Milí čtenáři,
Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu
jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály
a chci se společně s Vámi ohlédnout, co vše se událo v
naší malé organizaci a trochu se pak podělit s tím, co
nového plánujeme v následujícím roce.
Než začnu, chtěla bych na začátku poděkovat... někdo
si možná řekne za co? Za všechno, za to, že jsme tento
rok mohli ve zdraví přežít, za dotace, za podporu, za
přízeň... je toho hodně, co bych mohla jmenovat, ale
zkrátím to... Jak jsem už napsala chci poděkovat za
všechno. Uvědomuji si, že v dnešní době lidé pořád něco
chtějí a pořád jsou nespokojení, že lidé málo děkují. Za
cokoli. Já chci možná být výjimkou a hlavně v této výroční zprávě děkovat. Takže přijměte proto poděkování Vy
všichni - spolupracovníci, partneři, pracovníci, kolegové,
zástupci jednotlivých úřadů a příznivci- za to, že jste
s námi vydrželi a doufám, že i vydržíte to dobré i to zlé,
že jste nás podporovali a povzbuzovali a pomáhali nám,
za to vše Vám patří velké DÍKY.

Největší díky patří všem,
kteří nám pomohli uskutečnit náš malý sen a to postavit
novou montážní a expediční halu v průmyslové zóně
v Třinci. Díky finanční podpoře Evropské unie jsme
v tomto roce mohli úspěšně ukončit náš projekt a rozjet
naše aktivity na plno v krásné nové hale. Zkušební provoz byl odstartován už v červnu a slavnostní otevření
a provoz na plno jsme zahájili v září.
Dnes naše organizace zaměstnává 43 osob se zdravotním postižením a realizujeme montážně kompletační
práce, praní a opravu prádla, úklidové práce.
Naším záměrem však není pouze vytvářet pracovní
místa pro osoby se zdravotním postižením, ale podílet se
také na rozvoji jejich schopností a dovedností, proto
jsme ke konci roku předložili projekt do programu
Evropské unie - SROP, který jsme nazvali ERGON –
chráněná motivační, integrační a pracovně rehabilitační
dílna. Doufáme, že projekt bude úspěšný a přispěje
k podpoře vzdělanosti, posílení sebevědomí a samostatnosti osob se zdravotním postižením, které čelí dlouhodobé nezaměstnanosti.
I pro příští rok máme tedy nemalé plány a věříme, že
s podporou spolupracujících subjektů a vlastním úsilím
se nám podaří rok 2007 zvládnout, i když přinese mnoho legislativních změn.
Mgr. Dolores Czudková
předseda představenstva

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Valná hromada
Je nejvyšším orgánem sdružení.

Představenstvo
Koordinuje činnost sdružení v období mezi zasedáními Valné hromady. Na svých pravidelných setkáních řeší
a rozhoduje nejdůležitější a nejzávažnější otázky či problémy Ergonu.

Představenstvo je tříčlenné
Mgr. Dolores Czudková
Mgr. Zuzana Fillipková Ph.D
Ladislav Dobša

NAŠE VIZE (o čem sníme)
Vytvářet vhodná chráněná místa pro osoby se zdravotním postižením a tím snižovat nezaměstnanost v regionu
Těšínského Slezska.

NAŠE POSLÁNÍ (proč jsme vznikli)
Naším posláním je podpora osob se zdravotním postižením v tom, aby mohli pracovat ve vhodných podmínkách přizpůsobených jejích individuálním potřebám.

NAŠE CÍLE (o co nám jde)
• umožnit dlouhodobě nezaměstnaným lidem se zdravotním postižením získat a udržet si pracovní místo
• úspěšně zvládnout zapracování v chráněné dílně
• obnovit a získat nové pracovní návyky
• posílení sebevědomí a sociální pozice
• navázání nových sociálních vztahů a vazeb
• překonání izolace, čímž je příznivě ovlivňována a rozvíjena duševní pohoda a psychická a fyzická kondice.
• poskytnutí podpory při prosazování práv a zájmů
uživatele, zvláště práva na zaměstnání
• umožnění individuální pracovní doby

NAŠE AKTIVITY (co nabízíme)
• Montážně kompletační práce - pracovníci
provádějí jednoduché a středně složité kompletační
a montážní činnosti (od jednoduchých až po komplikované práce s využitím jednotlivých technologií) např.: třídění a kompletace kovových součástek, balení vitamínů
či polepování elektro-řídících panelů.

• Prádelna a oprava prádla – Od roku 2004 provozuje chráněná dílna prádelnu a opravnu prádla.
Prádlo je dodáváno z okolních průmyslových firem.
Vyprané prádlo se v chráněné dílně zašívá a opravuje
tak, aby byly zajištěny komplexní služby pro zákazníka.
Pro prádelnu je vytvořen tým pradlen, které vhodně
doplňují své pracovní dovednosti. Provoz prádelny je
zajišťován také ve spolupráci s uživateli Agentury podporovaného zaměstnávání, kteří zde jsou zaměstnáni
v rámci krátkého pracovního úvazku.
• Úklidové práce – Od roku 2004 chráněná dílna
poskytuje také úklidové služeby ve státních i nestátních
institucích. Je vytvořen tým uklízeček, který zajišťuje kvalitní naplňování objednaných služeb.
Tyto práce v minulém roce vykonávalo 43 osob se zdravotním postižením ve speciálním prostředí za speciálních
podmínkách. Každý zaměstnavatel dle svého handicapu
má možnost individuální pracovní doby.

NAŠI PARTNEŘI (aneb s kým spolupracujeme)

VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ
V ROCE 2006

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
ZA ROK 2006
NÁKLADY
spotřeba materiálu
spotřeba energií
prodané zboží
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
ostatní daně a poplatky
ostatní penále
bankovní poplatky
pojištění majetku
odpisy DHM
tvorba fondu vlastních investic
CELKEM

1 553 944,59 Kč
251 490,26 Kč
523 755,48 Kč
105 892,57 Kč
19 048,98 Kč
18 098,00 Kč
390 232,29 Kč
2 738 162,00 Kč
848 698,00 Kč
112 834,72 Kč
7 559,50 Kč
1 686,00 Kč
525 002,00 Kč
22 146,00 Kč
1 039 064,00 Kč
956 561,79 Kč
9 114 176,18 Kč

VÝNOSY
tržby z prodeje služeb
tržby z prodeje zboží
tržby z prodeje materiálu
úroky
jiné ostatní výnosy
provozní dotace ÚP-Ka,FM
provozní dotace - MSK
provozní dotace - město Třinec
provozní dotace - ostatní

3 308 959,86 Kč
590 098,92 Kč
1 640,00 Kč
10 819,08 Kč
475 422,32 Kč
3 768 736,00 Kč
700 000,00 Kč
200 000,00 Kč
58 500,00 Kč

CELKEM

9 114 176,18 Kč

hospodářský výsledek

0,00 Kč

INVESTICE
výstavba haly
pozemky
dotace SROP
vlastní zdroje
celkem
rozdíl

33 535 611,00 Kč
733 270,00 Kč
30 257 000,00 Kč
4 011 881,00 Kč
32 268 881,00 Kč
0,00 Kč

PŘEHLED INVESTIČNÍCH DOTACÍ
V ROCE 2006
PROVOZNÍ DOTACE
UP Karviná provoz 242 963
MSK 700 000

Město Třinec
200 000

UP Karviná
§ 78 zák.
435/2004 Sb
2 183 129

UP Frýdek-Místek
investice 964 782

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych chtěla poděkovat nejen všem zaměstnancům, ale i všem partnerům a příznivcům, kteří svým
finančním, věcným či jiným příspěvkem nás podpořili
a vyjádřili tak svoji spoluúčast na životě lidí se zdravotním postižením.

