Výroční zpráva
Revenium, z. s.
za rok 2018

Motto:
„Šlapeme do pedálů, aby každý bez ohledu na
svůj viditelný či neviditelný handicap mohl
pracovat na tom, v čem je nejlepší.“
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Základní údaje
Revenium, z. s.
Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

8. prosince 2017
L 23373 vedená u Krajského soudu v Brně
Revenium, z. s.
Špitálka 91/23, Trnitá, 602 00 Brno
06589383
Spolek

Weby:

www.revenium.cz
www.inspirante.cz

Kanceláře:
Na Pankráci 1062/58
140 00 Praha 4
O. Březiny 2895
438 01 Žatec
Ruská 99/44
703 00 Ostrava-Vítkovice

3

Zapsaný spolek Revenium:
-

-

poskytuje poradenské služby v oblasti zdravotně sociální
podporuje vytváření podmínek a kapacit pro důstojný život dětí, mládeže a osob se
zdravotním postižením
provozuje osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti všestranného uplatnění a
společenského začlenění osob se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním
přináší informace a komentáře o inkluzi a rozmanitosti ve společnosti, pozitivních dopadech
na společnost, pozitivních příkladech, návrzích řešení a diskuzi o zdravotně-společenských
tématech, která se vztahují k osobám se zdravotním znevýhodněním a postižením
spolupracuje s ostatními organizacemi či příslušnými státními orgány
pořádá vzdělávacích akcí pro cílovou skupinu organizace
napomáhá uskutečňování aktivit směřujících k veřejné prospěšnosti a obecnému blahu
obyvatel
podporuje a propaguje zaměstnavatele osob se zdravotním postižením
podílí se, podporuje a realizuje vzdělávání osob se zdravotním postižením včetně
spolupráce s organizacemi poskytujícími toto vzdělávání
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Úvod
Rok 2018 jasně ukázal, jak zapsaný spolek Revenium bere vážně své hlavní poslání – podporu
všestranného, zejména pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením a sociálním
znevýhodněním. Ačkoliv spolek vznikl teprve v prosinci roku 2017, během jediného roku si díky své
činnosti vydobyl renomé nejen ve veřejně prospěšném sektoru, ale také sektoru byznysu,
akademické obci (především zdravotnické) a sektoru státní správy.
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Hlavní činnosti spolku

V roce 2018 zapsaný spolek Revenium spustil několik dlouhodobých projektů:
dobrovolnickou činnost na zámku Hluboš,
psychologickou poradnu v Žatci,
on-line magazín Inspirante,
ostravské středisko, které pořádá akce pro pacienty s roztroušenou sklerózou a dalšími typy
postižení,
projekt Šlápněte s Chvojkovými do pedálů (příprava projektu),
pomoc Domovu sv. Máří Magdalény.
Podrobnosti k jednotlivým projektům najdete na webech revenium.cz a Inspirante.cz
Revenium v roce 2018 uspořádalo řadu osvětových akcí, které se zaměřily na potenciální
zaměstnavatele OZP, a to například se Severskou obchodní komorou, Asociací vysokoškolských
poradců nebo Asociací personálních agentur.
S vydavatelstvím Economia a s Velvyslanectvím Spojených států amerických uspořádalo v roce
2018 Revenium několik diskuzí na zdravotnická témata, kterých se účastnili odborníci z praxe,
ministři, lékaři, zástupci státní správy, pacientské organizace a další neziskové organizace.
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Vedlejší činnost spolku
Ve vedlejší činnosti se v roce 2018 zaměřovalo Revenium na placenou odbornou činnost vůči
subjektům z otevřeného trhu práce.
Jednalo se o:
- konzultace v problematice náboru a péče o zdravotně postižené zaměstnance, pracovněprávní otázky při zaměstnávání OZP,
- vzdělávání managementu firem v sociálně-právní otázkách,
- řešení úpravy budov a pracovišť pro ZP zaměstnance a klienty firem,
- psychologické poradenství pro zaměstnance, pořádání rekondičních pobytů a výletů pro
tělesně postižené osoby, vedení e-shopu vč. logistiky pro OSVČ a podnikatele z řad lidí s
postižením.

Na portálu Inspirante.cz nabízelo Revenium v rámci své vedlejší činnosti placenou inzerci, která je
zaměřena na cílovou skupinu osob se zdravotním postižením.

Kolekce Lighthouse
Na základě našeho zadání, ve spolupráci se studiem BOA design a grafičkou Beatou Mitrengovou,
pro nás v roce 2018 vytvořili uznaní zaměstnavatelé z chráněného trhu práce limitovanou kolekci
produktů Lighthouse, kterou Revenium prodává segmentům B2B a B2C.
Tato kolekce je vytvořena pouze pro prodejní kanály Revenium, z. s. Uznaní zaměstnavatelé
produkty dle zadání vyrobili, ale neprodávají je. Designová kolekce Lighthouse zahrnuje denimové
zástěry, denimovou party tašku, ručně vyráběné poznámkové bloky, námořnická trička, šálky na
espresso, skleničky na pivo, skleničky na bílé a červené víno, moselský riesling, sekt, teriny,
paštiky, cibulády, řepové pomazánky.
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Počet zaměstnanců:
Průměrný počet zaměstnanců za rok 2018 je pro HPP 10,45 + DPP (dle počtu hodin) 4,5, to jest
celkem 14,95 zaměstnanců, 90% zaměstnanců jsou osoby se zdravotním postižením (zdravotním
znevýhodněním). S dalšími třemi lidmi redakce Inspirante v roce 2018 úzce spolupracovala na
základě autorské smlouvy, všichni tři jsou rovněž osobami se zdravotním postižením.
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Přijaté dary
V roce 2018 byly přijaty následující dary:
Natálie K.
Robert D.
Hana Ř.
Zuzana V.
Patrik T.
Schiedel s.r.o.
BYZNYS PRO SPOLEČNOST, z. s.
Českomoravská stavební spořitelna, a. s.
Lesy České republiky, s. p.
Karel M.
TAMSIN LONDON CZ, s. r. o.
a další dárci, kterým tímto děkujeme.

3 100,00 Kč
6 096,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 223,00 Kč
450 000,00 Kč
100 000,00 Kč
7 595,00 Kč
3 000,00 Kč
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Výsledek hospodaření
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Poděkování
Zaměstnancům, dobrovolníkům, dárcům a spolupracovníkům

Spolek Revenium upřímně děkuje všem zaměstnancům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a
dárcům, kteří mají na jeho fungování a úspěších v roce 2018 obrovský podíl.

Partneři Revenia v roce 2018

PLASTIA s.r.o.
MYJÓMI družstvo invalidů
MEDIAPHARMA, a. s.
Filipa, s. r. o.
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Vytvořila: Hana Potměšilová, předsedkyně představenstva spolku

Schválili dne 11. 5. 2019
Hana Potměšilová, předsedkyně představenstva
Petr Horký, místopředseda představenstva
Petra Horáková, členka představenstva
Petr Vyhnánek, člen představenstva
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