání. Nenásilnou formou získal informace a zkušenosti, 
jak to chodí v opravdovém pracovním poměru.“

Tatínek

„Největší Honzovou předností je jeho neustále dobrá 
nálada a obrovská chuť pracovat.“ 

Aleš, sociální pracovník
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Příklady dobré praxe
Klientka Deniska 

● neměla vyhraněnou představu o tom, jakou praxi by ráda 
absolvovala

● ráda sbírá zkušenosti a zkouší nové věci 

● vyzkoušela praxi v domově pro seniory a v supermarketu Albert 

● nyní je cca tři týdny v botanickém oddělení MZM, kde skládá 
obálky – zlepšování jemné motoriky a prostorové představivosti 

● sociální pracovnice již nyní pozoruje drobné pokroky 
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Příklady dobré praxe
Klientka Deniska 
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„Děkuji Agapu a paní Žílové za asistenci 
při hledání práce a těším se na další 
spolupráci. Můžu jen doporučit. Skvělé.“ 

Klientka
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Příklady dobré praxe
Klientka Deniska 
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„Dcera vzhledem ke svému postižení nikdy neměla 
reálnou představu o tom, co znamená chodit do 
zaměstnání. Díky TP přišla do styku nejen s odlišným 
sociálním prostředím, ale zjistila také, že je potřeba 
nějaké úsilí, aby člověk dosáhl výsledku. 

Praxe určitě prohloubila její manuální zručnost, 
pomohla jí nebát se navázat nové vztahy, a to i 
s kolegy na pracovišti, pochopila, že je třeba se v 
nových situacích umět přizpůsobit. 

Díky různorodým praxím jsme zjistili, že dceři více 
vyhovuje práce v klidném prostředí, kde není 
obklopena mnoha lidmi.“

maminka
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Příklady dobré praxe
Klient Vítek

● těžší forma mentálního postižení 

● po domluvě s rodiči jde zejména o zlepšování sociálních 
kompetencí – přivykání si na jiné lidi, rozvíjení samostatnosti 

● Vítek uklízí na pracovišti svých rodičů 
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Příklady dobré praxe
Klient Vítek
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Příklady dobré praxe
Klient Vítek
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„Vítek chodí jednou týdně uklízet dvě kanceláře v naší 
rodinné firmě. Celkem jednoduchá práce, kterou se stále 
učí vykonávat, je pro něj obrovským skokem v životě. Učí 
se novým dovednostem, což je velmi potřebné a je 
chválen, okolí ho vnímá pozitivně. A hlavně, je přece 
daleko lepší zapojit se do práce, než-li nemít žádnou 
náplň ani cíl a motivaci.“ 

maminka
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Příklady dobré praxe
Klient Lukáš

● Lukáš měl velký sen pracovat v kavárně po vzoru jeho sestry

● více jak rok chodí každý týden do kavárny Košilka 

● zvládá velkou škálu činností, dobře se na pracovišti orientuje 

● sám umí řešit problémy 

● práce se stala důležitou součástí jeho režimu 

Agapo, o.p.s.      Zelný trh 1, Brno www.agapo.cz info@agapo.cz     

http://www.agapo.cz/
mailto:info@agapo.cz


  

Příklady dobré praxe
Klient Lukáš
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"S Lukášem se nám pracuje jednoduše 
dobře. Je velmi ochotný, poctivý 
a práce se nebojí. Vždy udělá vše, co je 
třeba." 

Majitelka kavárny Košilka
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Děkuji za pozornost. 
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