Výroční zpráva za rok 2003

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 u MV ČR.
AGENTURA POND LÍ 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 ZAM STNÁVÁNÍ Ědále jen PZě.

Adresa agentury: T. G. Masaryka 575, 407 77 ŠLUKNOV
Telefon: 412 398 021
E-mail: info@agenturapondeli.cz
Web: www.agenturapondeli.cz
Působnost agentury: Šluknovský výb žek v Ústeckém kraji

Zam stnanci agentury:
Ing. Monika Lampová – vedoucí agentury
Ivana Adámková - pracovní konzultant
Kamila Šmídová – pracovní asistent

2. STATUTÁRNÍ ORGÁN
Jméno, titul, funkce: Pavel Lampa, Ing. - jednatel
Kontaktní adresa: Střední 437, 407 82 Dolní Poustevna
Telefon: 412 334 550, telefon do agentury: 412 398 021
E-mail: pavellampa@quick.cz

3. POSLÁNÍ AGENTURY PONDĚLÍ
Agentura Pond lí svou činností podporuje začleňování osob se specifickými potřebami
do života místní komunity a prostřednictvím poskytovaných služeb přispívá k vyrovnávání
příležitostí pro tyto občany na otevřeném trhu práce.
Smyslem naší činnosti je vytváření možností pro plnohodnotný a plnoprávný život lidí,
kteří jsou společensky znevýhodn ni - tedy úplná sociální integrace.

4. POPIS ČINNOSTI
Naše služba je určena pro zájemce, kteří jsou na trhu práce znevýhodn ni natolik, že
pro nalezení a udržení si pracovního místa potřebují dlouhodobou podporu i po uzavření
pracovn -právního vztahu Ěpodpora může být poskytována přímo na pracovištiě. PZ je
účinnou cestou, jak dosáhnout začlen ní do b žného pracovního života. Je to souhrn služeb,
jehož výsledkem je placená, konkurenceschopná práce na místech, kde pracují lidé bez
postižení.
V rámci t chto služeb poskytuje naše agentura pracovního asistenta, který přímo na
pracovišti poskytuje podporu klientovi.
Součástí metody jsou i individuální praxe žáků speciálních, zvláštních a pomocných škol.
Je to komplex aktivit usnadňujících mladým lidem s postižením přechod ze školního do
pracovního prostředí.

Podporu uživatelům služeb poskytujeme po dobu maximáln 2 let, poté již musí být
klient samostatný. Pokud se to nepodaří, klientovi doporučíme vstup do jiného typu služby,
např. osobní asistence, chrán ná dílna a podobn .
Agentura Pond lí má 3 stálé zam stnance, kteří vykonávají pracovní asistence a další
služby, které souvisí s PZ.
Od října 2002 je Agentura Pond lí spolupracující agenturou v rámci iniciativy EQUAL
s názvem Podporované zam stnávání – rozšíření metodiky, národní a evropská spolupráce.
V rámci tohoto projektu koordinuje naše agentura PODPOROVANÉ ZAM STNÁVÁNÍ
v Ústeckém kraji a také pomáháme se vznikem nových agentur v dalších regionech,
pracujeme na tvorb národní metodiky a na vypracování a ov řování standardů PZ
v agenturách.
Konkrétní pracovní aktivity s uživateli služeb 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 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 sedmi klientům, protože
každá fáze procesu má jinou časovou náročnost.
Mezi naše další aktivity patří propagace metody PZ u orgánů státní správy a územní
samosprávy, veřejnoprávních institucí a podnikatelských subjektů.
K řešení problémových situací máme sestaven tým odborníků Ělékař, psycholog,
pedagog, právníkě. S klientem jsme v kontaktu po dobu nezbytn nutnou, ukončení služby
probíhá po dohod se zam stnavatelem, klientem případn s jeho opatrovníkem nejdéle
však do dvou letech služby PZ.
V listopadu 2003 jsme spolu s občanským sdružením Jurta uspořádali krajskou
konferenci o PZ v D čín .
5. VÝSLEDKY ČINNOSTI
Od ledna 2003 do prosince 2003 má v evidenci naše agentura 36 klientů v různém
stupni programu a 10 uchazečů o službu je ve fázi kontrahování nebo čekatelů.
Z toho 20 uživatelů služeb je z evidence ÚP, to je 56%.
Muži: 24 (67 %)
Ženy: 12 (33 %)
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Vzdělání:

Typ postižení:

bez vzd lání
zvláštní, pomocná škola
se základním vzd láním
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V období od 1.1. 2003 do 31.12.2003 uzavřelo 11 klientů naší agentury pracovní
smlouvu.
Celkem od počátku programu poskytla naše agentura služby 57 uživatelům a počet
vytvořených pracovních míst je 43, nejdelší pracovní smlouva trvá 31 m síců.

6. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
Úřad práce v Rumburku a D čín , Speciální školy Gabriely Plechové v Horní
Poustevn , Zvláštní školy v Rumburku a ve Varnsdorfu, Farní Charita Rumburk, Jurta D čín,
Fokus Ústí n. L. občanské sdružení Na křižovatce Varnsdorf, ÚSP Brtníky, ÚSP Lobendava,
ÚSP Horní Poustevna aj.
M stské úřady ve Varnsdorfu a Rumburku, Šluknov , Velkém Šenov , Dolní Poustevn , EEB
Sachsen Dresden aj.
Partneři projektu EQUAL - Rytmus Praha, Chrudim a Litvínov, Benešov, Spolu
Olomouc, Koník České Bud jovice, Menssana Ostrava, Elim Vsetín, Fokus Mladá Boleslav,
Formička Praha, a další.

7. FINANCUJÍCÍ PARTNEŘI
Ministerstvo práce a sociálních v cí ČR, EU - Equal, Úřad práce v D čín , Ústecký kraj,
Nadace Euronisa Liberec, Komunitní nadace Ústí n. L., M sto Dolní Poustevna a soukromí
dárci .

8. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2003
VÝNOSY
Dotace M sto Dolní Poustevna
Dotace Ústecký kraj
Dotace Úřad práce D čín

Kč
15 000,75 000,26 197,-

Dotace EU- Equal

306 678,-

Dotace MPSV ČR

284 000,-

Dotace Nadace EURONISA

20 000,-

Dary

35 000,-

Úroky z BÚ
Ostatní příjmy
Celkem

145,22
54 785,816 805,22

NÁKLADY
Provozní náklady

268 105,51

Mzdové náklady

473 948,-

Materiálové náklady

77 606,85

Ostatní náklady
Celkem
Ztráta k 31.12. 2003

7 967,827 627,36
10 822,14

9. SLOVO NA ZÁVĚR
Ze statistiky Úřadu práce vyplývá, že nezam stnanost na D čínsku je 15,6%, nejhůře se
shání pracovní uplatn ní v Rumburku a okolí ĚŠluknovský výb žekě, kde se míra
nezam stnanosti vyšplhala na tém ř 18%. Nejhorší situace je pro zdravotn postižené
občany a osoby s nízkou kvalifikací.
A PRÁV PROTO JSME TADY MY.

za AGENTURU POND LÍ
31.12. 2003
Monika Lampová
vedoucí agentury

