Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE:
AGENTURA POND LÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna.
Od 30. 7. 2001 je AGENTURA POND LÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem
jednacím VS/1-1/47 641/01 – R.
AGENTURA POND LÍ vznikla za účelem pomoci lidem s postižením při nalezení a
udržení si pracovního místa na otevřeném trhu práce. Místem působnosti agentury je okres D čín,
konkrétn oblast Šluknovského výb žku. Metoda, kterou agentura využívá se nazývá
PODPOROVANÉ ZAM STNÁVÁNÍ.
Adresa agentury: T.G.Masaryka 575, 407 77 ŠLUKNOV

Působnost agentury:

:

2. STATUTÁRNÍ ORGÁN Ěstatutární zástupci organizaceě
Jméno, titul, funkce: Pavel Lampa,Ing. - jednatel
Kontaktní adresa: Tyršova 349, 407 82 Dolní Poustevna
Telefon/Fax: 0413 / 397 187, 0602/118 087
E-mail: pavellampa@quick.cz

3. POPIS ČINNOSTI
Podporované zam stnáváníĚdále jen PZě je komplex služeb, jehož výsledkem je placená,
konkurenceschopná práce na místech, kde pracují lidé bez postižení. Cílová skupina klientů jsou
osoby s t žkým zdravotním postižením.
V rámci t chto služeb poskytuje naše agentura pracovního asistenta, který přímo na pracovišti
poskytuje podporu klientovi.
Součástí metody je i tzv. tranzitní program Ědále jen TPě. Je to komplex aktivit usnadňujících
mladým lidem s postižením přechod ze školního do pracovního prostředí.Program je určen pro

mladé lidi s postižením, kteří b hem 2 let skončí školní docházku a u kterých se předpokládá, že
budou při pracovním uplatn ní potřebovat dlouhodobou podporu.
Od ledna 2001 má v evidenci naše agentura 25 klientů v různém stupni programu.V osmi
případech byly uzavřeny pracovní smlouvy. 1 klient je v TP.
Jsme přesv dčeni, že agentura má v našem regionu význam a počty klientů mohou být ješt vyšší
z důvodu velkého množství ústavů sociální péče v regionu.
Agentura Pond lí je spolupracující agentura v rámci nadregionálního experimentálního
projektu PALMIF s názvem Ov ření komplexu služeb podporovaného zam stnávání. Naše
agentura ov řuje program podporovaného zam stnávání Ědále jen PZě v okrese D čín,
konkrétn v jeho severní části ve Šluknovském výb žku. Pilotní projekt končí v červnu 2002.
PZ je určeno pro osoby znevýhodn né na trhu práce tak, že pro získání a udržení si pracovního
místa potřebují dlouhodobou podporu přímo na pracovišti.
Společná potřeba pro cílovou skupinu našich klientů je nalezení a udržení si pracovního místa
v b žném pracovním prostředí. Kriterium pro přijetí klienta je skutečnost, že občan je na b žném
trhu práce znevýhodn n a potřebuje dlouhodobou podporu přímo na pracovišti. Současn musí
být reálné, že tito lidé budou schopni po uplynutí doby určené pro podporované zam stnávání Ě 2
roky ě pracovat samostatn nebo s pomocí jiných typů služeb. – např. osobní asistence.
Rozhodujícím kritériem je zájem o práci na otevřeném trhu práce.
Klienti naši agentury přicházejí z celého Šluknovského výb žku – Rumburk, Varnsdorf,
Podluží, Šluknov, Brtníky,Lobendava, Dol.Poustevna…
Cílem naší agentury je integrace osob s postižením a napln ní základního lidského práva občana
– práva na práci.
Konkrétní aktivity naší agentury jsou dány individuálními potřebami našich
klientů. S každým klientem je sestaven individuální plán – tzv. plán aktivit. Zde jsou popsány
potřeby klienta, jeho možnosti, časový předpoklad uskutečn ní jednotlivých etap programu a
jméno osoby, která je za pln ní odpov dná. Pro uživatele služeb z řad uchazečů z úřadu práce
agentura spolupracuje a vyhodnocuje úsp šnost klienta spolu se zam stnanci ÚP v Rumburku a
tato činnost je pravideln monitorována.
Každý pracovní asistent poskytuje podporu v prům ru až 5ti klientům, protože
každá fáze procesu má jinou časovou náročnost.
Časov nejnáročn jší je prvotní každodenní asistence na pracovišti. Podle tytu postižení je tato
fáze velmi individuální. Při vyhledávání klientů také spolupracujeme s Úřadem práce
v Rumburku a také informujeme o našich aktivitách občany okresu prostřednictvím tisku.
Mezi naše další aktivity patří seznamovat s touto metodou orgány místní
samosprávy, veřejné instituce, místní firmy a podnikatele a další propagace této metody mezi
všemi, kteří mohou pomoci našim klientům.

Agentura Pond lí má 3 stálé zam stnance, kteří byli proškoleni v občanském sdružení
Rytmus a již rok poskytují služby klientům. Za tuto dobu agentura nem la problémy
s přístupem pracovních asistentů ke své práci a také jsme nezaznamenali stížnosti na asistenty
ze strany klientů.. Klienti jsou překvapeni, že n kdo práv v tomto zapomenutém kraji
poskytuje služby, které jsou i u nás v republice zatím ojedin lé.
V týmu se střídáme v organizování pravidelných JOB clubů, podle předem dohodnutých
témat. Pomoc klientovi poskytujeme i kontrolou pracovních smluv, výplatních pásek,
pomáháme i zam stnavatelům, při vyřizování formalit, spojených se zam stnáváním osob
s postižením.
K řešení problémových situací máme sestaven tým odborníků, lékař, psycholog, pedagog,
právník.
S klientem jsme v kontaktu po dobu nezbytn nutnou, ukončení služby probíhá po dohod se
zam stnavatelem, klientem případn s jeho opatrovníkem.

4. VÝSLEDKY ČINNOSTI
Od ledna 2001 k 31.12. 2001 má v evidenci naše agentura 25 klientů v různém
stupni programu . 6 klientů již program ukončilo a to buď z důvodu úsp šnosti a
bezproblémového zařazení do pracovního prostředí Ě 1 ě, nebo z důvodu přest hování klienta Ě 2 ě
a s 3mi klienty byla ukončena spolupráce z důvodů nezájmu o program a z důvodů nepln ní
povinností, které vyplývají z programu.
Složení klientů podle ZPS:

klienti se ZPS – 12
klienti se ZPS/TZP – 5

V ková skladba: do 20ti let – 4
do 30ti let – 8
do 40ti let – 2
do 50ti let – 9
do 60ti let – 2
Počet klientů z ÚP: 12

2 klienti byli přijati na VPP a na 2 klienty bylo zřízeno pracovní místo a zam stnavateli byla
poskytnuta dotace na mzdu.
K 31.12. 2001 bylo uzavřeno 9 pracovních smluv s klienty naší agentury, kteří by zřejm sami
práci nenašli případn by si ji neudrželi. 7 pracovních smluv je k 31.12. 2001 platných.
Z celkového počtu byli 2 klienti v TRANZITNÍM PROGRAMU.
Spolupracujeme s Úřadem práce v Rumburku, se Zvláštní školou v Rumburku, Varnsdorfu a
Speciálními školami Gabriely Pelechové v Horní Poustevn .

5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2001

Přehled o hospodaření za období
od 27. 8. 2001 do 31. 12. 2001

Příjmy
Počáteční stav
0,-na BÚ
Počáteční stav
0,-v pokladně
Dotace od
59.354,-Úřadu práce
Dotace PALMIF 73.614,55
Dotace od
10.000,-Města
Varnsdorf
Úroky z BÚ
37,68
Ostatní příjmy
68.200,-211.206,23
Celkem

Výdaje
Celkové výdaje
Stav BÚ
k 31.12.2001
Stav hotovosti
k 31.12.2001

Celkem

136.581,72
62.796,42
11.828,10

211.206,24

Text
Mzdové náklady
Zákonné odvody
Ostatní náklady:
služby poštovní
služby telekomunikací
nájemné
cestovné
ostatní (kancelářské

potřeby, poplatky bance, daň.
poradenství, …)

Celkem

Částka
69.006,-39.230,-25,-5.648,62
2.000,-12.718,-7.954,10

136.581,72

6. RŮZNÉ
V roce 2001 jsme se zapojili do projektu Evangelische Erwachsenenbildung Sachsen Dresden
„ ČEŠI JSOU JINÍ N MCI TAKÉ “. V rámci projektu jsme se zúčastnili Česko-n meckého
dne neziskového sektoru v sociální oblasti a 2 denního setkání účastníků projektu
v Drážďanech. Navštívili jsme ukázky chrán ných dílem a jiných činností poskytovaných
lidem s handicapem v okolí Drážďan. Spolupráce bude pokračovat i v roce 2002.
V tomto roce jsme se zúčastnili seminářů supervize a mnoha setkání s neziskovými
organizacemi v kraji.

za AGENTURU POND LÍ

31.12. 2001

Monika Lampová, vedoucí agentury

