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7. FINANCUJÍCÍ PARTNEŘI

Ministerstvo práce a sociálních věcí
EU – Palmif,
Úřad práce v Rumburku
Nadace Euronisa
Komunitní nadace Ústí n.L.

8. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2002

Příjmy

Počáteční stav na BÚ  62.796,42

Počáteční stav  v pokladně  11.878,10

Dotace od Úřadu práce  120.717,00

Dotace PALMIF  253.201,46

Dotace od MPSV  169.100,00

Dot. od nadace EURONISA  30.000,00

Dot. od Komunitní nadace  35.000,00

Úroky z BÚ  419,91

Ostatní příjmy  24.641,38

Celkem  707.754,27

Výdaje

Celkové výdaje  629.694,66

Stav BÚ k 31.12.2002  67.571,41

Stav hotovosti k 31.12.2002  10.488,20

Celkem  707.754,27

8. SLOVO NA ZÁVĚR 

Snažíme se ze všech sil, aby všichni, bez ohledu na to jak vypadají,  
tady měli své místo.

za AGENTURU PONDĚLÍ  31.12. 2002 
Monika Lampová

vedoucí agentury

Agentura Pondělí, T.G. Masaryka 575, 47 77 Šluknov, tel.: 412 938 021, č.účtu: 78- 5164290297/0100



1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při  ÚSP Horní 
Poustevna.Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována 
jako občanské sdružení pod číslem jednacím VS/1-1/47 641/01 – R 
u MV ČR.
AGENTURA PONDĚLÍ vznikla za účelem pomoci občanům 
s postižením při nalezení a udržení si pracovního místa na 
otevřeném trhu práce. Metoda, kterou agentura využívá se nazývá 
PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ (dále jen PZ).
Adresa agentury: T.G.Masaryka 575, 407 77 ŠLUKNOV
Tel.: 412 398 021
e-mail: agenturapondeli@quick.cz, info@agenturapondeli.cz
www.agenturapondeli.cz
Působnost agentury: Šluknovský výběžek v Ústeckém kraji.

2. STATUTÁRNÍ ORGÁN 

Jméno, titul, funkce: Pavel Lampa,Ing.  - jednatel
Kontaktní adresa: Střední 437, 407 82 Dolní Poustevna
Telefon/Fax:  412 397 187, 602 118 087. 412 334 550
E-mail: pavellampa@quick.cz 

3. POSLÁNÍ AGENTURY PONDĚLÍ

Agentura Pondělí poskytováním služby PODPOROVANÉHO 
ZAMĚSTNÁVÁNÍ podporuje občany s postižením v jejich legitimní 
snaze najít si a udržet zaměstnání na otevřeném trhu práce. Smyslem 
naší činnosti je vytvářet  příležitosti pro plnohodnotný a plnoprávný 
život lidem, kteří jsou znevýhodněni vlivem svého postižení - tedy 
úplná sociální integrace.
Klienti naši agentury přicházejí  z celého Šluknovského výběžku, 
například z Rumburka, Varnsdorfu, Rybniště, Krásné Lípy, Šluknova, 
Brtníků, Lobendavy,  Dolní Poustevny aj.
Cílem naší agentury je integrace osob s postižením a naplnění 
základního lidského práva občana – práva na práci.

4. POPIS ČINNOSTI

Naše služba je určena pro zájemce, kteří jsou na trhu práce 
znevýhodněni natolik, že pro nalezení a udržení si pracovního místa 
potřebují dlouhodobou podporu i po uzavření pracovně-právního 
vztahu (podpora může být poskytována přímo na pracovišti). 
PZ je účinnou cestou, jak dosáhnout začlenění do běžného 
pracovního života. Je to souhrn služeb, jehož výsledkem je 
placená, konkurenceschopná práce na místech, kde pracují lidé bez 
postižení. 

V rámci těchto služeb poskytuje naše agentura  pracovního asistenta, 
který přímo na pracovišti poskytuje podporu klientovi. Podporu 
poskytujeme po dobu maximálně 2 let, poté již musí být klient 
samostatný. Pokud se to nepodaří, klienta předáme jinému typu 
služby- např. osobní asistence, chráněná dílna a podobně.

Součástí metody je i tzv. tranzitní program (dále jen TP). Je to 
komplex aktivit usnadňujících mladým lidem s postižením přechod 
ze školního do pracovního prostředí. Program je určen pro studenty 
a žáky s postižením, kteří během 2 let skončí školní docházku, 
a u kterých se předpokládá, že budou při pracovním uplatnění 
potřebovat dlouhodobou podporu.

Agentura Pondělí má 3 stálé zaměstnance, kteří vykonávají pracovní 
asistence a další služby, které souvisí s PZ.

Do června 2002 jsme se podíleli na pilotním projektu MPSV ČR v rámci 
nadregionálního experimentálního projektu EU-PALMIF s názvem 
Ověření komplexu služeb podporovaného zaměstnávání.  Od října 
2002 je Agentura Pondělí  spolupracující agentura v rámci iniciativy 
EQUAL  s názvem Podporované zaměstnávání – rozšíření metodiky, 
národní a evropská spolupráce. V rámci tohoto projektu koordinuje 
naše agentura PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ  v Ústeckém kraji 
a také pomáháme se vznikem nových agentur v dalších regionech.

Konkrétní pracovní aktivity agentury jsou dány individuálními 
potřebami našich klientů. S každým klientem je sestaven individuální 
plán – tzv. plán aktivit. Zde jsou popsány jeho potřeby, jeho možnosti, 
časový předpoklad uskutečnění jednotlivých etap programu 
a jméno osoby, která je za plnění odpovědná. Pro uživatele služeb 
z řad uchazečů z úřadu práce agentura spolupracuje a vyhodnocuje 
úspěšnost klienta spolu se zaměstnanci ÚP v Rumburku a tato 
činnost je pravidelně monitorována. 

Každý pracovní asistent poskytuje podporu v průměru až pěti 
klientům, protože každá fáze procesu má jinou časovou náročnost. 

Mezi naše další aktivity patří propagace metody PZ u orgánů 
místní správy a územní samosprávy, veřejnoprávních institucí 
a podnikalských subjektů.

K řešení problémových situací máme sestaven tým odborníků 
(lékař, psycholog, pedagog, právník). S klientem jsme v kontaktu 
po dobu nezbytně nutnou, ukončení služby probíhá po dohodě se 
zaměstnavatelem, klientem případně s jeho opatrovníkem nejdéle 
však do dvou let služby.

5. VÝSLEDKY ČINNOSTI

Od ledna 2002 do prosince 2002 má v evidenci naše agentura 49 klientů 
v různém stupni programu . Z toho 29 klientů je z evidence ÚP, to je 59%.

Muži: 34  (69,4%)
Ženy: 15  (30,6 %)

Věková skladba: 
 do 19 let   5 klientů
 do 24 let    5 klientů
 do 30 let 11 klientů
 31 let a starší  28 klientů
Vzdělání: 

bez vzdělání:  14 klientů
se základním vzděláním 18 klientů
s odborným vzděláním 13 klientů
se středoškolským odborným vzděláním s maturitou   4 klienti

Typ postižení:
 mentální 19 klientů
 fyzické 19 klientů
 psychické   7 klientů
 smyslové   4 klientů

K 31.12. 2002 bylo uzavřeno 23 pracovních smluv s klienty naší 
agentury. Z toho v devatenácti případech byli klienti převzati 
z evidence ÚP. Z celkového počtu je k 31.12.2002 platných 
pracovních smluv 13, to znamená klienti, kteří stále pracují.  
Průměrná doba trvání pracovní smlouvy je 7 měsíců. To je statistika 
pouze za letošní rok, k tomu ještě  přetrvávají pracovní smlouvy 
z roku 2001 celkem 6 pracovních smluv.
Nejdelší pracovní poměr našeho klienta je 19 měsíců a stále trvá.
K tomu jsou do TRANZITNÍHO PROGRAMU jsou zařazeni celkem 
4 žáci pomocných a speciálních škol.

6. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Úřad  práce v Rumburku a Děčíně, Speciální školy Gabriely Plechové 
v  Horní Poustevně, Zvláštní školy v Rumburku a ve Varnsdorfu, Farní 
charita Rumburk a Děčín, Jurta Děčín, Městské úřady ve Varnsdorfu 
a Rumburku, EEB Sachsen Dresden aj. 
Partneři projektu EQUAL – Rytmus Praha, Chrudim a Litvínov, 
Spolu Olomouc, Koník České Budějovice, Villa Vallila, Menssana 
Ostrava, Fokus Mladá Boleslav aj, 


