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Úvodní slovo:  
Rok 2013 byl pro neziskový sektor z důvodu legislativních dopadů nejen obtížný, ale především 
nejistý. Zaměstnavatelé po celou dobu cítili rizika negativních dopadů a ani my jsme nebyli 
výjimkou. 
Naše sdružení si celý rok připomínalo 10. výročí svého založení (5. 3. 2003). K připomenutí výročí 
jsme využili všechny tradiční aktivity a medializaci jejich výstupů. Původní představy o 10. výročí 
byly daleko odvážnější. Připravovali jsme různá pracovní setkání s partnery, kteří podporují 
dlouhodobě naše aktivity zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Setkávali jsme se také 
s dalšími spolupracujícími subjekty regionu a diskutovali jsme s nimi o dalším směřování společně 
s partnery z Polska a Slovenska. Při těchto příležitostech jsme neopomněli poděkovat jim za 
spolupráci a podporu. Rok 2013 jsme prožili pracovně posílení zkušenostmi 10 uplynulých let, 
personálně stabilní a odhodláni do dalšího období rozvoje partnerství. 
 

 
Posláním naší organizace je: 
Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let 
Ekologie a životní prostředí 
 
 
Základní informace: 
Složení statutárních orgánů 
Předseda:   Viliam Šuňal 
Místopředseda:  Dana Vojnarová 
Hospodář:   Lenka Vojnarová 
 
 
Občanské sdružení – TRIANON má členskou základnu, kterou tvoří celkem 9 lidí a členové ze 
svého středu volí statutární orgány: předsedu, místopředsedu a hospodáře. Občanské sdružení – 
TRIANON je zakládajícím členem Středoevropské skupiny pro integraci (CEGI – vznik 2009). 
 
 
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2013 
Hlavní pracovní poměr: 20 
Dohody o pracovní činnosti: 2 
Dohody o provedení práce: 22 
Dobrovolníci: 5 



Činnosti a akce: 
1. Chráněná dílna 
Chráněná dílna v uplynulém roce 2013 navýšila počet celkem o čtyři zaměstnance, a sice o tři 
dělníky byl posílen samotný provoz a 1 posila přibyla do administrativy. 
K 31. 12. 2013 byl počet zaměstnanců 20 a za rok 2013 dílna vyseparovala a zpracovala celkem 
211 tun materiálu skládajícího se z kancelářské techniky a jednodruhových plastů. Naši chráněnou 
dílnu v uplynulém roce podpořila Nadace ČEZ, mohli jsme tak z její finanční podpory zakoupit 
5 nových dílenských stolů a dílenských židlí. 
 
 
2. Ekologické aktivity – program Dni energie na Olši/Olzie 
Již 10 let realizujeme program Dni energie na Olši/Olzie, kterého se účastnili žáci a studenti se 
svými učiteli z ČR, PL a SK. Tyto aktivity finančně podpořili Moravskoslezský kraj a město Český 
Těšín. Aktivity programu se od minulých ročníků nezměnily a patří mezi ně:  
Výtvarná soutěž Nejen Den Země, kde žáci přihlásili do soutěže 21 plakátů. Bylo vyhodnoceno 
5 nejlepších, oceněno drobnými dárky a vítězem se stali žáci 3. třídy ZŠ z Karviné - Hranice, ul. 
Slovenská, pod vedením učitelky Jany Čechovské s plakátem pod názvem „Žijeme a rosteme 
spolu“.  
10. mezinárodní studentská konference Obnovitelné zdroje v teorii a praxi se koná 
střídavě na české a polské straně. Rok 2013 byl pro konferenci jubilejní a v tomto roce probíhala 
na české straně, spoluorganizátorem bylo gymnázium v Českém Těšíně. Zúčastnili se studenti se 
svými učiteli z Česka, Slovenska a Polska. Přednesli celkem 18 prezentací a pracovali 
v monotematické diskuzi v pracovních skupinách. Nakonec byly předány ceny a účastnické listy 
prezentujícím studentům. Konferenci navštívil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan 
Mgr. Daniel Havlík. Diskusní panel k energetické bezpečnosti regionu a Happening 
probíhaly ve stejný den. Polská strana zajišťovala tyto aktivity, které se rovněž střídají jednou na 
polské a jednou na české straně. Účastníci byli z řad podniků, státní správy, drobných podnikatelů, 
učitelů a veřejnosti v mezinárodním zastoupení z Polska, Slovenska a Česka. Na Happeningu pro 
veřejnost na náměstí v Cieszynie byly prezentovány alternativní zdroje energie a naše sdružení 
vystavovalo funkční model slunečního kolektoru na ohřev užitkové vody.  
Den otevřených dveří v OS TRIANON je každoroční akcí u příležitosti světového dne životního 
prostředí. Žáci základních škol mají možnost vidět, jak lze separovat již použitou elektroniku a 
plasty. Letní studentská brigáda v tomto roce umožnila praxi v našich chráněných dílnách třem 
studentům, kterým mimo práce v kolektivu zaměstnanců bylo umožněno seznámit se s psaním 
grantových žádostí a zúčastnit se dotazníkového šetření. Aktivita Vyrob si vlastní kolektor 
proběhla ve spolupráci se Střední soukromou školou Třineckých železáren, a.s. v jejich prostorách, 
kde studenti pod odborným vedením VŠB-TUO, Uniterm Bielsko-Biała a OS TRIANON postavili 
model slunečního kolektoru.  
Poslední ekologickou aktivitou byl Ekoworkshop, který se konal na českotěšínském gymnáziu a 
cílem workshopu bylo posouzení výsledků partnerských aktivit přeshraniční spolupráce a 
projednání nových forem a cílů spolupráce v environmentální oblasti do příštího období. Naše 
organizace odměnila gymnázium na Frýdecké ulici putovní cenou pro nejaktivnější školu 
v ekologických aktivitách, kterou vyrobila Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Třinec. 
Byl vydán sborník pod názvem Ekologie bez hranic, opatřen ISBN 978-80-905573-1-4, který 
shrnuje a informuje o ekologických aktivitách našeho sdružení. Hlavními spoluorganizátory 
vyjmenovaných akcí byli OS TRIANON, VŠB-TU Ostrava, Gymnázium Český Těšín, Zespół szkół 
technicznych Cieszyn a Uniterm Bielsko-Biała. 
 



     
 Mezinárodní studentská konference Den otevřených dveří     Letní studentská brigáda 
 

     
    Vyrob si vlastní kolektor      Ekoworkshop 
 
 

 
 

3. Senior Internet Euro Klub 
Senior Internet Euro Klub je pevně zakotven jako významná aktivita našeho sdružení. Cílem SIEK 
je pomoci seniorům při seznamování s internetem a jeho možnostmi v komunikaci ve spojení 
s lektory, kteří jsou vybráni z řad studentů. Kurz probíhá v období školního roku od podzimu do 
jara. Obě strany se mají čemu učit. Senioři novým možnostem, které nabízí internet, a mladá 
generace naopak trpělivostí při vysvětlování toho, nad čím ani nepřemýšlí a je to pro ně 
automatické. V roce 2013 se účastnilo 16 seniorů a 7 lektorů na výukách v Domově seniorů a 
v počítačové učebně gymnázia na Frýdecké ulici. Tuto aktivitu finančně podpořilo město Český 
Těšín. 

 

   
 Senioři a lektoři při výuce       Společné foto 
 
 

 



4. Mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®  
V tomto roce 11. mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® byla na téma „Vliv sociálních 
a zdravotních reforem na možnosti a limity inkluze občanů se zdravotním postižením v kontextu 
Evropské sociální charty“. Pravidelně se konference koná v Lázních Darkov a na Obchodně 
podnikatelské fakultě v Karviné. Účastnilo se 8 desítek hostů, zástupci zdravotně postižených, 
úřadu práce a municipalit v mezinárodním složení z Česka, Polska a Slovenska. Díky finanční 
podpoře partnerů jsme mohli konferenci uskutečnit, vydat sborník (ISBN 978-80-905573-0-7) a 
ještě obdarovat zdravotně postižené děti z Havířova, Karviné a Třince.  

    

-      
   11. mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®  

 
 

 
 

5. Obnova chráněné dílny  
V roce 2013 podpořila náš projekt „Trianon jede!“ Nadace OKD. Díky tomuto projektu jsme mohli 
vyměnit zastaralá okna v 1. patře našeho objektu a revitalizovat sociální zázemí pro ženy.  

 

         
 

          
                                                      Podpora Nadace OKD 

 
 



6. Projekt „Pro inspiraci za hranice“ 
V projektu s názvem Pro inspiraci za hranice č. CZ.1.04/5.1.01/51.00076 jsme byli projektovými 
partnery. Vedoucím projektu byla Kvalifikační a personální agentura Třinec a dalšími partnery byly 
organizace z Polska a Slovenska. Cílem projektu bylo porovnat legislativu o zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením v těchto třech zemích a nasbírat příklady dobré praxe v této oblasti. Projekt 
byl dvouletý a skončil v polovině roku. Výstupem projektu byla Metodická příručka pro práci 
s osobami zdravotně postiženými „Jak začlenit OZP na trh práce“. 

 

    
              Projektoví partneři na návštěvě TŽ, a.s.   Projektoví partneři na exkurzi v Ergonu-CHD Třinec 

 
 
 
 
 

7. Den dobrovolnictví Třineckých železáren, a.s.  
Stejně jako v loňském roce 2012, tak i letos přišli pracovně podpořit naši chráněnou dílnu manažeři 
z Třineckých železáren. Letos nám pomohli s nátěrem vnitřních prostor po výměně oken. Po práci 
jsme manažery provedli po provozu naší CHD a našla se chvilka k příjemné diskusi mezi našimi 
zaměstnanci a manažery TŽ. 

 

 
    Den dobrovolnictví TŽ 

        
 
 

 
 
 
 



Hospodaření organizace:  
 

Výnosy Náklady 
Tržby z prodeje služeb 1 808 000 Spotřebované nákupy 1 112 000 
Ostatní výnosy 4 000 Služby 973 000 
Tržby z prodeje materiálu 1 210 000 Mzdové náklady 1 724 000 
Přijaté dary 106 000 Daně a poplatky 7 000 
Členské příspěvky 3 000 Ostatní náklady 45 000 
Provozní dotace 1 727 000 Odpisy 39 000 
Celkem výnosy 4 858 000 Celkem náklady 3 900 000 
Zisk 958 000     

 
 
 
Spolupráce: 
V roce 2013 jsme partnersky participovali na projektech, kdy vedoucími projektu byli: 
 

 Kvalifikační a personální agentura, Třinec – projekt „Pro inspiraci za hranice“ 
 Kazuist, s.r.o. – projekt „Cestování bez bariér“ 
 
Dále jsme spolupracovali s:  
 Vysoká škola báňská – Technická univezita, Ostrava 
 Slezská univerzita – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 

 Zespół szkół technicznych Cieszyn 
 OZ TRIANON SK, Martin 
 Uniterm Bielsko-Biała 

 
 
Poděkování za pomoc a podporu: 
Za pomoc a podporu v roce 2013 patří poděkování následujícím společnostem: 
Třinecké železárny a Moravia Steel, a.s. 
Lázně Darkov, a.s. 
Město Český Těšín 
Moravskoslezský kraj 
Nadace OKD 
Nadace ČEZ 
Statutární město Karviná 
Statutární město Havířov 
Úřad práce ČR, pobočka Karviná 
Remarkplast, s.r.o. 
Jaroslava Štěbrová 
ČEZ Distribuce, s.r.o. 
Vecom zdvihací zařízení, s.r.o. 
KOVONA SYSTEM, a.s. 
 
Naše poděkování patří 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, 775 145 047 
e-mail: vis@ostrianon.cz 
www.ostrianon.cz 
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