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Úvodní slovo:      
Rok 2011 byl potvrzením správné orientace aktivit obsažených v pilotním programu BEZ BARIÉR 
BEZ HRANIC®. Upevnili se vazby partnerské spolupráce neziskového subjektu s podnikatelskými, 
vědecko-vzdělávacími institucemi a zlepšila se komunikace s představiteli veřejné správy. Daří se 
nalézat zcela nové formy komunikace cílových skupin. Dopady globálních ekonomických a 
měnových faktorů jsou na neziskový sektor dramatické. Nadějí OS TRIANON je silné partnerství 
ověřené v průběhu období od roku 2003. 
 
 
Posláním naší organizace je: 
Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let 
Ochrana životního prostředí 
 
 
Základní informace: 
Složení statutárních orgánů 
Předseda:   Viliam Šuňal 
Místopředseda:  Dana Vojnarová 
Hospodář:   Lenka Vojnarová 
Revizor:    Zuzana Šuňalová 
 
 
Členskou základnu Občanského sdružení – TRIANON tvoří celkem 9 lidí, členské shromáždění ze 
svého středu volí statutární orgány, předsedu, místopředsedu, hospodáře a revizora. Občanské 
sdružení – TRIANON je zakládajícím členem Středoevropské skupiny pro integraci (CEGI). 
 
 
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2011: 
Hlavní pracovní poměr: 14 
Dohody o pracovní činnosti: 9 
Dohody o provedení práce: 27 
 
 
 
 



Činnosti a akce: 
1. Chráněná dílna 
Chráněná dílna má svůj program Separace pro recyklaci. Stav zaměstnanců k 31. 12. 2011 byl 
14 a za rok 2011 dílna vyseparovala a zpracovala celkem 91 tun materiálu (kancelářská 
výpočetní technika, elektroodpad a plasty). 
  

   
 
2. Ekologické aktivity – program Dni energie na Olši/Olzie 
Ekologické aktivity, v pořadí již osmé, byly zaměřeny na žáky a studenty základních, středních a 
vysokých škol. Program Dni energie na Olši zahrnuje aktivity jako výtvarná soutěž Nejen Den 
Země, mezinárodní studentská konference Obnovitelné zdroje v teorii a praxi, program Napájení 
sluncem, Diskusní panel k energetické bezpečnosti regionu, Happening na náměstí, Den 
otevřených dveří a EKO-workshop. Každoročně se účastní žáci a studenti se svými učiteli z ČR, 
PL a SK. 
 

     
        Výtvarná soutěž               Studentská brigáda a výroba slunečního kolektoru 

     
     Mezinárodní studentská konference            Den otevřených dveří v OS TRIANON 



3. Senior Internet Euro Klub 
Senior Internet Euro Klub má za úkol spojit seniory a studenty středních škol, aby spolu získávali 
poznatky s novými informačními a komunikačními technologiemi a bourali mezigenerační 
bariéry. Studenti a senioři se setkávali v knihovně ve Svibici a v Domově pro seniory v Českém 
Těšíně.  
 

    
            V domově pro seniory                       V knihovně ve Svibici 

 
 
         

 
4. Konference s mezinárodní účastí Bez Bariér Bez Hranic® 
Konference řeší každoročně problematiku osob se zdravotním postižením, v uplynulém roce bylo 
téma konference „Význam podpory rodiny se zdravotně postiženým členem, podpora 
vícegenerační rodiny, její podmínky v procesu inkluze znevýhodněného člena rodin v kontextu 7. 
rámcového programu EU“. Konference se rovněž každoročně účastní zainteresovaní z Polska a 
Slovenska. Jedním z výstupů konference bylo obdarovat potřebné handicapované děti a byli to: 
Miklová Beata-Karviná, Šefčík Michal-Český Těšín, Maroszová Lenka-Havířov, Horák Petr-
Havířov. Byl vydán Sborník konference-ISBN 978-80-260-0397-7. 
 

     
    Účastníci konference            Obdarovaný Michal z Českého Těšína 



      
 Florbalové vybavení pro speciální školu v Třinci               Obdarovaní z Havířova 

 
 

5. Obnova chráněné dílny 
V uplynulém roce jsme za vydatné podpory Nadace OKD obnovili a zmodernizovali zastaralý 
provoz chráněných dílen. Podařilo se vyměnit okna, garážová vrata a většinu elektrických 
rozvodů v provozní části objektu. Projekt č. 11110505 s názvem „Obnova chráněné dílny OS 
TRIANON“. 

 

      
   Jak to vypadalo před      A takto to dopadlo 

 
 
 

Hospodaření organizace:  
 
Výnosy Náklady 
Přijaté dary 166 417 Spotřeba materiálu 651 490 
Přijaté příspěvky 1 867 405 Spotřeba energie 220 602 
Přijaté dotace 495 300 Opravy a udržování 464 551 
Tržby z prodeje CHD 1 120 243 Náklady na reprezentaci 2 743 
Tržby z prodeje služeb 24 999 Cestovné 65 437 
Jiné ostatní výnosy 103 915 Služby 382 449 
Členské příspěvky 3 720 Mzdové náklady 1 350 557 
Úroky 40 Zákonné soc. pojištění 355 500 
  Ostatní náklady 170 815 
Celkem výnosy 3 782 039 Celkem náklady 3 664 144 
Zisk 117 895   



Spolupráce: 
V roce 2011 jsme participovali na projektech, kdy vedoucím projektu byli: 

 KAZUIST, spol. s r.o. Třinec – projekty „ATHENA na cestách“ a „Cesty za poznáním“ 
 Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. Třinec – projekt „Pro inspiraci za hranice“ 
 Vysoká škola báňská–Technická univerzita Ostrava – projekt „Napájení sluncem“ 
 

Další spolupráce  
 Slezská univerzita - Obchodně podnikatelská fakulta Karviná  
 Fundacja STER Cieszyn, PL 
 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Třinec 

 Třanovice služby, o.p.s. Třanovice 
 ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 

 
Poděkování za pomoc a podporu: 
V roce 2011 naši činnost podpořili: 
Lázně Darkov, a.s. 
Třinecké železárny a Moravia Steel, a.s. 
Město Český Těšín 
Nadace OKD 
Statutární město Havířov 
Statutární město Karviná 
Moravskoslezský kraj 
Úřad práce Karviná 
Město Třinec 
VZP ČR pobočka pro MSK 
EMICO GATT, s.r.o. 
PRO NORTH CZECH, a.s. 
ReSpol, s.r.o. 
Šafrán-stavitel, s.r.o. 
Jaroslava Štěbrová 
C.E.I.S. CZ, s.r.o. 
Remarkplast, s.r.o. 
 
Děkujeme také všem dobrovolníkům. 
 
Kontakty: 
Občanské sdružení – TRIANON 
Adresa sídla: Na Horkách 1701/23, 737 01 Český Těšín 
IČ: 26621908 
DIČ: CZ26621908  
Mobil: +420 775 054 233 
e-mail: vis@ostrianon.cz 
web: www.ostrianon.cz 
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