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Unlock Your Potential
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Milí přátelé,
shrnout uplynulý rok do pár vět není lehký úkol.
Milníky a úspěchy loňského roku mi to neulehčují, ale jsem za to ráda. Rok 2015 byl totiž ve
znamení růstu a nových výzev. Vyzkoušeli jsme
si, jak vypadá poradenská praxe na plný úvazek,
začali jsme spolupracovat s partnerskými organizacemi a pracovali jsme také na stabilizaci
a profesionalizaci týmu.
Cílem naší práce bylo vždy naučit klienty samostatně překonávat překážky, které jim brání plně
rozvinout svůj potenciál na trhu práce. Naše
práce se tak přirozeně vyvíjela od poradenství
zaměřeného na trh práce přes kariérové poradenství až k současnému spotřebitelskému poradenství se zaměřením na podnikatele a spotřebitelské právo.
Protože si jsme vědomi, že soběstačnost se týká
nejen jednotlivců, ale i fungování soukromých
subjektů, zaměřili jsme se v loňském roce také
na propojování státního, komerčního a neziskového sektoru. Na Benešovsku jsme zorganizovali
úspěšnou Burzu filantropie, která přinesla žádoucí propojení a nastartovala budoucí spolupráci mezi občanskou společností a místními
podnikateli.
S většinou rozjetých aktivit se neloučíme ani
v roce 2016 a další připravujeme. Děkuji všem,
kteří se na úspěchu loňského roku podíleli,
a doufám, že nás v následujícím roce čekají nejen příjemné povinnosti, ale také nové výzvy.
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O organizaci
GLE o.p.s. působí v České republice od roku 2007
v oblasti poskytování služeb osobám ze skupin
znevýhodněných na trhu práce s cílem podpořit
je při rozjezdu vlastní podnikatelské činnosti.
Postupně se činnost vyprofilovala i na poradenství zaměřené na trh práce a od toho byl jen
krůček ke kariérovému poradenství, které
zastřešuje oba poradenské směry.

Již od roku 2014 úspěšně poskytujeme i poradenství pro spotřebitele. Našimi klienty je jak široká
spotřebitelská veřejnost, tak i podnikatelé, kterým
nabízí vzdělávací služby v oblasti spotřebitelského
práva.
Organizace sídlí v Praze a své služby poskytuje
zejména v Praze a Středočeském kraji.

Poslání organizace
Naším posláním je podporovat jednotlivce ze
znevýhodněných skupin. Pomáháme klientům
překonávat překážky, poskytujeme poradenství
a zprostředkováváme informace potřebné pro
jejich rozvoj, osamostatnění se a znalost právních
předpisů.

Hodnoty, které vyznáváme
Podporujeme rozvoj, protože každý má kvality, které nás dělají jedinečnými.
Rozvíjíme dovednosti a schopnosti, které nám pomáhají dosahovat cílů.
Posilujeme motivaci k aktivitě, která nás pohání v našem úsilí.
Pomáháme překonávat strach ze změny, která přináší nový začátek.

4

Lidé v organizaci
V čele organizace stojí ředitelka. Dále se organizační tým skládal ze zaměstnanců,
dobrovolníků, stážistů a samozřejmě i funkcionářů ve správní a dozorčí radě.

Na jednotlivých pozicích nedošlo v roce 2015 ke změnám a všichni vykonávají své funkce bezplatně.
Zakladatelka:

Michaela Čapková

Ředitelka:

Michaela Čapková

Správní rada:

Tomáš Ryba – předseda správní rady
Ludmila Růžičková
Madeleine Marie Williams

Dozorčí rada:

Lenka Marečková – předsedkyně dozorčí rady
Markéta Karlová
Kristýna Valentová

I u nás platí, že jádro organizace tvoří její lidé. Máme štěstí, že se potkáváme s lidmi,
kteří organizaci stále posunují a rozvíjí. Děkuji vám za vaši práci a nasazení.

Zaměstnanci a dobrovolníci
V roce 2015 přibyly organizaci nové posily:
Kateřina Bartošová
Andrea Csirke
Michaela Čapková
Daniel Houdek
Luděk Hroch
Monika Hrochová
Petr Illek
Pavla Klouzalová
Barbora Kopecká
Jitka Nesnídalová

Ludmila Růžičková
Tomáš Ryba
Lucie Václavková
Nezištná pomoc je vždy vítána a často ji
vykonávají sami zaměstnanci. Děkujeme Janu Čapkovi, který nám již třetím rokem pomáhá s IT technikou.
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Projekty
Kariérové a podnikatelské poradenství pro návrat
na trh práce
Číslo projektu

CZ.2.17/2.1.00/37038

Doba trvání

1/2015 – 10/2015

Místo konání

hl. m. Praha

Finanční podpora

OP Praha Adaptabilita, státní rozpočet ČR

Celkové náklady projektu

1 323 463,43 Kč

Projektový tým

Andrea Csirke, Jitka Nesnídalová, Kateřina Bartošová,
Lucie Václavková, Ludmila Růžičková, Michaela Čapková,
Monika Hrochová

Cílové skupiny

rodiče vracející se po mateřské / rodičovské, nebo po péči
o závislého člena rodiny, rodiče samoživitelé

Aktivity projektu

individuální poradenství, semináře, workshopy, networkingová setkání,
pohovory na zkoušku a mentoring

Poradenství se ubíralo dvěma směry: pracovním
a podnikatelským. Po vypsání prvních kurzů bylo
jasné, že o podnikatelské poradenství zájem převyšuje naše kapacity. S tím jsme se museli vyrovnávat
po celou dobu realizace projektu. Tempo projektu
nepolevilo ani v závěrečných měsících, kdy se klientky snažily využít všechny nabízené služby na
maximum. Jen díky volným zdrojům jsme mohli
navýšit služby mentoringu a poskytnout tuto služby
více klientkám.
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V oblasti kariérového poradenství jsme v průběhu
projektu několikrát upravovali nabídku workshopů
dle zpětné vazby klientky, nakonec jsme pro velký
zájem přidávali dva workshopy. Jejich výuka probíhala přímo v počítačové učebně a věnovala se sebeprezentaci na sociálních sítích.

Čísla za 10 měsíců projektu
91 zapojených klientek
106 hodin setkání s poradkyněmi GLE
12 podnikatelských seminářů
14 kariérových workshopů
21 klientek absolvovalo přijímací pohovor na zkoušku s personalistkou
3 networkingová setkání
61,5 hodiny mentoringových setkání pro 19 klientek
29 podnikatelských plánů celkem

Finance projektu
Náklady

Částka

Osobní náklady

868 552,18 Kč

Zajištění nájmů

110 231,00 Kč

Mentoring

61 500,00 Kč

Personalistka

31 000,00 Kč

Přímá podpora klientek

50 296,00 Kč

Nepřímé náklady

Celkem

201 884,25 Kč

1 323 463,43 Kč
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Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení II.

Číslo projektu

CZ.2.17/2.1.00/37039

Doba trvání

1/2015 – 10/2015

Místo konání

hl. m. Praha

Finanční podpora

OP Praha Adaptabilita, státní rozpočet ČR

Celkové náklady projektu

1 072 731,95 Kč

Projektový tým

Jitka Nesnídalová, Michaela Čapková, Monika Hrochová,
Tomáš Ryba

Cílové skupiny

Imigranti a azylanti

Aktivity projektu

individuální poradenství, individuální daňové poradenství, semináře,
mentoring a aktualizace příručky pro začínající podnikatele

Jednalo se o pokračování úspěšného projektu z let
2008 – 2011. Téma podnikatelského poradenství
mezi cizinci je stále aktuální, což bylo vidět hned na
prvním semináři. Plynule jsme tedy navázali tam,
kde jsme aktivity v roce 2011 utlumily. Nabídli jsme
zkrácený cyklus 5 seminářů a možnost individuální
práce s poradci GLE nebo externími mentory.
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Hned v první půli projektu jsme aktualizovali
příručku pro podnikatele, která je dostupná ve třech
jazykových verzích (české, anglické a ruské). Příručku
jsme také doplnili o kapitoly věnující se webovým
stránkám a online marketingu.

Co jsme stihli za 10 měsíců
76 zapojených klientů v projektu
14 podnikatelských plánů

12 konzultací v oblasti daňového poradenství
15 seminářů
7 klientů využilo 29 hodin mentoringu
Příručka pro začínající podnikatele v českém, anglickém a ruském jazyce

Finance projektu
Náklady

Částka

Osobní náklady

699 421,74 Kč

Zajištění nájmů

57 231,00 Kč

Mentoring

29 000,00 Kč

Náklady spojené s příručkou
Přímá podpora klientů
Nepřímé náklady

Celkem

109 442,13 Kč
14 000,00 Kč
163 637,08 Kč

1 072 731,95 Kč
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Poradenství a osvětová činnost pro spotřebitele

Doba trvání

1/2015 – 12/2015

Místo konání

Středočeský kraj

Finanční podpora

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu ČR ve výši 70%, spolufinancování GLE o.p.s.

Celkové náklady projektu

772 478,57 Kč

Projektový tým

Barbora Kopecká, Daniel Houdek, Jan Zapletal, Petr Illek,
Tomáš Ryba

Aktivity projektu

osobní poradna v Kolíně v pondělí, online poradna na www stránkách,
telefonická poradna v pondělí a středu, webový portál v 5 jazykových
mutacích, vzdělávací semináře pro spotřebitele, pracovní sešit s metodickými pokyny pro výuku, brožura Ochrana spotřebitele v ČR v jazykových verzích angličtina a ukrajinština

V roce 2015 jsme za podpory Ministerstva průmyslu
a obchodu významně rozšířili aktivity v oblasti
ochrany spotřebitele. Došlo také k částečné obměně týmu. Největší novinkou byl nový web v pěti
jazykových mutacích: češtině, angličtině, ruštině,
ukrajinštině a vietnamštině.

Méně už se dařilo přilákat spotřebitele na osobní
poradenství do poradny v Kolíně. Podobně jsme se
potýkali i se semináři, které jsme plánovali realizovat
v devíti místech Středočeského kraje. Po pokusech
v Kolíně a Mladé Boleslavi jsme se přeorientovali na
střední školy, kde jsme nakonec měli větší úspěch.

Pilotně jsme také spustili online poradnu v cizích
jazycích, což se neosvědčilo tak, jak jsme očekávali.
Na nové stránky www.skolaspotřebitele.cz byla přesunuta online poradna. Více jsme se zaměřili i na
prezentaci našich služeb a nových spotřebitelských
stránek, což nám od spuštění 1. 6. 2015 přineslo
návštěvnost téměř 25 tisíc unikátních návštěvníků.

Potvrzuje se nám tak zkušenost, že spotřebitelé
mají zájem řešit své problémy ve chvíli, kdy nastanou. Nejvíce se na nás obrací právě přes online formulář, kde bylo položeno přes 600 dotazů.
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Projekt v číslech
245 hodin osobní poradny
1 058 zodpovězených spotřebitelských dotazů
1 webový portál pro spotřebitele v 5 jazycích na
www.skolaspotrebitele.cz
25 000 spotřebitelů na webu

1 pracovní sešit pro výuku na středních
a vyšších odborných školách
1 412 příjemců pracovního sešitu ze
středních škol, gymnázií a vyšších
odborných škol

6 seminářů pro spotřebitele
102 proškolených osob na seminářích

Finance projektu
Náklady projektu
Osobní náklady
Materiální náklady
Externí placené služby

Celkem

Podpora MPO
70%

Spolufinancování
GLE o.p.s. 30%

Celkem

469 166,20 Kč

210 804,42 Kč

679 970,62 Kč

213,20 Kč

4 732, 77 Kč

4 945, 97 Kč

71 355,60 Kč

16 206,38 Kč

87 561,98 Kč

540 735,00 Kč

231 743,57 Kč

772 478,57 Kč

11

Networkingová setkání
– výměna zkušeností a vzájemné poznávání
Číslo projektu

3007

Doba trvání

8/2015 – 12/2015

Místo konání

hl. m. Praha

Finanční podpora

Hlavní město Praha - grantové řízení "Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2015" ve výši
70 %, vlastní tržby GLE o.p.s. 30 %

Celkové náklady projektu

28 571,43 Kč

Projektový tým

Luděk Hroch

I v roce 2015 jsme uspořádali několik setkání
s podnikateli. Právě možnost promluvit si s někým,
kdo už reálně zažil a řešil podnikatelská dilemata,
má pro začínající podnikatele velký přínos. Součástí
setkání je neformální atmosféra a možnost získat
nové kontakty a inspiraci.

Koho jsme tedy na setkáních potkali?

Setkání probíhala ve čtvrtek vždy jednou do měsíce
a pozvali jsme podnikatele již ověřené z našich aktivit, ale i nové tváře. Využili jsme i našeho projektu
Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení a
v říjnu jsme pozvali dva naše klienty, kteří povídali o
svých krocích při rozjezdu podnikání.

Magdalena Čevelová – marketingová
čarodějnice
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Carlos Ferrer – spolumajitel jazykové
školy eŠko,
Lucie Červená – překladatelka a tlumočnice,
Max Bahnson – pivní filosof,

prezentující klienti: Michal Jahoda - hudebník,
Alina Samisevich – kosmetika

Projekt v číslech
52 návštěv od 38 jednotlivých účastníků
5 networkingových setkání
4 prezentující podnikatelé a 2 prezentující klienti

Finance projektu
Náklady projektu

Podpora
hl.m.Prahy 70%

Ostatní osobní náklady

9 520,00

Pronájmy

6 480,00

Ostatní služby

4 000,00

Celkem

20 000,00

Spolufinancování GLE o.p.s. 30%

Celkem
9 520,00

8 571,43

15 051,43
4 000,00

8 571,43

28 571,43
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Burza filantropie – cesta k propojení veřejného,
soukromého a neziskového sektoru
Číslo projektu

3730056

Doba trvání

4/2015 - 3/2016

Místo konání

Středočeský kraj/Benešov

Finanční podpora

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz,
spolufinancování GLE o.p.s.

Příjemce grantu

Koalice nevládek Pardubicka, z. s.

Celkové náklady projektu

1 077 714 Kč, z toho pro GLE o.p.s. 516 750 Kč

Projektový tým

Ludmila Růžičková, Michaela Čapková

Cílové skupiny

neziskové organizace, podnikatelské subjekty, státní správa

Aktivity projektu

přenos know-how Burzy filantropie, tvorba metodiky, semináře pro
NNO, pilotní Burza filantropie, Burza filantropie

Nová aktivita GLE, kterou jsme mohli realizovat ve
spolupráci s KONEPem. Burza filantropie je koncept
inspirovaný dnem „D“ České televize, který od roku
2011 realizuje KONEP v Pardubickém kraji. Tímto
projektem jsme odstartovali přenos do krajů jiných.
Spolu s projektem jsme oživili tým a navázali nová
partnerství. Nakonec jsme spolu s burzou zakotvili
v Benešově, kde jsme za podpory Ivety Turkové
začali připravovat semináře i pilot Burzy filantropie.
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V prostorách Pečovatelské služby okresu
Benešov jsme uspořádali první semináře: Jak napsat
projekt, Jak se prezentovat na Burze filantropie
a Péče o dárce.

V říjnu jsme ve spolupráci s městem Benešov
a Asociací malých a středních podniků
uspořádali pilotní Burzu filantropie, kde se
prezentovaly 4 místní neziskové organizace.
V donátorských křeslech jsme přivítali
6 zástupců z podnikatelského a veřejného
sektoru. Velké finále nás čekalo v březnu 2016, kdy
proběhla ostrá Burza filantropie.

Finance projektu
Náklady
Osobní náklady
Cestovné

Celkové náklady
GLE o.p.s.

Vyčerpáno v roce
2015

412 938,00 Kč

312 599,55 Kč

6 408,00 Kč

3 290,00 Kč

Služby

11 279,00 Kč

Nepřímé náklady

86 125,00 Kč

51 425,90 Kč

516 750,00 Kč

367 315,45 Kč

Celkem
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Stop domácímu násilí

Číslo projektu

578

Doba trvání

5/2015 - 4/2016

Místo konání

Středočeský kraj

Finanční podpora

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme
(že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Příjemce grantu

Respondeo, z.s.

Náklady GLE o.p.s.

183 036 Kč

Projektový tým

Jitka Nesnídalová, Michaela Čapková, Luděk Hroch

Aktivity projektu

kariérové poradenství, příprava metodiky

Nově jsme navázali spolupráci s organizací
Respondeo, z.s., poskytovateli sociálních služeb
v okolí Nymburka, Mladé Boleslavi a Kolína. Spolu
s novými partnery jsme připravili projekt, ve kterém
jsme nabídli kariérové poradenství ženám ohroženým domácím násilím.
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V roce 2015 jsme ladili provázání služeb a zjišťovali,
jak vhodně služby ženám nabídnout. Již od začátku
bylo jasné, že situace, ve které se klientky nachází, je
komplikovaná. Služba se tedy rozjížděla velmi pomalu a větší část poradenství tedy probíhá až v roce
2016.

Finance projektu
Celkové náklady
GLE o.p.s.

Vyčerpáno v roce
2015

141 280,00 Kč

65 798,50 Kč

Cestovné

11 250,00 Kč

608,00 Kč

Nepřímé náklady

30 506,00 Kč

4 604,80 Kč

183 036,00 Kč

71 011,30 Kč

Náklady
Osobní náklady

Celkem
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Hospodářská činnost organizace

Začátkem roku jsme opět připravili semináře se
spotřebitelskou tematikou pro podnikatele, které
využíváme pro financování zejména projektu
podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Po zkušenostech z minulých let jsme vypsali dva
typy seminářů: Jak správně řešit reklamace a Internetové obchody a spotřebitelé. Celkem jsme v Praze
a Brně uspořádali 7 seminářů.
Se spotřebitelským poradenstvím jsme začali oslovovat nově i města. Pilotně jsme nakonec spustili
telefonickou poradnu pro města Dobříš, Hořovice a
Rakovník. Pro každé město jsme zřídili telefonní
číslo na poradnu a přispívali jsme do městských
listů.
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I v roce 2015 jsme pokračovali ve spolupráci
s organizacemi pracujícími s cizinci. Připravili jsme
seminář pro Centrum na podporu integrace cizinců
v Libereckém kraji a nově i pro Sdružení pro integraci a migraci a META, o.p.s. V prvním čtvrtletí
roku ještě dobíhala spolupráce s InBází, kde jsme
poskytovali individuální poradenství klientům uvažujícím o podnikání.
Novou spolupráci jsme navázali se sdružením
ROSA, pro jejíž pracovnice jsme připravili dva semináře prezentačních dovedností.

Výnosy členěné dle zdrojů

Náklady dle projektů

Granty v rámci OP Praha Adaptabilita (66 %)

Kariérové a podnikatelské poradenství (35%)

Dotace z MPO (15 %)

Podnikání jako cesta (28%)

Dotace Hl.m.Praha (0 %)

Poradenství pro spotřebitele (20 %)

Projekty v partnerství (11 %)

Networkingová setkání (1 %)

Tržby z vlastní činnosti (8 %)
Ostatní (0 %)

Burza filantropie (10 %)

Stop domácímu násilí (2 %)
Režijní náklady (4 %)
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Hospodaření organizace
Rok 2015 se rozjel svižným tempem. Už v únoru se nám tým rozrostl o pět nových kolegyň. Postupně se
rozběhlo pět různých projektů, což je nejvíc, co kdy bylo. Ruku v ruce s tím se zvýšil objem nákladů
organizace. Ministerstvo průmyslu a obchodu nás podpořilo větší částkou a tím se zvýšily i nároky
na spolufinancování. Vlastní zdroje vyžadovaly i projekty ve spolupráci s organizacemi Koalicí nevládek
Pardubicka a Respondeem.

Prodej služeb podnikatelského poradenství, které
nám zajišťuje příjmy organizace, byl v roce 2015
spíše malého rozsahu. Důvodem je zejména výpadek projektů financovaných z Evropských fondů.
Organizace, které nakupují naše služby, jsou z velké
části také uživatelé těchto finančních zdrojů. Konec
roku 2015 tedy skončil mírnou ztrátou, kterou jsme
schopni pokrýt finanční rezervou minulých let.

Rok 2016 bude náročný, rozjeté projekty
skončí v průběhu první půle. Celý rok je zajištěn
pouze u spotřebitelského poradenství. Výzvou bude
uspět v konkurenčním boji o nové finance Evropských dotačních projektů, jejichž výzvy se postupně
otvírají. Rozhodně máme co nabídnout. Můžeme
navazovat na nová partnerství z roku 2015.
Nebudeme usilovat ale pouze o grantové projekty,
s novým programovým obdobím pro nás přichází
i obchodní příležitosti, a tak budeme nabízet
semináře, workshopy a individuální poradenství.

Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy.
Vzhledem k charakteru organizace nerealizujeme aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Organizace nemá
akcie či podíly. V oblasti ochrany životního prostředí všichni zaměstnanci třídí odpad a jsou přednostně
využívány prostředky hromadné dopravy. Zaměstnankyním jsou nabízeny flexibilní pracovní úvazky tak,
aby mohlo dojít ke sladění práce a rodiny. Organizace nemá pobočku či část závodu v zahraničí. Organizace nemá založeny fondy. Stav majetku a závazků je patrný z účetní závěrky.
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Náklady
Kariérové a podnikatelské poradenství

1 323 463,43 Kč

Podnikání jako cesta

1 072 731,95 Kč

Poradenství pro spotřebitele
Networkingová setkání
Burza filantropie
Stop domácímu násilí
Režijní náklady

Celkem

772 478,57 Kč
28 571,43 Kč
367 315,45 Kč
72 787,50 Kč
134 092,83 Kč

3 771 441,16 Kč

Výnosy
Granty v rámci OP Praha Adaptabilita
Dotace z MPO
Dotace Hl.m.Praha

2 396 195,38 Kč
540 735,00 Kč
20 000,00 Kč

Projekty v partnerství

390 719,70 Kč

Tržby z vlastní činnosti

286 340,00 Kč

Ostatní

Celkem

2 872,67 Kč

3 636 862,75 Kč
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Účetní závěrka
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Výrok auditora
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Unlock Your Potential

