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1. Vznik organizace
Sociální agentura je nevládní nezisková organizace
se statutem obãanského sdruÏení, která vznikla jako
samostatn˘ právní subjekt 29. 8. 2001.

2. Poslání obãanského sdruÏení
Posláním sdruÏení je usilovat o zlep‰ení kvality Ïivota obãanÛ se zdravotním postiÏením a rozvoj sociální sféry.
Podporuje zavádûní nov˘ch trendÛ a pﬁístupÛ v oblastech sociálních sluÏeb, aktivní politiky zamûstnanosti a vzdûlávání, které by zvy‰ovaly odborn˘ a
ekonomick˘ rÛst jejich nositelÛ a zároveÀ zvy‰ovaly
kvalitu sluÏeb pro koneãné pﬁíjemce.

3. Dlouhodobé cíle organizace
 poskytovat sluÏby zamûﬁené na poradenství,

vzdûlávání a asistenci
 prosazovat a obhajovat práva a zájmy zdravotnû

postiÏen˘ch spoluobãanÛ
 poﬁádat kulturní a vzdûlávací akce pro laickou

a odbornou veﬁejnost pÛsobící v sociální sféﬁe
 vytváﬁet podmínky a nástroje pro rozvoj spoluprá-

ce mezi subjekty pÛsobícími v oblasti zamûstnávání zdravotnû postiÏen˘ch obãanÛ
 systematicky podporovat neziskové organizace

a podnikatelské subjekty pÛsobící v oblasti zamûstnávání osob se zdravotním postiÏením v posilování jejich kapacit pﬁedev‰ím ve vytváﬁení nov˘ch pracovních míst



 iniciovat a podporovat mezisektorové a pﬁeshra-

niãní projektové koncepty v oblasti zamûstnanosti osob se zdravotním postiÏením
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4. Organizaãní struktura sdruÏení
Rada sdruÏení
je statutárním orgánem sdruÏení
 Kateﬁina Cibulková – povûﬁena ﬁízením Rady

sdruÏení
 Milo‰ Minãiã
 Mgr. Ondﬁej Lehk˘
 Ing. Petr Hlaváãek

V˘konn˘ t˘m






Mgr. Jaromír Licek – ﬁeditel organizace
Mgr. Miroslav Flanderka – finanãní manaÏer
Hana Buchalová – sociální pracovnice
Mgr. Zuzana Barto‰ová – sociální pracovnice
Bc. Petr Achs – pracovní konzultant

Externí spolupracovníci






Mgr. Daniela Wogurková
MUDr. Franti‰ek Matu‰ka
Mgr. Ladislava Vopatová
Ing. David Landspersk˘, PhD.
Mgr. Jaromíra Kotíková

V˘konn˘ t˘m Sociální agentury, o. s.
(zleva Miroslav Flanderka, Jaromír Licek, Hana
Buchalová, Petr Achs, Zuzana Barto‰ová)

Revizor úãtu
dozírá na hospodaﬁení sdruÏení
 Vratislav Mádl

Valná hromada
je nejvy‰‰ím orgánem sdruÏení
 k 31. 12. 2003 ji tvoﬁilo osm platn˘ch ãlenÛ sdru-

Ïení

Zahraniãní partneﬁi
 Poradenská a konzultaãní firma – FAF gGmbH
 Asociace integraãních firem –

LAG der Integrationsfirmen Sachsen, e. V.



Domácí partneﬁi
 Úﬁady práce v Ústeckém, Libereckém a Karlovar-

ském kraji
 Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR – Správa

sluÏeb zamûstnanosti
 Asociace zamûstnavatelÛ zdravotnû postiÏen˘ch

âR
 Poskytovatelé sociálních sluÏeb
 Zamûstnavatelé osob se zdravotním postiÏením

v Ústeckém a Libereckém kraji

„Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelÛ osob se zdravotním postiÏením âR a Krajské
rady humanitárních organizací âR“.
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5. Pﬁehled ãinnosti za rok 2004
Oblast poskytovan˘ch sluÏeb – Struktura poskytovan˘ch sluÏeb pro veﬁejnost

Sociální agentura

Poradenské
a vzdûlávací
centrum

rekvalifikaãní kurzy
pro neziskov˘ a privátní sektor

projektové a finanãní poradenství
pro neziskové a privátní subjekty

vzdûlávací semináﬁe a konference

mediální kampanû v oblasti zamûstnanosti
osob se zdravotním postiÏením

asistenãní sluÏby pﬁi vytváﬁení pracovních
míst pro zdravotnû postiÏené

asistenãní sluÏby pro pﬁeshraniãní spolupráci
zamûstnavatelÛ zdravotnû postiÏen˘ch

Poradenské
a vzdûlávací
centrum

sociálnû-právní poradenství



Job kluby –
kurzy pﬁípravy na zamûstnání

nabídka pracovních pﬁíleÏitostí
v regionu Ústí nad Labem

vzdûlávací kurzy na PC

kurzy nûmeckého jazyka
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V˘sledky poskytovan˘ch sluÏeb za rok 2004
Job centrum pro zdravotnû postiÏené

Poradenské a vzdûlávací centrum

Finanãní zdroje:
Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR
Statutární mûsto Ústí nad Labem
Krajsk˘ úﬁad Ústeckého kraje
Komunitní nadace Euroregionu Labe
Úﬁad práce v Ústí nad Labem
Nadace Aktion Mensch

Finanãní zdroje:
Nadace Aktion Mensch
Krajsk˘ úﬁad Ústeckého kraje

Cílová skupina:
osoby se zdravotním postiÏením (zamûstnaní i nezamûstnaní)
Realizované aktivity:
 uzavﬁeli jsme s klienty 71 dohod o sluÏbû
 realizovali jsme 4 kurzy pﬁípravy na zamûstnání –
Job kluby pro 33 úãastníkÛ
 prÛbûÏnû jsme aktualizovali databázi voln˘ch pracovních pﬁíleÏitostí s podrobnou charakteristikou
jednotliv˘ch pracovních míst, souãasná databáze
zahrnuje v regionu více neÏ 40 pracovních míst
pro osoby se zdravotním postiÏením
 za úãelem nabídky a poskytnutí informací o volném pracovním místû jsme realizovali 360 kontaktÛ s klienty
 31 klientÛ se zdravotním postiÏením nastoupilo
díky na‰í podpoﬁe do zamûstnání
 podaﬁilo se nám v prÛbûhu roku 2004 vyjednat na
pracovi‰tích 99 zamûstnavatelÛ v Ústeckém regionu vhodné podmínky pro vznik 120 pracovních
míst pro osoby se zdravotním postiÏením

Cílová skupina:
Poskytovatelé sociálních sluÏeb
Zamûstnavatelé osob se zdravotním postiÏením
Instituce státní správy, veﬁejnost
Aktivity realizované v rámci zahraniãního programu:
 zajistili jsme úãast ãesk˘ch chránûn˘ch dílen na
prodejních trzích v Reinsdorfu
 pracujeme na zaﬁazení nûmeck˘ch integraãních firem ze Spolkové republiky Sasko do elektronického katalogu chránûn˘ch dílen z Ústeckého a Libereckého kraje provozovaného na na‰em webu
 úãastnili jsme se vzdûlávacího semináﬁe v DráÏìanech se zamûﬁením na posílení pﬁíhraniãní spolupráce
 úãastnili jsme se celorepublikového Snûmu integraãních firem ze Spolkové republiky Nûmecko
konaného v Lipsku
 zorganizovali jsme dvû spoleãná setkání ãesk˘ch
a nûmeck˘ch chránûn˘ch dílen
 realizovali jsme sedm setkání se ãleny pﬁedstavenstva LAG der Integrationsfirmen Sachsen, e. V.
 realizovali jsme ãtyﬁi setkání s pracovníky partnerské organizace FAF gGmbH

Aktivity realizované v rámci domácího programu:
 realizovali jsme intenzivní podporu tﬁem nezisko-






Ukonãení 11. bûhu Job clubu – kurzu pﬁípravy na
zamûstnání






v˘m organizacím v oblasti standardizace poskytovan˘ch sociálních sluÏeb, v˘voje a zpracování projektového zámûru na strukturální fondy EU
a v oblasti finanãního managementu organizace
pro zamûstnavatelské subjekty Univelak, a. s.
a Nord Security Services, s. r. o. jsme realizovali intenzivní podporu pﬁi zakládání nov˘ch chránûn˘ch dílen
realizovali jsme dva vzdûlávací kurzy pro provozovatele KurzÛ pﬁípravy na zamûstnání – Job klubÛ
pro 23 úãastníkÛ z ﬁad NNO a ÚP z âeské republiky
zpracovali jsme projektov˘ zámûr do Zásobníku
projektÛ Magistrátu mûsta Ústí and Labem, kter˘
byl zamûﬁen na problematiku integrace osob
ohroÏen˘ch sociální exkluzí na trhu práce
dokonãili jsme aktualizaci e-katalogu chránûn˘ch
dílen Ústeckého a Libereckého kraje
realizovali jsme diskusní semináﬁ pro neziskové
organizace na téma „Novela Zákona o zamûstnanosti“ za úãasti pracovníkÛ z Úﬁadu vlády âR
a MPSV âR
poskytli jsme poradenské a konzultaãní sluÏby deseti zamûstnavatelsk˘m subjektÛm, které provozují chránûné dílny v Ústeckém a Libereckém kraji
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Oblast public relations

Oblast personalistiky a vzdûlávání

1. Zpracovali jsme V˘roãní zprávu organizace za rok
2003.
2. Zapojili jsme se do kulturnû-humanitární akce
T˘dny pro du‰evní zdraví formou úãasti na
Veletrhu sociálních sluÏeb a uspoﬁádáním Dne
otevﬁen˘ch dveﬁí.
3. Zajistili jsme prÛbûÏnou aktualizaci webov˘ch
stránek organizace, zúãastnili jsme se soutûÏe
o nejlep‰í webové stránky NNO v âR poﬁádané
ICN, o. p. s. Praha.
4. Podaﬁilo se nám zajistit propagaãní materiály
o ãinnosti organizace.
5. Podíleli jsme se na ãinnosti Asociace komunitních
sluÏeb Praha, ManaÏerského t˘mu a Koordinaãních skupin za oblast péãe o zdravotnû postiÏené
a oblast péãe o dlouhodobû du‰evnû nemocné
pﬁi Magistrátu mûsta Ústí nad Labem.
6. Zapojili jsme se do ãinnosti Asociace zamûstnavatelÛ zdravotnû postiÏen˘ch âR a Krajské rady humanitárních organizací Ústeckého kraje.
7. Zapojili jsme se do akce „30 dní pro neziskov˘
sektor“ a v˘stavy „NNO v Ústeckém kraji“, kterou
poﬁádala Komunitní nadace Euroregionu Labe.
8. Podaﬁilo se nám aktivity organizace prezentovat
v regionálním rozhlase a tisku.
9. Nominovali jsme dva na‰e dobrovolníky do soutûÏe „Kﬁesadlo“, kterou organizuje Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem pro nejlep‰í dobrovolníky v Ústeckém kraji.
10. Zúãastnili jsme se odborn˘ch konferencí v Lipsku,
Brnû a Praze.
11. Prezentovali jsme ãinnost organizace na setkáních se zástupci institucí státní správy a samosprávy v Karlovarském kraji.

1. Zajistili jsme roz‰íﬁení kmenového t˘mu organizace o dva nové zamûstnance.
2. Zamûstnanci organizace absolvovali odborn˘ v˘cvik v oblasti v˘voje projektov˘ch zámûrÛ na
strukturální fondy EU pod vedením zahraniãních
expertÛ, dále odborné kurzy v oblasti pﬁípravy
osob se zdravotním postiÏením na trh práce nebo
podpory dobrovolníkÛ v organizaci.
3. Podaﬁilo se nám zapojit skupinu ‰esti dobrovolníkÛ do poskytovan˘ch sluÏeb v rámci Job centra.
4. Podaﬁilo se nám získat akreditaci od M·MT âR na
vzdûlávací kurz „Lektor – specialista pro pﬁípravu
osob se zdravotním postiÏením na zamûstnání“.
5. Podaﬁilo se nám získat akreditaci od MV âR na
poskytování dobrovolnick˘ch sluÏeb v rámci organizace.
6. Vytvoﬁili jsme v rámci organizace místa pro odbornou praxi, která byla obsazena dvûma studenty ze stﬁední a vysoké ‰koly.

Oblast ﬁízení a plánování
1. Vytvoﬁili jsme plán ãinnosti organizace vãetnû
strategick˘ch cílÛ na rok 2004.
2. Zpracovali jsme prÛbûÏnou a závûreãnou zprávu
o ãinnosti organizace za rok 2004.
3. Pﬁipravili jsme ‰est zasedání Rady SdruÏení organizace.
4. Zorganizovali jsme jedno v˘jezdové setkání ãlenÛ
SdruÏení na téma „MoÏnosti rozvoje organizace
v období 2005–2007“.
5. Pﬁipravili jsme jedno zasedání Valné Hromady
organizace.
6. Vytvoﬁili jsme nov˘ Organizaãní a jednací ﬁád
organizace.
7. Vytvoﬁili jsme novou organizaãní a ﬁídící strukturu v organizaci.

Oblast provozu a finanãního managementu
1. Zpracovali jsme Zprávu o hospodaﬁení v organizaci za rok 2003.
2. Provedli jsme finanãní anal˘zu skladby finanãních
zdrojÛ a finanãního ﬁízení v organizaci za období
2003–2004.
3. Zpracovali jsme fundraisingov˘ plán organizace
na období 2004–2005.
4. Podaﬁilo se nám roz‰íﬁit portfolio placen˘ch sluÏeb pro veﬁejnost.
5. Na pﬁedvstupní a strukturální fondy EU na období 2005–2007 jsme zpracovali a pﬁedloÏili pût projektov˘ch zámûrÛ, z toho ãtyﬁi projektové zámûry budou finanãnû podpoﬁeny.



Setkání zástupcÛ ãesk˘ch a nûmeck˘ch chránûn˘ch dílen v rámci projektu Nové Impulsy, kter˘
je financován Nadací Roberta Bosche.
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6. Zpráva o hospodaﬁení za rok 2004
V˘kaz ziskÛ a ztrát k 31. 12. 2004
Název
Spotﬁeba materiálu
Spotﬁeba energie
Opravy a údrÏba DM
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Telefonní poplatky
Po‰tovné
Nájem
Ostatní sluÏby
Mzdové náklady
Náklady na sociální a zdravotní poji‰tûní
Ostatní náklady
Náklady celkem

Náklady, Kã

V˘nosy, Kã

19 872,60
32 499,40
988,20
33 460,50
525,00
25 213,50
10 161,00
75 852,00
168 684,00
701 337,00
192 148,00
16 464,00
1 277 205,20

Pﬁijaté granty a dotace:
Nadace Aktion Mensch, SRN
Ministerstvo práce a sociálních vûcí
Statutární mûsto Ústí nad Labem
Phare 2000 Rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ
Phare 2001 Rozvoj obãanské spoleãnosti
Ústeck˘ kraj
Úﬁad práce Ústí nad Labem

144
316
75
212
11
369
32

Vlastní v˘nosy:
âlenské pﬁíspûvky
Pﬁijaté dary
TrÏby z prodeje sluÏeb
Ostatní v˘nosy

2 800,00
22 020,00
273 945,00
155,69

V˘nosy celkem
Hospodáﬁsk˘ v˘sledek

083,65
500,00
000,00
862,29
603,76
247,50
108,00

1 460 325,89
183 120,69
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Rozvaha k 31. 12. 2004
Aktiva, Kã
Pokladna
Pokladna EUR
Bankovní úãty
Odbûratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Dohadné úãty aktivní
Ostatní danû a poplatky

8
7
380
16
6
16

Souãet aktiv

363 683,10

Pasiva, Kã

477,00
774,70
627,22
000,00
321,00
333,18
150,00

Dodavatelé
Pﬁijaté zálohy
Ostatní závazky
Zúãtování s institucemi sociálního zabezpeãení
Ostatní pﬁímé danû
Neuhrazená ztráta minul˘ch let
Úãet hospodáﬁského v˘sledku

4
106
52
17
7
-7
183

572,50
086,54
170,00
910,00
715,00
891,63
120,69

Souãet pasiv

363 683,10

Podíl zdrojÛ na pﬁíjmech organizace v roce 2004

1.

1. Nadace Aktion Mensch
10 %
8.

2. MPSV
22 %
3. Statutární mûsto
Ústí nad Labem
5%
4. Phare 2000
Rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ
15 %

2.
7.



5. Phare 2001
Rozvoj obãanské spoleãnosti
1%
6. Ústeck˘ kraj
25 %
7. Úﬁad práce
Ústí nad Labem
2%

3.

6.

8. Vlastní pﬁíjmy
20 %
4.
5.

9

7. Vyjádﬁení revizora úãtu
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8. âeho chceme dosáhnout v roce 2005
Strategické cíle

Plánované projektové zámûry

 sociální agentura posílí svou pozici v oblasti pora-

 úãast na projektu „Rehabilitace – aktivace – práce“,

densk˘ch sluÏeb na místní, krajské a celostátní
úrovni

Sociální agentura povede modul zamûﬁen˘ na
zpracování kvantitativní a kvalitativní anal˘zy
v sektoru zamûstnavatelsk˘ch, rehabilitaãních
a poradensk˘ch subjektÛ v Ústeckém, Jihoãeském,
Hradeckém, Pardubickém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji, projekt je financován ze strukturálních fondÛ EU – program EQUAL

 sociální agentura posílí personální a odbornou ka-

pacitu t˘mu
 sociální agentura bude pokraãovat ve spolupráci

se zahraniãními partnery
 realizace cyklu workshopÛ a odborn˘ch konferen sociální agentura posílí své mediální aktivity ve

vztahu k veﬁejnosti
 sociální agentura zahájí svou ãinnost v Karlovar-

cí pro ãeské a nûmecké provozovatele chránûn˘ch
dílen a integraãních firem za úãelem posilování jejich pﬁíhraniãní spolupráce, aktivity jsou financovány z Nadace Roberta Bosche a SFMP Phare CBC

ském kraji
 posílení kapacity sluÏeb Poradenského a vzdûláva sociální agentura zpracuje ideov˘ zámûr na vytvo-

ﬁení „sociální firmy“

cího centra organizace v rámci úãasti na projektu
„Posílení kapacity místních a regionálních orgánÛ
pﬁi plánování a realizaci programÛ v Ústeckém
kraji“ financovaného z Evropského sociálního
fondu
 roz‰íﬁení kapacity sluÏeb Job centra pro osoby se

zdravotním postiÏením v Ústí nad Labem
 vytvoﬁení deta‰ovaného pracovi‰tû Sociální agen-

tury v Karlov˘ch Varech
 realizace rekvalifikaãních vzdûlávacích kurzÛ

Setkání zástupcÛ ãesk˘ch a nûmeck˘ch chránûn˘ch dílen v rámci projektu Nové Impulsy, kter˘
je financován Nadací Roberta Bosche.

„Lektor – specialista pro pﬁípravu osob se zdravotním postiÏením na zamûstnání“ a „Pracovník pro
resocializaci osob du‰evnû nemocn˘ch, smyslovû,
tûlesnû a mentálnû postiÏen˘ch“ pro NNO a instituce státní správy
 pﬁíprava a zpracování projektového zámûru

„Vybudování sítû poradensk˘ch agentur pro osoby se zdravotním postiÏením a jejich zamûstnavatele v âeské republice“ a pﬁedloÏení Ïádosti na
strukturální fondy EU



 pﬁíprava a zpracování projektového zámûru

„Vytvoﬁení tréninkového a vzdûlávacího centra
jako nástroje k posílení zamûstnanosti osob ohroÏen˘ch sociální exkluzí“ a pﬁedloÏení Ïádosti na
strukturální fondy EU

Pracovní setkání s nûmeck˘mi partnery z LAG IF
Sachsen v DráÏìanech v prosinci 2004.

11

9. Podûkování
Sociální agentura, o. s. v roce 2004 vykonala ﬁadu v˘znamn˘ch aktivit a ãinností. V‰echny jiÏ byly vyjmenovány a podrobnû popsány ve V˘roãní zprávû za
rok 2004.
Pﬁesto bych nyní ráda vyzdvihla ty z nich, které mû
osobnû oslovily a váÏou se k jednotliv˘m lidem podílejícím se na jejich ﬁe‰ení. V rámci ãinnosti Job centra
se podaﬁilo 31 klientÛm se zdravotním postiÏením
nastoupit do zamûstnání. Organizace získala akreditace na vzdûlávací program a poskytování dobrovolnick˘ch sluÏeb. Dále se podaﬁilo více rozvinout intenzivní poradenství NNO a zamûstnavatelsk˘m subjektÛm.
Tímto dûkuji v˘konnému t˘mu, ãlenÛm Rady sdruÏení, dobrovolníkÛm i externím spolupracovníkÛm za
kvalitnû a profesionálnû odvádûnou práci bûhem celého roku.
V neposlední ﬁadû patﬁí dík také v‰em institucím,
které nás v loÀském roce finanãnû podpoﬁily nebo se
podílely jinou v˘znamnou formou na realizaci projektÛ v organizaci Sociální agentura, a to zejména:
Ministerstvu práce a sociálních vûcí âR
Úﬁadu práce v Ústí nad Labem
Statutárnímu mûstu Ústí nad Labem
Krajskému úﬁadu Ústeckého kraje
Komunitní nadaci Euroregionu Labe
Nadaci Aktion Mensch
Programu Phare Evropské unie
Nadaci Robert Bosch
Asociaci integraãních firem Sasko – LAG IF Sachsen, e. V., Chemnitz
Poradenské organizaci FAF gGmbH, Chemnitz

Za Radu sdruÏení
Kateﬁina Cibulková
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Sociální agentura, o. s.
Velká Hradební 484/2
400 01 Ústí nad Labem
tel./fax: 475 200 094
e-mail: info@socialniagentura.cz
web: www.socialniagentura.cz

