Možnosti spolupráce při zaměstnávání
zdravotně postižených
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Registrace 10. února 2004
Účel vzniku – podpora integrace OZP a seniorů
◦
◦
◦
◦
◦
◦






Sociální služby – denní stacionář, sociální rehabilitace, soc. poradenství
Vzdělávání
Volnočasové aktivity
Vytváření pracovních míst pro OZP
Doplňkové služby - bezbar. doprava, ubytování ,atd.
Zvyšování veřejného povědomí o životě OZP a seniorů

Spolupráce se zahraničními partnery - Polsko, Švýcarsko
150 klientů registrovaných soc. služeb ročně
k. 31.12. 2015 43 zaměstnanců z toho 28 OZP
Revitalizace bývalého klášterního areálu
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Centrum VYŠEHRAD – 1 OBJEKT
◦
◦
◦
◦
◦
◦



15-letý bezplatný pronájem od města
Parkoviště 800m2
Rozloha objektu 200m2
Přízemí – výroba, kompletační činnost, sklady, atd.
Kapacita cca 20 zaměstnanců
V současnosti je objekt využíván jako sklad

Centrum KLÁŠTER – 3 OBJEKTY
◦ Centrum bez bariér – po rekonstrukci
◦ Objekt Denního stacionáře – po část. rekonstrukci
◦ Bývalá hlavní klášterní budova – před rekonstrukcí
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Centrum bez bariér
◦ Kompletní rekonstrukce dokončena 2011
◦ 4 podlažní zcela bezbariérový objekt
◦ V objektu se nachází:
◦ garáže, konferenční sál, rukodělné dílny,

skladovací prostory, 3 bytové jednotky,
kancelářské zázemí, prostory pro soc.
služby, a další
◦ Parkoviště před objektem 2 000m2




Venkovní prostranství
◦ cca 2 000m2
◦ Plocha spojuje jednotlivé

objekty areálu
◦ Zámková dlažba
◦ Areál je osvětlen a oplocen
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Objekt Denního stacionáře
◦ Přízemní objekt
◦ Využit pro poskytování soc. služeb
◦ Část objektu před rekonstrukcí – příprava

projekt. dokumentace

Bývalá hlavní klášterní budova


◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦
◦
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4 podlažní budova s rajským dvorem
Poslední využití objektu – nemocnice
Památkově chráněný objekt
2012 dokončení projektové dokumentace celkové
revitalizace objektu a získání stavebního povolení
V současné době není objekt využíván, pouze část
slouží jako sklad
Příjezd i vstup do objektu jsou bezbariérové
V objektu je výtah
Záměrem je vytvořit v objektu komunitní centrum
včetně pracovních příležitostí pro zdravotně
postižené





Prodej vlastních výrobků
◦ prodejní akce, e-shop
Zakázková výroba – kompletační práce, výroba propagačních předmětů
◦ SpofaDental a.s. a Kerr Company, Novopacký pivovar, Schrack technik spol. s r.o,
Tessitura Monti Cekia s.r.o.



Vlastní prostory a dopravní prostředky



Znalost legislativy a mzdového účetnictví související se zaměstnáváním OZP







Účast ve výběrových řízeních
◦ dárkové a propagační předměty
Zkušenosti s řízením kolektivu osob s různými druhy zdravotního postižení
◦ fyzické, zrakové, duševní onemocnění a jiné
Vlastní půjčovna kompenzačních pomůcek
◦ asistence pro zdravotně postižené zaměstnance
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předmět podnikání:
◦ velkoobchod, maloobchod, služby, reklamní činnost,

pronájem a půjčování věcí movitých, ubytování,
zprostředkování obchodu,výroba textilií, výroba
čalounických výrobků, sklenářské práce, řemeslné
zpracování kovů,dřeva, oděvů, návrhářská a aranžérská
činnost, vydavatelská činnosti, kopírovací práce, a další



zaměstnávání více než 50 % lidí se zdrav. postižením nám
umožňuje uzavírat dohody o spolupráci ve věci
poskytování náhradního plnění
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Využití služeb našich zdravotně postižených zaměstnanců
◦ kompletační, balící, dokončovací, výrobní, administrativní práce
Nákup výrobků zdravotně postižených
◦ zakázková výroba propagačních a užitných výrobků z různých materiálů
Prostory pro výrobní, kompletační a/či administrativní práce
◦ cca 300m2
◦ vybavení - stoly, židle, stolní lampy, úložné prostory, regály, a další



Skladovací prostory
◦ cca 300 m2 vnitřních ploch a 800 m2 vnějších ploch
◦ cca 500m od silnice I. třídy Praha – Jičín – Jilemnice/Vrchlabí
◦ 100m od silnice II. třídy Nová Paka – Lomnice – Semily
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Doprava
◦ 2 dodávky s hydraulickou a mechanickou plošinou
◦ univerzální nakladač s příslušenstvím

Konferenční sál se salónkem a terasou pro pořádání seminářů, školení, workshopů apod.
◦ kapacita 50 osob
◦ ozvučení, PC technika, možnost zajištění občerstvení
Venkovní prostranství pro pořádání firemních, společenských akcí, workshopů apod.
◦ kapacita 50 aut, cca 2 000 osob
◦ venkovní mobiliář – stoly, židle, party stan, atd.
◦ ohniště , gril, zastřešené pódium
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Snížení nákladů na provoz Vaší
firmy prostřednictvím
outsourcingu
Využití legislativních bonusů
(náhradní plnění)
Naplnění společenské
zodpovědnosti Vaší
společnosti

Vzájemné obohacení
Sdílení zkušeností a kontaktů
Propagace






Finanční soběstačnost
Začlenění lidí se
zdravotním postižením
do společnosti
Oživení bývalého
klášterního areálu
smysluplnou činností

Nechceme být závislí na sponzorech, dotacích, darech a příspěvcích.
Chceme si na svoji činnost vydělat vlastní prací!
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