
V˘roãní zpráva za rok 2005



Pût let pomáháme.
Sociální agentura Ústí nad Labem 2001–2006

„Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelÛ
osob se zdravotním postiÏením âR a Krajské rady humani-
tárních organizací âR.“

Sociální agentura je drÏitelem: 

� akreditace pro poskytování dobrovolnické sluÏby 
(ã. j.: OP-907-5/2004 MV âR)

� akreditace pro pofiádání rekvalifikaãního kurzu „Obsluha
osobního poãítaãe“ (ã. j.: 28 515/05-20/585 M·MT âR)

� akreditace pro pofiádání rekvalifikaãního kurzu „Lektor –
specialista na pfiípravu na zamûstnání pro osoby se zdra-
votním postiÏením“ (ã. j.: 19 927/04-20/253 M·MT âR)

� akreditace pro zprostfiedkování zamûstnání pro ãeské
obãany na území âR

Sociální agentura je souãástí krajské sítû rozvojov˘ch cen-
ter pro neziskov˘ a privátní sektor. 

Kurz podnikatelského minima v Karlov˘ch Varech 
(projekt IntegraNet, Phare 2003 RLZ)

Odborná konference zamûfiená na rozvoj sociální ekonomiky a pra-
covní rehabilitace v Ústí nad Labem 
(projekt Sociální podnikatel, Phare CBC FMP)
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Bez komentáfie

Úãastníci kurzu práce na PC
(projekt RegioNet, Phare 2003 RLZ)

Úãastníci workshopu ãesk˘ch a nûmeck˘ch chránûn˘ch dílen
(projekt Sociální podnikatel, Phare CBC FMP 2002)

Úãastníci Kurzu pfiípravy na zamûstnání – Job klub v Teplicích
(projekt RegioNet, Phare 2003 RLZ)



1. Vznik organizace

Sociální agentura je nevládní nezisková organizace se sta-
tutem obãanského sdruÏení, která vznikla 29. 8. 2001 jako
samostatn˘ právní subjekt.

2. Poslání obãanského sdruÏení

Posláním sdruÏení je usilovat o zlep‰ení kvality Ïivota obãa-
nÛ se zdravotním postiÏením a rozvoj sociální sféry. 

Podporuje zavádûní nov˘ch trendÛ a pfiístupÛ v oblastech
sociálních sluÏeb, aktivní politiky zamûstnanosti a vzdûlává-
ní, které by zvy‰ovaly odborn˘ a ekonomick˘ rÛst jejich no-
sitelÛ a zároveÀ zvy‰ovaly kvalitu sluÏeb pro koneãné pfií-
jemce. 

3. Dlouhodobé cíle organizace

� poskytovat sluÏby zamûfiené na poradenství, vzdûlávání
a asistenci,

� prosazovat a obhajovat práva a zájmy spoluobãanÛ se
zdravotním postiÏením,

� pofiádat vzdûlávací akce pro laickou a odbornou vefiej-
nost pÛsobící v sociální sféfie,

� vytváfiet podmínky a nástroje pro rozvoj spolupráce mezi
subjekty pÛsobícími v oblasti zamûstnávání obãanÛ se
zdravotním postiÏením,

� systematicky podporovat neziskové organizace a podni-
katelské 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 pfieshraniãní
projektové zámûry v oblasti rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ za-
mûfiené na trh práce, sociální sluÏby a vzdûlávání.
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4. Organizaãní struktura sdruÏení

Rada sdruÏení
je statutárním orgánem sdruÏení

� Katefiina Cibulková – povûfiena fiízením Rady
sdruÏení

� Ing. Petr Hlaváãek
� Vratislav Mádl 

(novû jmenován do Rady SdruÏení 31. 3. 2005)
� Karel Bittner 

(novû jmenován do Rady SdruÏení 6. 10. 2005)
� Mgr. Ondfiej Lehk˘ 

(ukonãil ãlenství v Radû SdruÏení 31. 3. 2005)
� Mgr. Milo‰ Minãiã, MBA 

(ukonãil ãlenství v Radû SdruÏení 6. 10. 2005)

V˘konn˘ t˘m

� Mgr. Jaromír Licek – fieditel organizace
� Mgr. Miroslav Flanderka – finanãní manaÏer
� Hana Buchalová – vedoucí Job centra v Ústí nad Labem
� Bc. Lenka DoleÏalová – sociální pracovnice 
� Mgr. Hana Kune‰ová – vedoucí Job centra v Karlov˘ch

Varech
� Hana Kindlová – sociální pracovnice 
� Bc. Petr Achs – projektov˘ manaÏer Poradenského a vzdû-

lávacího centra 

Externí spolupracovníci

� Mgr. Daniela Wogurková 
� MUDr. Franti‰ek Matu‰ka 
� Mgr. Milo‰ Minãiã, MBA 
� Ing. David Landspersk˘, PhD.
� Mgr. Jaromíra Kotíková

Revizor úãtu
dozírá na hospodafiení sdruÏení

� Mgr. Ondfiej Lehk˘

Valná hromada
je nejvy‰‰ím orgánem sdruÏení

� k 31. 12. 2005 ji tvofiilo devût platn˘ch ãlenÛ sdruÏení
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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 Karlovarském
kraji 

� Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR – Správa sluÏeb
zamûstnanosti 

� Asociace zamûstnavatelÛ zdravotnû postiÏen˘ch âR 
� Poskytovatelé sociálních a vzdûlávacích sluÏeb 
� Zamûstnavatelé osob se zdravotním postiÏením v Ústec-

kém a Libereckém kraji 
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Hosté pracovního semináfie o pracovní rehabilitaci v Dûãínû
(projekt RegioNet, Phare 2003 RLZ)

Slavnostní otevfiení poboãky Sociální agentury v Karlov˘ch Varech
(projekt IntegraNet, Phare 2003 RLZ)



5. Pfiehled ãinnosti za rok 2005

Struktura poskytovan˘ch sluÏeb

Poradenské a vzdûlávací centrum
pro zamûstnavatele, instituce státní správy 
a samosprávy, NNO 

Vzdûlávací programy

� rekvalifikaãní kurzy
� odborné semináfie a konference 
� odborné stáÏe a exkurze

Poradenství pfii pfiípravû a realizaci projektÛ

� konzultace pfii zpracování projektového/podnikatelské-
ho zámûru

� finanãní supervize

Pfieshraniãní spolupráce zamûstnavatelÛ osob se zdravot-
ním postiÏením

� zaji‰tûní kontaktu s nûmeck˘m partnerem
� asistenãní sluÏby pfii vyjednávání
� odborné stáÏe a exkurze v SRN 

Vytváfiení a podpora pracovních míst pro osoby se zdravot-
ním postiÏením

� asistence pfii vytváfiení pracovních míst pro zdravotnû po-
stiÏené

� elektronick˘ katalog chránûn˘ch dílen
� sluÏby pro zamûstnavatelské subjekty v oblasti náhradní-

ho plnûní povinného podílu zamûstnancÛ se zdravotním
postiÏením dle Zákona ã. 435/2004 Sb. o zamûstnanosti 

Job centrum pro zdravotnû postiÏené

� sociálnû-právní poradenství
� Job kluby – kurzy pfiípravy na zamûstnání
� nabídka pracovních pfiíleÏitostí v regionu Ústí nad Labem
� vzdûlávací kurzy na PC
� kurzy nûmeckého jazyka
� dobrovolnick˘ program
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V˘sledky poskytovan˘ch sluÏeb za rok 2005

Job centrum pro osoby se zdravotním postiÏením 

Finanãní zdroje:

� Statutární mûsto Ústí nad Labem
� Ústeck˘ kraj 
� Úfiad práce v Ústí nad Labem
� Program EU Phare 2003 RLZ
� Ministerstvo vnitra âR
� Nadace Charta 77 – Konto bariéry 

Ústí nad Labem

Realizované aktivity: 

� 37 klientÛ se zdravotním postiÏením nastoupilo díky na‰í
podpofie do zamûstnání 

� v rámci Job centra jsme se 121 klienty uzavfieli dohodu
o sluÏbû

� realizovali jsme 5 kurzÛ pfiípravy na zamûstnání – Job
klubÛ pro 34 úãastníkÛ 

� prÛbûÏnû jsme aktualizovali databázi voln˘ch pracov-
ních pfiíleÏitostí s podrobnou charakteristikou jednotli-
v˘ch pracovních míst, souãasná databáze zahrnuje více
neÏ 50 pracovních míst v regionu pro osoby se zdravot-
ním postiÏením 

� v programu sociálnû-právního poradenství jsme realizo-
vali 809 kontaktÛ z toho 354 intervencí (konzultace nad
30 min)

� v prÛbûhu roku 2005 se nám podafiilo vyjednat na pra-
covi‰tích zamûstnavatelÛ v Ústeckém regionu vhodné
podmínky pro vznik 295 pracovních míst pro osoby se
zdravotním postiÏením 

� uskuteãnili jsme 2 víkendové ‰kolící semináfie pro dobro-
volníky organizace 

� kurzÛ práce na PC se pod vedením dobrovolníkÛ a ex-
terních spolupracovníkÛ úãastnilo 75 osob

� kurz nûmeckého jazyka ukonãilo ‰est osob 

Karlovy Vary (zahájení ãinnosti kvûten 2005)

Realizované aktivity: 

� 12 klientÛ se zdravotním postiÏením nastoupilo díky na‰í
podpofie do zamûstnání 

� v rámci Job centra jsme s 83 klienty uzavfieli dohodu
o sluÏbû

� realizovali jsme 2 kurzy pfiípravy na zamûstnání – Job
kluby pro 13 osob 

� prÛbûÏnû jsme aktualizovali databázi voln˘ch pracov-
ních pfiíleÏitostí s podrobnou charakteristikou jednotli-
v˘ch pracovních míst, souãasná databáze zahrnuje více
neÏ 30 pracovních míst v regionu pro osoby se zdravot-
ním postiÏením 

� v programu sociálnû-právního poradenství jsme realizo-
vali 248 kontaktÛ z toho 204 intervencí (konzultace nad
30 min)

� v prÛbûhu roku 2005 se nám podafiilo vyjednat na pra-
covi‰tích zamûstnavatelÛ v karlovarském regionu vhod-
né podmínky pro vznik 162 pracovních míst pro osoby se
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zdravotním postiÏením 
� kurzÛ práce na PC se pod vedením dobrovolníkÛ a ex-

terních spolupracovníkÛ úãastnilo 24 osob

Poãet osob zapojen˘ch do sluÏeb Job centra v roce 2005

Poãet osob zapojen˘ch do pracovního procesu v roce 2005
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Poãet novû uzavfien˘ch dohod o sluÏbû v roce 2005 Poãet novû vytipovan˘ch pracovních míst v roce 2005
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Poradenské a vzdûlávací centrum 

Finanãní zdroje:

� Nadace Aktion Mensch 
� Nadace Robert Bosch
� SFMP Phare CBC 2002
� Iniciativa Spoleãenství EQUAL 
� vlastní pfiíjmy

Cílová skupina: 

zamûstnavatelské subjekty, neziskové nevládní organiza-
ce, instituce státní správy a samosprávy, vefiejnost

Aktivity realizované v rámci domácího programu: 

� Sociální agentura se stala v rámci projektu BROÚK sou-
ãástí sítû rozvojov˘ch center zamûfien˘ch na posílení ab-
sorpãní kapacity privátního a neziskového sektoru
v oblasti ãerpání finanãních prostfiedkÛ ze Strukturálních
fondÛ Evropské unie

� realizovali jsme intenzívní podporu 5 neziskov˘m orga-
nizacím v oblasti v˘voje a zpracování projektového zá-
mûru na fondy EU a jejich následné finanãní supervize

� poskytli jsme poradenské a konzultaãní sluÏby více neÏ
50 subjektÛm, které provozují chránûné dílny a sociální
sluÏby v Ústeckém, Karlovarském a Libereckém kraji 

� realizovali jsme rekvalifikaãní kurz „Lektor – specialista
na pfiípravu na zamûstnání pro osoby se zdravotním po-
stiÏením“ pro 12 úãastníkÛ z fiad NNO 

� zpracovali jsme 2 projektové zámûry do Zásobníku pro-
jektÛ Magistrátu mûsta Ústí nad Labem, které byly za-
mûfieny na problematiku integrace osob ohroÏen˘ch so-
ciální exkluzí na trhu práce

� provedli jsme aktualizaci e-katalogu chránûn˘ch dílen
Ústeckého, Libereckého a novû i Karlovarského kraje

� podafiilo se nám získat 4 osobní poãítaãe do PC uãebny
z programu „Poãítaãe proti bariérám“ Nadace Charty 77 

� v rámci tzv. Akce 1 jsme se podíleli na zpracování obsa-
hové a finanãní ãásti projektového zámûru Rehabilitace –
aktivace – práce financovaného z prostfiedkÛ Iniciativy
Spoleãenství EQUAL
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Pracovní semináfi ãesk˘ch a nûmeck˘ch chránûn˘ch dílen, kter˘ se ko-
nal ve Freibergu, SRN
(projekt Nové impulsy, Nadace Robert Bosch)



Oblast public relations

1. Zpracovali jsme V˘roãní zprávu organizace za rok 2004.
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 webo-
vé stránky NNO v âR pofiádané ICN, o. p. s. Praha. 

4. Podafiilo se nám vytvofiit novou podobu propagaãních
materiálÛ o ãinnosti organizace.

5. Zapojili jsme se do ãinnosti Asociace zamûstnavatelÛ
zdravotnû postiÏen˘ch âR a Krajské rady humanitárních
organizací Ústeckého kraje. 

6. Slavnostního zahájení ãinnosti poboãky Sociální agentu-
ry v Karlov˘ch Varech se zúãastnili zástupci institucí stát-
ní správy a samosprávy, neziskov˘ch organizací a part-
nersk˘ch organizací ze SRN. 

7. Realizovali jsme 2 diskusní semináfie pro neziskové or-
ganizace na téma „Novela Zákona o zamûstnanosti“ za
úãasti pracovníkÛ z Úfiadu vlády âR a MPSV âR. 

8. Podafiilo se nám aktivity organizace prezentovat v re-
gionálním rozhlase a tisku.

9. Dobrovolnice Gábina Betková získala ocenûní „Kfiesa-
dlo“, které udûluje Dobrovolnické centrum Ústí nad La-
bem nejlep‰ím dobrovolníkÛm v Ústeckém kraji.

10. Prezentovali jsme ãinnost organizace na setkáních se zá-
stupci institucí státní správy a samosprávy v Ústeckém
a Karlovarském kraji. 

Oblast fiízení a plánování

1. Vytvofiili jsme plán ãinnosti organizace vãetnû strategic-
k˘ch cílÛ na rok 2005.

2. Zpracovali jsme prÛbûÏnou a závûreãnou zprávu o ãin-
nosti organizace za rok 2005.

3. Pfiipravili jsme 7 zasedání Rady SdruÏení organizace.
4. Zorganizovali jsme v˘jezdní setkání ãlenÛ SdruÏení na té-

ma „MoÏnosti rozvoje organizace v období 2006–2007“.
5. Pfiipravili jsme 2 zasedání Valné hromady organizace.

Oblast personalistiky a vzdûlávání

1. Zajistili jsme roz‰ífiení kmenového t˘mu organizace
o dva nové zamûstnance do novû otevfiené poboãky
v Karlov˘ch Varech.

2. Zamûstnanci organizace absolvovali ‰kolení a odborné
kurzy v oblasti v˘voje a zpracování projektov˘ch zámû-
rÛ na strukturální fondy EU, dále odborné kurzy v obla-
sti pracovní rehabilitace a podpory dobrovolníkÛ v or-
ganizaci.

3. Podafiilo se nám zapojit skupinu 6 dobrovolníkÛ do po-
skytovan˘ch sluÏeb v rámci Job centra.

4. Podafiilo se nám získat akreditaci od M·MT âR na vzdû-
lávací kurz „Obsluha osobního poãítaãe“. 

5. Podíleli jsme se u dvou studentÛ UJEP Ústí nad Labem
na zpracování diplomov˘ch prací.

6. V rámci organizace jsme vytvofiili nová místa pro odbor-
nou praxi, která byla obsazena 2 studenty ze stfiední
a vysoké ‰koly. 
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Oblast provozu a finanãního managementu

1. Zpracovali jsme Zprávu o hospodafiení v organizaci za
rok 2004.

2. Provedli jsme finanãní anal˘zu skladby finanãních zdro-
jÛ a finanãního fiízení v organizaci za období 2004–2005. 

3. Zpracovali jsme fundraisingov˘ plán organizace na ob-
dobí 2005–2006.

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 6 projektov˘ch
zámûrÛ, z toho 4 projektové zámûry jsou finanãnû pod-
pofieny. 

Oblast zahraniãní spolupráce

1. Zpracovali jsme elektronickou databázi nûmeck˘ch in-
tegraãních firem ze Spolkové republiky Sasko a zvefiej-
nili ji na na‰em webu.

2. Ve spolupráci s nûmeck˘mi partnery jsme pfiipravili od-
born˘ semináfi ve Freibergu, kter˘ byl zamûfien na posí-
lení pfiíhraniãní spolupráce mezi ãesk˘mi a nûmeck˘mi
zamûstnavatelsk˘mi subjekty. 

3. Zorganizovali jsme 6 workshopÛ pro ãeské a nûmecké
chránûné dílny. 

4. Realizovali jsme 7 setkání se ãleny pfiedstavenstva LAG
der Integrationsfirmen Sachsen, e.V.

5. Realizovali jsme 6 setkání s pracovníky partnerské orga-
nizace FAF gGmbH. 

7. Ve spolupráci s organizací Fokus Ústí nad Labem jsme se
podíleli na pfiípravû a realizaci odborné konference na
téma „MoÏnosti pracovního uplatnûní osob se zdravot-
ním postiÏením v âR a SRN“, které se zúãastnilo více neÏ
70 hostÛ.
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Dobrovolníci Sociální agentury na víkendovém kurzu
(projekt Dobrovolnická sluÏba, MV âR a Ústeck˘ kraj)



6. Zpráva o hospodafiení za rok 2005

V˘kaz ziskÛ a ztrát k 31. 12. 2005
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Náklady Kã %

Spotfieba materiálu* 155 418,03 4,01%
Spotfieba materiálu – DM (nad 3.000,-)** 396 508,92 10,23%
Spotfieba energie 35 478,59 0,92%
Opravy a údrÏba DM 520,00 0,01%
Cestovné 114 396,73 2,95%
Náklady na reprezentaci 6 500,00 0,17%
Telefonní poplatky 55 616,36 1,43%
Po‰tovné 3 733,50 0,10%
Nájem 161 100,00 4,16%
Pfieklady, tlumoãení 91 780,00 2,37%
Kopírování 10 166,00 0,26%
Lektorská ãinnost 156 732,52 4,04%
SluÏby spojené s nájmem 29 078,70 0,75%
Ostatní sluÏby 179 261,95 4,62%
Náklady projektov˘ch partnerÛ*** 666 376,55 17,19%
Mzdové náklady 1 384 545,00 35,71%
Náklady na sociální a zdravotní poji‰tûní 392 017,00 10,11%
Danû a poplatky 4 781,21 0,12%
Ostatní provozní náklady 0,46 0,00%
Ostatní finanãní náklady 32 973,84 0,85%

Náklady celkem 3 876 985,36 100,00%



V˘nosy Kã %

Pfiijaté granty a dotace
Nadace Aktion Mensch 126 636,77 2,34%
Ministerstvo vnitra âR 35 194,00 0,65%
Statutární mûsto Ústí nad Labem 81 700,00 1,51%
Phare 2003 Rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ 4 158 156,69 76,82%
SFMP Phare CBC 2002 227 398,10 4,20%
Ústeck˘ kraj 483 365,00 8,93%
Nadace Robert Bosch 106 086,54 1,96%
Vlastní v˘nosy
Pfiijaté dary 34 000,00 0,63%
TrÏby z prodeje sluÏeb 142 890,00 2,64%
Ostatní v˘nosy 17 547,47 0,32%

V˘nosy celkem 5 412 974,57 100,00%

Hospodáfisk˘ v˘sledek**** 1 535 989,21

*Podíl ve v˘‰i 42.655,- Kã tvofií náklady na materiál, kter˘ obdrÏeli partnefii projektu 
RegioNet realizovaného v rámci programu Phare 2003 RLZ
**Podíl ve v˘‰i 84.100,- Kã tvofií náklady na materiál - DM (nad 3.000,-), kter˘ obdrÏeli 
partnefii projektu RegioNet realizovaného v rámci programu Phare 2003 RLZ
***Jedná se o refundaci nákladÛ (osobní náklady, cestovné, vybavení aj.) uhrazen˘ch 
partnery projektu RegioNet realizovaného v rámci programu Phare 2003 RLZ
****Uveden˘ hospodáfisk˘ v˘sledek vychází ze skuteãnosti, Ïe realizace projektÛ 
RegioNet a IntegraNet financovan˘ch z programu Phare 2003 RLZ probíhá i v roce 2006.
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Rozvaha k 31. 12. 2005

Aktiva Kã

Pokladna 23 721,00
Pokladna EUR 2 185,70
Bankovní úãty 2 223 212,99
Odbûratelé 0,00
Poskytnuté provozní zálohy 6 681,00
Pohledávky 5 000,00
DaÀ z pfiidané hodnoty* 127 259,71
Ostatní danû a poplatky 100,00

Souãet aktiv 2 388 160,40

*DPH evidovaná oddûlenû v souladu s podmínkami programu Phare
2003 RLZ o jejíÏ vrácení bude zaÏádáno v souladu s pfiíslu‰n˘mi legisla-
tivními úpravami.

Pasiva Kã

Dodavatelé 288 699,52
Pfiijaté zálohy 24 688,99
Ostatní závazky 131 628,00
Dohadné úãty pasivní 118 988,80
Zúãtování s institucemi sociálního 
zabezpeãení 57 439,00
Ostatní pfiímé danû 21 831,00
Ostatní závazky ke spoleãníkÛm 50 000,00
Úãet v˘sledku hospodafiení 1 535 989,21
Hospodáfisk˘ v˘sledek ve schvalovacím 
fiízení 166 787,51
Neuhrazená ztráta minul˘ch let -7 891,63

Souãet pasiv 2 388 160,40
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7. Vyjádfiení revizora úãtu

Revizor úãtu posoudil finanãní zprávu o hospodafiení ob-
ãanského sdruÏení Sociální agentura a vedení úãetnictví za
rok 2005 s tím, Ïe neshledal Ïádné nesrovnalosti v hospo-
dafiení za uveden˘ rok. 

V Ústí nad Labem, dne 4. 4. 2006

Mgr. Ondfiej Lehk˘
revizor úãtu
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Pracovní semináfi na téma pracovní rehabilitace v Dûãínû
(projekt RegioNet, Phare 2003 RLZ)

Odborná konference zamûfiená na rozvoj sociální ekonomiky a pracov-
ní rehabilitace v Ústí nad Labem
(projekt Sociální podnikatel, Phare CBC FMP 2002)



8. âeho chceme dosáhnout v roce 2006

Strategické cíle

Sociální agentura roz‰ífií svou nabídku poradensk˘ch sluÏeb
na místní a krajské úrovni.

Sociální agentura roz‰ífií svou nabídku v oblasti vzdûláva-
cích sluÏeb.

Sociální agentura zajistí stabilizaci regionálního pracovi‰tû
v Karlov˘ch Varech.

Sociální agentura vytvofií podmínky pro zahájení ãinnosti
„sociální firmy“.

Plánované projektové zámûry

� Aktivní úãast na projektu „Rehabilitace – aktivace – prá-
ce“. Sociální agentura je fie‰itelem modulu zamûfieného
na zpracování kvantitativní a kvalitativní anal˘zy v sek-
toru zamûstnavatelsk˘ch, rehabilitaãních a poraden-
sk˘ch subjektÛ v Ústeckém, Karlovarském, Jihoãeském,
Hradeckém, Pardubickém a Moravskoslezském kraji. Pro-
jekt je financován ze strukturálních fondÛ EU – Inicia-
tiva Spoleãenství EQUAL. 

� Aktivní úãast na projektu „BROÚK“. Sociální agentura je 
provozovatelem rozvojového centra zamûfieného na po-

silování absorpãní kapacity v oblasti ãerpání finanãních
prostfiedkÛ ze Strukturálních fondÛ Evropské unie se za-
mûfiením na sektor sluÏeb v oblasti rozvoje lidsk˘ch zdro-
jÛ na území Ústeckého kraje. Projekt je financován ze
strukturálních fondÛ EU – Evropsk˘ sociální fond. 

� Úspû‰né dokonãení projektového zámûru „RegioNet“,
kter˘ je zamûfien na posílení kapacity sluÏeb pro osoby
ohroÏené sociální exkluzí (pfiedev‰ím osob se zdravotním
postiÏením) na území okresÛ Dûãín, Teplice a Ústí nad
Labem. Na realizaci plánovan˘ch programÛ se podílejí
také partnefii projektu – Jurta, o. s., Arkadie, o. s. a Úfiad
práce v Dûãínû. Projekt je financován z fondu Phare 2003
RLZ. 

� Úspû‰né dokonãení projektového zámûru „IntegraNet“,
kter˘ je zamûfien na posílení kapacity sluÏeb pro osoby
ohroÏené sociální exkluzí (pfiedev‰ím osob se zdravotním
postiÏením) na území okresÛ Karlovy Vary, Sokolov
a Cheb. Na realizaci plánovan˘ch programÛ se podílí
také partner projektu Úfiad práce v Karlov˘ch Varech.
Projekt je financován z fondu Phare 2003 RLZ. 

� Realizace projektového zámûru „PISTA“ zamûfieného na
realizaci rekvalifikaãních vzdûlávacích kurzÛ „Lektor –
specialista pro pfiípravu osob se zdravotním postiÏením
na zamûstnání“, „Pracovník pro resocializaci osob du‰ev-
nû nemocn˘ch, smyslovû, tûlesnû a mentálnû postiÏe-
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n˘ch“ a „Obsluhu osobního poãítaãe“, dále na vzdûlávací
kurzy v oblasti sociálnû-právního minima. Cílovou skupi-
nou projektu jsou pfiedev‰ím neziskové nevládní organi-
zace a instituce státní správy a samosprávy.

� Realizace projektu „Job centrum pro osoby se zdravot-
ním postiÏením“, cílem projektu je podpofiit sluÏby Job
centra pro osoby se zdravotním postiÏením v Ústí nad La-
bem. Projekt je financován z rozpoãtu Statutárního (Ma-
gistrátu) mûsta Ústí nad Labem a rozpoãtu Ministerstva
práce a sociálních vûcí âR prostfiednictvím Ústeckého kraje.

� Zpracování projektového zámûru „Sociální firma“, cílem
je vybudování sociální firmy poskytující sluÏby v oblasti
vzdûlávání a cestovního ruchu, která bude zamûstnávat
více neÏ 50 % osob se zdravotním postiÏením. Zámûr
bude pfiedloÏen na strukturální fondy EU.

� Realizace projektu „Dobrovolnická sluÏba v Sociální
agentufie“, cílem projektu je podpofiit dobrovolnickou
ãinnost v organizaci, zajistit pro dobrovolníky specializo-
vané ‰kolící programy a vytvofiit vhodné podmínky pro
jejich zapojení do programu Job centrum pro osoby se
zdravotním postiÏením v Ústí nad Labem. Projekt je fi-
nancován z rozpoãtu Krajského úfiadu Ústeckého kraje
a Ministerstva vnitra âR.
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Úãastníci Kurzu pfiípravy na zamûstnání – Job klub v Ústí nad Labem
(projekt RegioNet, Phare 2003 RLZ)

V˘jezdní zasedání Rady sdruÏení Sociální agentury



9. Podûkování 

Rok 2005 je jiÏ ãtvrt˘m rokem existence obãanského sdru-
Ïení. Hodnotíme-li aktivity organizace z pohledu stanove-
n˘ch cílÛ pro tento rok, mohou ãlenové Rady sdruÏení a ãle-
nové sdruÏení povaÏovat tento rok za úspû‰n˘. 

Spektrum mnoha aktivit, ãinností a cílÛ Sociální agentury
pro rok 2005 je jiÏ podrobnû popsáno ve V˘roãní zprávû.
Z hlediska naplnûní vefiejnû prospû‰ného poslání organiza-
ce jistû patfií mezi dÛleÏité v˘sledky roku 2005 zejména to,
Ïe se podafiilo posílením pracovního t˘mu roz‰ífiit nabídku
sluÏeb pro obãany a organizace a otevfiením poboãky v Kar-
lov˘ch Varech zpfiístupnit sluÏby i v jiném regionu. 

Rada sdruÏení tímto vyslovuje podûkování v‰em kmeno-
v˘m a externím pracovníkÛm, dobrovolníkÛm a v nepo-
slední fiadû i ãlenÛm organizace za obûtavou práci a voln˘
ãas, kter˘ vûnovali zaji‰tûní ãinnosti a rozvoji obãanského
sdruÏení. 

Podûkování patfií také v‰em osobám, institucím a organiza-
cím, které nám poskytly finanãní prostfiedky, anebo vyjádfii-
ly uznání a podporu pro aktivity a sluÏby, které organizace
poskytuje obãanÛm a jin˘m organizacím v Ústeckém a Kar-
lovarském kraji. 

Za Radu sdruÏení 

Katefiina Cibulková
Ing. Petr Hlaváãek
Vratislav Mádl 
Karel Bittner 
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Sídlo organizace:

Sociální agentura o. s.
Velká Hradební 484/2
400 01 Ústí nad Labem

tel./fax: 475 200 094
tel.: 475 232 430
e-mail: info@socialniagentura.cz 
web: www.socialniagentura.cz 

Regionální kanceláfi:

Krymská 47
360 01 Karlovy vary 

tel./fax: 353 222 583
e-mail: info.kv@socialniagentura.cz 
web: www.socialniagentura.cz


