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POSLÁNÍ A HODNOTY SOCIÁLNÍ AGENTURY

Posláním Sociální agentury je usilovat o zlepšení kvality života lidí
se zdravotním postižením s důrazem na jejich pracovní uplatnění.

Za tímto účelem:
 poskytujeme sociální služby zaměřené na odborné poradenství a aktivizaci lidí se zdravotním
postižením
 prosazujeme práva a zájmy lidí se zdravotním postižením
 hledáme a pomáháme vytvářet možnosti pracovního uplatnění lidí se zdravotním postižením
 poskytujeme vzdělávací programy lidem se zdravotním postižením
 poskytujeme organizacím veřejného a soukromého sektoru poradenské a vzdělávací služby
v oblasti sociálních služeb, trhu práce a rozvoje organizace

VYZNÁVANÉ HODNOTY
Ve vztahu ke klientovi:





klient je pro nás na prvním místě
je to partner, který je zdrojem inspirace a zpětné vazby
ke každému přistupujeme bez rozdílu a bez výjimky individuálně, diskrétně a s empatií
usilujeme o to, aby nabízené služby byly co nejprofesionálnější a co nejdostupnější

Ve vztahu k samotné organizaci:





pracujeme jako tým – jakýkoli problém je problémem všech
jsme otevřeni novým nápadům a vítáme inovaci
spolupracujeme se sítí partnerských organizací
jsme hrdí na Sociální agenturu jako na organizaci s vnitřní integritou
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ROK 2001




29.8.2001 je zaregistrované občanské sdružení Sociální agentura
zahajujeme činnost ve stylu „stůl z papírové krabice a půjčená
židle z domova“
Sociální agentura má prvního zaměstnance

ROK 2002






nově poskytujeme odborné sociální poradenství
organizace získala první malý grant z programu EU a finanční
podporu z německé nadace Aktion Mensch
MPSV posílá finance na sociální služby
organizace realizuje výzkumný záměr pro MPSV ČR
zahajujeme spolupráci s německou organizací FAF Chemnitz

ROK 2003




poskytujeme první PC kurzy pro občany se zdravotním postižením
získáváme první finance z EU → pracovní rehabilitace, vzdělávání
neziskovek
pomáhají nám první dobrovolníci
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ROK 2004




poskytujeme jazykové kurzy pro občany se zdravotním postižením
získáváme akreditaci od MV ČR na dobrovolnickou službu
dosahujeme prvních příjmů z prodeje vlastních služeb

ROK 2005





do organizace nastupuje druhá sociální pracovnice
získáváme akreditaci MŠMT ČR na první rekvalifikační kurz
zahajujeme činnost pobočky v Karlových Varech
první hloubková kontrola z FÚ dopadla na výbornou

ROK 2006





Sociální agentura je zapojena do celorepublikového projektu
Rehabilitace-Aktivace-Práce
získáváme akreditaci MPSV ČR na provozování agentura práce
ukončujeme činnost pobočky v Karlových Varech
„Křesadlo“ poprvé uděleno našemu dobrovolníkovi

ROK 2007





získáváme akreditaci k poskytování odborného sociálního
poradenství a sociálně aktivizačních služeb
spolupráce s Úřadem práce v Ústí nad Labem dostává nový impuls
zpracováváme první analýzy „na zakázku“
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ROK 2008





Sociální agentura je akreditovanou vzdělávací institucí
vytváříme Strategický plán organizace na období 2008-2011
účastníme se konferencí, seminářů u nás i v zahraničí
vzdělávací programy absolvuje 642 zaměstnanců sociálních služeb

ROK 2009




odborné sociální poradenství zaznamenává citelný nárůst
dluhové problematiky
Sociální agentura je vítězem veřejné zakázky pro Úřad práce
v Ústí nad Labem

ROK 2010





zahajujeme činnost detašovaného pracoviště v Teplicích
EU podpořila systém pracovní rehabilitace v organizaci
Sociální agentura se rozrůstá o nové zaměstnance
za
účelem
vytváření
pracovních
míst
kontaktujeme
1000. zaměstnavatele

ROK 2011




na činnosti Sociální agentury se podílí 9 zaměstnanců, 6 dobrovolníků a
celá řada externích spolupracovníků
fungujeme, držíme se, intenzivně pracujeme, nepropouštíme…
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STRATEGICKÉ CÍLE ORGANIZACE

STRATEGICKÉ CÍLE ORGANIZACE PRO OBDOBÍ 2008 - 2011
 Sociální agentura se stane akreditovanou vzdělávací institucí nabízející vzdělávací programy
a poradenské služby v oblasti sociálních služeb, trhu práce a rozvoje organizace.
 Sociální agentura se aktivně zapojí do vytváření regionálního systému spolupráce v oblasti
pracovní rehabilitace v souladu se Zákonem o zaměstnanosti.
 Sociální agentura posílí personální kapacitu v oblastech pracovní rehabilitace a vzdělávání.
 Sociální agentura zahájí činnost detašovaného pracoviště v Teplicích.
 Sociální agentura bude svou činnost plánovat v souladu se schváleným Strategickým plánem
organizace na období 2008 - 2011.

PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ ROKU 2011
 Sociální agentura získala akreditaci ke 2 vzdělávacím programům od MPSV, rozšířila nabídku o
10 nových vzdělávacích programů a zcela nový koncept teambuildingových aktivit.
 Sociální agentura realizovala mimo rámec veřejných zakázek a projektu z EU pro organizace
veřejného a soukromého sektoru 67 vzdělávacích programů.
 Sociální agentura poskytla organizacím 288,5 hodin supervizního poradenství a 56 hodin poradenství v oblasti zavádění standardů kvality.
 Sociální agentura zajistila personální stabilitu na úseku pracovní rehabilitace a sociálních služeb.
 Sociální agentura úzce spolupracuje s vybranými subjekty v oblasti pracovní rehabilitace v rámci
získané veřejné zakázky od ÚP Ústí nad Labem.
 Sociální agentura čerpala finanční prostředky z programů EU na posílení systému pracovní rehabilitace v ústeckém a teplickém regionu.
 Sociální agentura úspěšně naplnila Strategický plán organizace na období 2008 – 2011, dále
zpracovala nový Strategický plán organizace na období 2012 – 2014 a s ním související Plán
činnosti na rok 2012.
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LIDÉ V SOCIÁLNÍ AGENTUŘE V ROCE 2011

VÝKONNÝ TÝM
(shora zleva doprava)
 Jaromír Licek – ředitel organizace, lektor
 Petra Jílková – administrativní pracovnice, koordinátorka vzdělávacích programů
(ukončila pracovní poměr k 31.1.2012)
 Dagmar Francová – projektová manažerka, lektorka
 Martina Kučerová – sociální pracovnice, lektorka
 Hana Buchalová – zástupkyně ředitele, sociální pracovnice, lektorka
 Dana Veselá – pracovní konzultantka, lektorka
 Hana Soukupová – ekonomka organizace
 Eva Fridrichová – pracovní konzultantka, lektorka
 Jana Červenková - administrativní pracovnice, koordinátorka vzdělávacích programů
(nastoupila do pracovního poměru k 1.2.2012)
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EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
Gabriela Betková, Daniela Wogurková, Světlana Pokorná Vrablecová, Stanislav Karas,
Jana Doubravová, Marie Jaklová, Jana Horáková, Eva Zápotocká, Alena Špůrková,
Ladislava Vopatová, Marie Jarošová, Jiří Škoda, Alena Wiesnerová

DOBROVOLNÍCI - NAŠI NEZBYTNÍ POMOCNÍCI
Václav Bulánek, Irena Hanzalová, Olga Platichová, Michaela Heidlbergerová,
Marcela Hlušičková, Marcela Petlanová, Iveta Teplíková

RADA SDRUŽENÍ
(shora zleva doprava)
Petr Hlaváček, Kateřina Cibulková, Karel Bittner, Vratislav Mádl

REVIZOR ÚČTU
Miroslav Flanderka
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PROGRAMOVÁ STRUKTURA SLUŽEB

JOB CENTRUM

Sociální služby

Cílová skupina:
osoby se
zdravotním
postižením

Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby
pro osoby se zdravotním
postižením

Pracovní
rehabilitace

Vzdělávací
programy

Agentura práce
Poradenské programy

Akreditované vzdělávací
programy
Neakreditované vzdělávací
programy

DOBROVOLNICKÝ
PROGRAM

PORADENSKÉ A
VZDĚLÁVACÍ
CENTRUM
Cílová skupina:
poskytovatelé
sociálních služeb,
poskytovatelé
pracovní rehabilitace,
zaměstnavatelé
a další instituce

Poradenské
služby

Vzdělávací
programy

Projektové poradenství
Poradenství v oblasti SQSS

Akreditované vzdělávací
programy
Neakreditované vzdělávací
programy
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JOB CENTRUM
STRUKTURA KLIENTŮ 2011

Členění klientů z hlediska
pohlaví

muži

ženy

Členění klientů z hlediska věku

18-26 let

27-42 let
42-64 let
nad 64 let

Členění klientů z hlediska
stupně zdravotního postižení
1.stupeň
2.stupeň

3.stupeň
OZZ
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Služby jsou určeny osobám ve věku 18 - 64 let, které mají zdravotní postižení - tělesné, interní
(např. diabetes) či duševní onemocnění, mentální, smyslové nebo kombinované postižení. Jedná
se o osoby, které jsou z důvodu svého zdravotního postižení sociálně vyloučeny nebo jsou vyloučením ohroženy.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
 Občanský přístup - důraz klademe na vytvoření přirozené podpory z rodiny, pracovního
prostředí atd.; uživateli poskytujeme právě tolik podpory, kolik potřebuje (tzn. ne méně,
ale ani více)
 Individuální přístup – vycházíme z osobních přání, potřeb, možností a schopností uživatele; prostřednictvím individuálního plánu podporujeme uživatele při naplňování jeho
osobních cílů.¨
 Aktivizační přístup - od uživatele naší služby očekáváme aktivní přístup při rozhodování (případně jej k němu vedeme), protože jen on sám je zodpovědný
za dosahování a naplňování svých osobních cílů; s uživatelem pracujeme tak, aby se
jeho potřeba podpory postupně snižovala.
 Pozitivní přístup - pozornost věnujeme především možnostem a schopnostem uživatele, zaměřujeme se na posilování schopností a dovedností uživatele tak, aby měl zajištěn
přístup ke vzdělání, zaměstnání, kulturnímu a společenskému životu, atd.

Den otevřených dveří
Sociální agentury
v Teplicích
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Posláním služby je poskytovat bezpečnou, bezplatnou a kvalifikovanou podporu dospělým lidem se
zdravotním postižením při řešení jejich nepříznivé životní situace.
Cíle služby

udržet nebo posílit schopnosti a dovednosti uživatele s cílem dosáhnout jeho větší samostatnosti a



nezávislosti v běžném životě
poskytnout uživateli podporu při řešení jeho nepříznivé sociální situace, zejména při vyřizování různých žádostí a odvolání, při řešení dluhové, bytové a pracovně právní problematiky
poskytnout informace a podporu při využití dalších možných návazných služeb

Cílům služby odpovídá i obsahová náplň služby, která jednotlivé cíle rozpracovává do konkrétní
nabídky podpory.
Náplň služby

základní sociální poradenství – návaznost na další služby

poradenství ohledně vyřízení sociálních dávek různého typu (např. dávky státní sociální podpory, dáv












ky v hmotné nouzi, sociální dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální pojištění, …)
poradenství ohledně vyřízení invalidních důchodů či statutu osoby zdravotně znevýhodněné
poradenství při souběhu invalidního důchodu a výdělečné činnosti
poradenství ohledně vyřízení starobního důchodu
poradenství týkající se pracovně právní problematiky (uzavírání, změny a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti vyplývající z pracovně-právních vztahů, pracovně-právní vztahy mimo pracovní
poměr – dohoda o pracovní činnosti, dohoda
o provedení práce)
poradenství týkající se evidence na úřadu práce, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci,
prac. rehabilitace apod.
dluhové poradenství
poradenství v bytové problematice (nájemní smlouva, nájemní smlouva v družstevních bytech, vlastnictví bytu, prodej bytu, …)
poradenství při rozvodovém řízení (např. pomoc při sepsání žaloby o rozvod manželství, majetkové
vyrovnání, výživné, …)
poradenství či pomoc při sepisování různých žádostí či odvolání
poradenství ohledně nabídky dalších služeb v regionu (sociální služby, právník, zdravotnická zařízení,
vzdělávání, apod.)
pomoc a podpora při jednání s institucemi, ve výjimečných případech i doprovod na tato jednání
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
Posláním služby je poskytovat dospělým lidem se zdravotním postižením bezplatnou podporu,
která jim pomůže rozvinout nebo udržet dovednosti a schopnosti zejména při hledání práce nebo
komunikaci s institucemi tak, aby dokázali aktivně řešit svou nepříznivou životní situaci.
Cíle služby
 motivovat a posilovat uživatele služeb ve zvládání jeho sociální situace zejména v oblasti obstarávání
práv a osobních záležitostí, uplatňování práv a oprávněných zájmů nebo zlepšení komunikace se svým
okolím
 poskytnout uživateli služby podporu při hledání pracovního uplatnění

 poskytnout uživateli služby informace a podporu ve využití dalších možných návazných služeb
Cílům služby odpovídá i obsahová náplň služby, která jednotlivé cíle rozpracovává do konkrétní
nabídky socioterapeutické podpory.
Náplň služby
 základní sociální poradenství
 nácvik ústní a písemné komunikace (telefonování, komunikace elektronickou poštou, nácvik modelo





vých situací např. osobní schůzky s budoucím zaměstnavatelem,…)
nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, např. vyplnění různých formulářů a žádostí, vyplnění
složenek a dalších formulářů pro běžný chod domácnosti
nácvik jednání v různých společenských situacích (zaměření na komunikaci při přijímacím pohovoru,
jednání s institucemi,…)
podpora při získávání dovedností potřebných pro vyhledávání zaměstnání (práce s inzeráty v tisku nebo na internetu, sledování nabídky pracovních míst, sestavení strukturovaného životopisu a motivačního dopisu, příprava
nácvik dovedností potřebných při práci s informacemi včetně práce s internetem (nácvik samostatného
vyhledávání nabídek práce na internetu, trénink posílání e-mailů jako odpovědí na inzeráty na práci,
nácvik jak vložit vlastní životopis na různé portály práce,…)
nácvik obsluhy počítače s jasným cílem např. naučit se napsat dopis nebo vyhledat nabídku práce,…

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPORUJÍ:
Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR

Magistrát města
Ústí nad Labem

Krajský úřad
Ústeckého kraje
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VÝSLEDKY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ROK 2011
Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením
 152 konzultací v rámci sociálně aktivizačních služeb
 službu čerpalo 39 uživatelů, z toho u 20 uživatelů byl naplněn stanovený osobní cíl a služba byla ukončena
 realizace 2 skupinových motivačně aktivizačních programů celkem pro 15 osob
Odborné sociální poradenství
 459 konzultací z toho 386 intervencí v rámci odborného sociálního poradenství
 odborné sociální poradenství bylo poskytnuto 101 lidem se zdravotním postižením
 nejčastěji řešené „zakázky“ v rámci odborného sociálního poradenství:

Typ zakázky
Dávky

Pracovní právo

Úřad práce

Osobní

Dluhy

Ostatní

Počet klientů

v%

V hmotné nouzi

9

6,87

Pro osoby se zdravotním postižením

14

10,69

Státní sociální podpory

12

9,16

Jiné (např. nemocenské…)

4

3,05

Pracovní smlouvy

7

5,34

Mzdy

1

0,76

Jiné

3

2,29

Evidence

7

5,34

Podpora zaměstnávání OZP

3

2,29

Práva a povinnosti

3

2,29

Krize

9

6,87

Rozvod

4

3,05

Výživné

10

7,63

Oddlužování

17

12,98

Vymáhání dluhu

34

25,95

Byt

9

6,87

Doprovod

4

3,05

Invalidní důchod, statut osoby zdravotně znevýhodněné

19

14,50

Žádost, odvolání

41

Jiné

24

31,30
18,32
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PRACOVNÍ REHABILITACE

Služby jsou určeny osobám ve věku 18 - 64 let, které mají zdravotní postižení - tělesné, interní
(např. diabetes) či duševní onemocnění, mentální, smyslové nebo kombinované postižení.

AGENTURA PRÁCE
Zprostředkování zaměstnání probíhá na základě akreditace udělené Ministerstvem práce a sociálních
věcí ČR podle Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Agentura práce nabízí poradenské a informační služby pro osoby, které se uchází o práci, a jejich zaměstnavatele. Služby jsou poskytovány pod vedením pracovních konzultantů na pracovištích v Ústí nad
Labem a Teplicích.
Služby agentury práce jsou pro zájemce o zaměstnání i pro zaměstnavatele poskytovány BEZPLATNĚ.

Programová náplň služby






vyhledávání zaměstnání pro osoby, které se o práci uchází
vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly
poradenství, které se zaměřuje na posouzení osobnostních předpokladů, schopností a dovedností
doporučení zaměstnání, přípravy na budoucí povolání, volby povolání a rekvalifikace

poradenství pro zaměstnavatele, které se zaměřuje na výběr zaměstnanců podle kvalifikačních a
osobnostních předpokladů
 informační činnost spočívající zejména v informování o možnostech zaměstnání, volných pracovních
místech a pracovních silách

Výsledky za rok 2011
 1536 konzultací v rámci zprostředkování zaměstnání, 501 vytipovaných volných pracovních míst
 80 osob nastoupilo s podporou pracovníků Sociální agentury do zaměstnání
 pracovníci kontaktovali 469 zaměstnavatelů za účelem vytvoření pracovního místa
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PORADENSKÉ PROGRAMY
Jedná se o skupinové a individuální poradenské programy, které vám pomohou v orientaci
na trhu práce, usnadní vám výběr a doporučí vhodné zaměstnání.
Motivačně-aktivizační program
Jedná se o program, který je postaven jak na práci ve skupině, tak na individuálním přístupu, má
diagnostickou funkci. Účastníkům nabízí prostor pro získání informací a znalostí potřebných
k případnému pracovnímu uplatnění.

Bilanční diagnostika
Cílem programu je prostřednictvím individuálního rozhovoru s psychologem podpořit účastníky v jejich profesní orientaci, pomoci jim uvědomit si své osobní kompetence a možnost jejich uplatnění na
trhu práce.

Ergodiagnostika
Cílem ergodiagnostiky je prostřednictvím testování fyzického a psychického pracovního potenciálu
doporučit vhodné pracovní uplatnění. Ergodiagnostika je realizována na rehabilitačním oddělením Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem pod vedením odborných pracovníků.

Výsledky za rok 2011
 13 skupinových poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením (88 úspěšných absolventů)
 28 osob využilo bilanční diagnostiku a 7 osob ergodiagnostiku

PRACOVNÍ REHABILITACI PODPORUJÍ:
Evropský sociální
fond v ČR

OP LZZ

Úřad práce v Teplicích
a v Ústí nad Labem

Internetový portál
JobDnes.cz
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Služby jsou určeny osobám ve věku 18 - 64 let, které mají zdravotní postižení - tělesné, interní
(např. diabetes) či duševní onemocnění, mentální, smyslové nebo kombinované postižení.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ









Setkání s internetem
Kurz základů práce na počítači (pro začátečníky i mírně pokročilé)
Rekvalifikační kurz - Obsluha osobního počítače
Rekvalifikační kurz - Obsluha osobního počítače dle osnov ECDL
Kurz anglického jazyka
Kurz pracovně právního minima
Kurz komunikace, asertivity a zvládání stresu
Program „PC domů“

VÝSLEDKY ZA ROK 2011







program „PC domů“ využilo během roku 11 osob se zdravotním postižením
kurz anglického jazyka absolvovaly 4 účastnice se zdravotním postižením
kurz komunikace, asertivity a zvládání stresu absolvovalo 14 osob se zdravotním postižením
kurz pracovně právního minima absolvovalo 16 osob se zdravotním postižením
rekvalifikační kurz „Obsluha osobního PC“ absolvovalo 44 osob se zdravotním postižením
rekvalifikační kurz „Obsluha osobního počítače dle osnov ECDL“ absolvovalo 12 účastníků

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODPORUJÍ:
Evropský sociální
fond v ČR

OP LZZ

Nadace Charty 77

Konto bariéry
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DOBROVOLNICKÝ PROGRAM

Dobrovolnický program je akreditovaným programem dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.
V rámci programu mají zájemci možnost vykonávat dobrovolnickou činnost ve prospěch lidí se zdravotním
postižením, zapojit se do kolektivu lidí se zájmem o dobrovolnickou činnost, získat nové zkušenosti a dovednosti v oblasti sociální práce, účastnit se vzdělávacích aktivit.

V průběhu roku 2011 bylo registrováno v organizaci 11 dobrovolníků, kteří se podíleli na následujících aktivitách:
 pomoc při tipování a administrativním zpracování volných pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením
 lektorování kurzů na PC pro začátečníky a mírně pokročilé
 pomocná administrativní práce (kopírování materiálů apod.)
 tvorba nových propagačních materiálů organizace
 zadávání dat na webové stránky agentury
 public relations organizace – zejména účast na zahájení lázeňské sezony v Teplicích, Dni
otevřených dveří v Sociální agentuře a Veletrhu sociálních služeb
 účast na vzdělávacích aktivitách
Pro dobrovolníky jsme přichystali vzdělávací semináře, supervizní podporu a výjezdová setkání
se zaměstnanci organizace.

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM PODPORUJE:
Ministerstvo vnitra ČR
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PORADENSKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

Centrum poskytuje poradenské a vzdělávací služby organizacím veřejného a soukromého sektoru
především z řad poskytovatelů sociálních služeb a zaměstnavatelských subjektů a nově také
vzdělávací programy pro osoby se zdravotním postižením.

VÝSLEDKY V ROCE 2011
 mimo rámec veřejných zakázek a realizovaného projektu z EU jsme celkem realizovali 67 vzdělávacích programů pro organizace
 poskytli jsme organizacím 288,5 hodin supervizní podpory a 56 hodin poradenství v oblasti zavádění
SQSS
 získali jsme akreditaci od MPSV pro 2 vzdělávací programy

 nabídku vzdělávacích programů jsme rozšířili o 10 vzdělávacích programů a zcela nový koncept
teambuildingových aktivit
 vytvořili jsme databázi poskytovatelů sociálních služeb zahrnující všechny kraje na území Čech a
třech vybraných krajů na území Moravy
 aktualizovali jsme systém množstevních slev a kalkulací jednotlivých vzdělávacích programů

 vytvořili jsme Katalog vzdělávacích a poradenských služeb na rok 2012 a zajistili jeho elektronickou
distribuci do všech krajů na území Čech a třech vybraných krajů Moravy

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
Neakreditované vzdělávací programy












Krátká terapie zaměřená na řešení
Možnosti pracovní rehabilitace v praxi
Aktivní doprovázení umírajícího a pozůstalých
Základy plánování pro neziskové organizace
Práce s limity pro pracovníky v pomáhající profesi
Praktická komunikace s institucemi
Spolupráce s rodinnými příslušníky uživatele v kontextu sociální práce
Komunikace s dětmi a dospívajícími klienty
Úvod do práce s klientem s projevy agresivního chování
Úvod do problematiky komunikace s uživatelem neslyšícím nebo nedoslýchavým
Vedení profesionálního rozhovoru s uživatelem služby
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Akreditované vzdělávací programy














Individuální plánování v sociálních službách















Standard kvality č. 15 - Zvyšování kvality sociální služby

Příprava projektů nejen pro evropské fondy
Alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách
Úvod do standardů kvality sociálních služeb
Standard kvality č. 1 - Cíle a zásady poskytovaných služeb
Standard kvality č. 2 - Ochrana práv klientů sociálních služeb
Standard kvality č. 3 + 4 - Jednání se zájemcem o sociální službu, Smlouva o poskytování služby
Standard kvality č. 5 - Individuální plánování průběhu sociální služby
Standard kvality č. 6 - Dokumentace o poskytování sociální služby
Standard kvality č. 7 - Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
Standard kvality č. 8 - Návaznost poskytované služby na další dostupné zdroje
Standard kvality č. 9 + 10 - Personální a organizační zajištění sociální služby, Profesní rozvoj zaměstnanců

Standard kvality č. 11, 12 +13 - Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby, Informovanost o
poskytované sociální službě, Prostředí a podmínky
 Standard kvality č. 14 - Nouzové a havarijní situace
Rekvalifikační kurz Lektor
Úvod do problematiky prezentačních dovedností
Úvod do problematiky prevence stresu a syndromu vyhoření
Úvod do problematiky profesní etikety
Úvod do problematiky vedení a motivace lidí
Úvod do problematiky timemanagementu
Úvod do problematiky zvládání obtížných komunikačních situací
Úvod do problematiky komunikace s uživateli s mentálním postižením
Úvod do problematiky komunikace s uživatelem s duševním onemocněním
Úvod do problematiky komunikace s uživatelem v seniorském věku
Úvod do problematiky etiky a lidských práv v sociálních službách
Úvod do problematiky supervize jako nástroje k profesionálnímu pomáhání

NABÍDKA PORADENSKÝCH SLUŽEB





poradenství ke standardům kvality sociálních služeb
poradenství v oblasti organizačního rozvoje
poradenství k přípravě a realizaci projektů
supervize v sociálních službách

21

STRUKTURA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
A PORADENSKÝCH SLUŽEB 2011
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PROJEKTY A VEŘENÉ ZAKÁZKY

 v průběhu celého roku jsme realizovali aktivity projektu Impuls (financovaný EU) zaměřeného na
problematiku pracovní rehabilitace a vzdělávání OZP (projekt byl ukončen v lednu 2012)

 v březnu jsme zahájili projekt ZIP (financovaný EU), který je zaměřený na problematiku pracovní
rehabilitace a vzdělávání OZP (projekt bude ukončen v únoru 2013)

 v září jsme zahájili projekt „Podpora a vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji“ z EU (projekt bude ukončen v srpnu 2013)

 získali jsme a úspěšně zrealizovali veřejnou zakázku pro CSZS Poděbrady (vzdělávací programy
pro zaměstnance)

 získali jsme a realizovali veřejnou zakázku pro DOZP Leontýn (vzdělávací programy pro zaměstnance, VZ bude ukončena v květnu 2012)

 získali jsme finanční prostředky z MPSV, Mm ÚL a KúÚK na činnost sociálních služeb
 získali jsme finanční prostředky z Konta bariéry CH77 na realizaci vzdělávacích programů pro osoby se zdravotním postižením a mzdu pracovního konzultanta

 získali jsme finanční prostředky na dobrovolnickou činnost
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PROGRAM PRO PRAXI

 v průběhu roku 2011 absolvovalo praxi 13 praktikantů – jedná se o studenty vysokých škol zaměřených na sociální práci nebo pedagogiku, dále studenty středních a vyšších odborných škol se
stejným zaměřením a v neposlední řadě praktikanty-stážisty z organizací poskytující sociální služby nebo služby pracovní rehabilitace

 podepsali jsme rámcovou smlouvu o spolupráci s UJEP Ústí nad Labem potvrzující, že Sociální
agentura je kvalitním dodavatelem praxe pro studenty zmíněné vysoké školy

Oslava 10ti let Sociální agentury v Bárce v Teplicích
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31.12.2011
Náklady

Celkem za organizaci
Kč

%

Spotřeba materiálu

361 309,50

5,33%

Spotřeba materiálu - DM (nad 3 000,- Kč)

221 959,20

3,27%

Spotřeba energie

151 977,30

2,24%

Opravy a udržování

44 554,00

0,66%

Cestovné

59 588,00

0,88%

Náklady na reprezentaci

75 880,85

1,12%

Paušál (telefon, internet)

147 789,34

2,18%

Nájem

345 437,00

5,09%

Služby k nájmu

37 197,70

0,55%

Vedení účetnictví

33 120,00

0,49%

Lektorská činnost

427 160,00

6,30%

Propagace, reklama

167 354,20

2,47%

Ostatní služby

483 926,78

7,13%

Mzdové náklady

2 889 601,00 42,59%

Náklady na SZP

859 095,00 12,66%

Zákonné sociální náklady - benefity

8 000,00

0,12%

14 276,00

0,21%

Ostatní provozní náklady

5 163,05

0,08%

Ostatní finanční náklady

376 896,00

5,56%

74 168,00

1,09%

6 784 452,92

100%

Daně a poplatky

Odpisy dlouhodobého majetku
Celkem

25

Výnosy

Celkem za organizaci
Kč

%

Přijaté granty a dotace
Ministerstvo vnitra ČR

17 000,00

0,24%

Statutární město Ústí nad Labem

150 000,00

2,12%

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

920 000,00

13,01%

50 000,00

0,71%

3 651 113,12

51,62%

520 497,00

7,36%

1 361 360,00

19,25%

200 454,00

2,83%

Úroky

1 383,82

0,02%

Ostatní provozní výnosy - členské příspěvky

1 600,00

0,02%

1,15

0,00%

200 280,00

2,83%

7 073 689,09

100%

Ústecký kraj
ESF - OP LZZ
Vlastní výnosy
Tržby z prodeje služeb - poradenství
Tržby z prodeje služeb - vzdělávací programy
Tržby z prodeje služeb - rekvalifikační kurzy

Jiné provozní výnosy (hal. Vyrovnání)
Dary
Celkem
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ROZVAHA K 31.12.2011
Aktiva
položka
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Zboží na skladě - obaly
Pokladna
Pokladna EUR
Bankovní účty
Bankovní účty - spořící účet
Bankovní účty - projektový účet

Pasiva
Kč

položka

307 672,80 Dodavatelé

357 066,96

-85 168,00 Ostatní závazky

196 126,00

180,00 Zaměstnanci

-31,00

72 344,00 Zúčtování s inst. SZP

101 324,00

1 879,00 Ostatní přímé daně

23 268,00

875 130,99 Závazky k účastníkům sdružení
53 209,59 Výnosy příští období
1 623 721,59

Nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta minulých let

Odběratelé

53 380,00 Účet výsledku hospodaření

Poskytnuté provozní zálohy

17 463,00

Příjmy příštích období

24 120,00

Celkem

Kč

2 943 932,97 Celkem

180 000,00
1 006 317,09
790 625,75
289 236,17

2 943 932,97
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VYJÁDŘENÍ REVIZORA ÚČTU

Revizor účtu posoudil finanční zprávu o hospodaření občanského sdružení Sociální agentura
a vedení účetnictví za rok 2011 s tím, že neshledal žádné nesrovnalosti v hospodaření za
uvedený rok.

Mgr. Miroslav Flanderka
revizor účtu

V Ústí nad Labem dne 15. května 2012

28

PODĚKOVÁNÍ

Pro Sociální agenturu byl rok 2011 ve znamení významného výročí. V tomto roce uplynulo již
10 let od okamžiku, kdy byla naše organizace založena s cílem řešit neutěšenou situaci zdravotně postižených spoluobčanů při hledání pracovního uplatnění.
Rok 2011 se stal i rokem určitého bilancování, jak se dařilo naplňovat naše poslání. Z celého
roku bychom chtěli zmínit jednu událost, která nám poskytla velmi dobrou příležitost
k ohlédnutí zpět a zavzpomínání na všechno dobré i zlé, co jsme společně za deset let naší
existence zažili. Pozvali jsme do teplické kavárny Bárka naše současné členy, zaměstnance
a řadu přátel, včetně zástupců organizací, se kterými jsme v průběhu deseti let spolupracovali. Velmi nás potěšil zájem o účast na této akci, zejména od účastníků, které jsme řadu let
neviděli. Bylo na co vzpomínat.
Dílo, které jsme vytvořili za uplynulých deset let, můžeme považovat za velmi dobrý výsledek
našeho snažení. Zejména v době, kdy se řada neziskových organizací v sociální oblasti potýká s existenčními problémy.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem členům a pracovníkům, kteří pracovali nebo pracují
pro naši organizaci, za odvedenou práci a čas, který věnovali Sociální agentuře.

Rada sdružení
Kateřina Cibulková, Petr Hlaváček, Vratislav Mádl, Karel Bittner

29

Kancelář Ústí nad Labem
Velká Hradební 484/2
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 200 094, 724 582 005
e-mail: info@socialniagentura.cz
Kancelář Teplice
Školní 349
415 01 Teplice
tel.: 724 266 825
e-mail: info@socialniagentura.cz

www.socialniagentura.cz
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