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V Nové Pace, 16. 1. 2014 

 

 

Vyjádření k závěru „Protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly“, spis. zn.: 45-14-JC, č. j.: 3681/14/JC 

                                            

Dobrý den, 

dovolte, abych se vyjádřil k závěru výše uvedené kontroly. 

 

1)  

Požadované profese prý vyžadují odbornější vzdělání a ÚP, KoP v Nové Pace prý nemá dostatek uchazečů na tyto uvedené profese 

 

Naše sdružení si eviduje všechny zájemce o práci v našem sdružení, kteří mají částečný či plný invalidní důchod – tedy jsou to 

OZP 1,2 stupně a TZP. Evidujeme přes 30 těchto uchazečů, kteří nám vyplnili podrobný dotazník a se kterými jsme měli též 

pohovor o možnostech jejich pracovního uplatnění. S těmi, kteří nám přišli jako vhodní kandidáti na různé pracovní pozice u 

nás, jsme se dokonce domluvili i na tom, že si v našem sdružení vyzkoušeli různou práci jako dobrovolníci. Můžeme s čistým 

svědomím prohlásit, že víme o lidech, kteří by se na požadované pracovní pozice velice hodili a kteří jsou zároveň na úřadu 

práce v Nové Pace evidovaní. Tyto zájemce jsme informovali, že nyní se pokoušíme zřídit nová CHPM a pokud bude možná 

spolupráce v tomto směru s ÚP, rádi bychom zaměstnali právě je. Tito lidé by o tuto práci velmi stály a někteří jsou opravdu 

v dost zoufalé životní situaci. 

Co se týče jejich odbornosti, tak to pro nás opravdu není důležité – žádnou odbornost nepožadujeme, i když bychom jí 

samozřejmě uvítali. Zaměstnáváme lidi, kteří se vše museli učit od začátku a nyní již máme zkušené pracovníky, kteří jsou 

schopní ty nové zaučit – to se např. týká výrobce sport. pomůcek a jejich opraváře. Opravu a údržbu kompenzačních pomůcek si 

již také zajišťujeme nyní a naučili se to někteří naši zaměstnanci, problém je pouze ten, že tito současní pracovníci to už prostě 

nestíhají. PR pracovník – zacházení s digitálním fotoaparátem a stativem nevidíme jako žádný problém. Stříhání videí a úprava 

fotek je záležitost, která se učí na běžných kurzech a které pro nás momentálně dělají také dobrovolníci, kteří to mohou nového 

pracovníka naučit. Zde je opět problém pouze s vybavením a časem současných pracovníků. Jediná trochu odbornější činnost, 

pro kterou pracovník bude muset mít určité zkušenosti je správce objektu (se zahradníkem také nevidíme žádný problém), ale 

opět: požadujeme pouze to, co zvládá většina majitelů rodinných domků. Základním předpokladem je tedy pouze to, aby zájemci 

o práci byli spolehliví a ochotní se učit novým věcem. Manuální zručnost, cit pro to co by měli tito pracovníci dělat a jejich 

fyzická dispozice je také nezbytná, ale nemyslíme si, že to jsou až tak neobvyklé požadavky, kterým by nevyhověla alespoň část 

uchazečů o práci. I právě z těchto důvodů potřebuje vybavení, které zvládnou také lidé se zdravotním postižením – nap. sněžnou 

frézu na pásech, sekačku s pojezdem, vrtací kladivo do jedné ruky, atd. Víte, my v tomto nejsme žádní „střelci“. Svépomocí si 

již předěláváme prostory pro třetí chráněnou dílny, s lidmi se zdravotním postižením již pracujeme od roku 2007 a když tvrdíme, 

že vhodných zájemců o tuto práci máme dostatek a že jsou také evidovaní na ÚP v Nové Pace, tak nám prosím věřte. Jestli je ale 

problém v tom, že zde existuje určitá obava, že nebude za tyto naše adepty dostatek „náhradníků“ v případě, že se např. zhorší 

jejich zdravotní stav, pak na to nemáme odpověď – jen nám to přijde pro ty současné čekatele velice nefér. Bez podpory/dotace 

z ÚP je bohužel nejsme schopni zaměstnat – nejsou totiž dostatečně produktivní, abychom si to mohli finančně dovolit. 

 

2) 

Kontrolou bylo zjištěno, že současné prostory nejsou připraveny pro zaměstnávání osob se ZP 

V tomto jsme asi pochybili, neboť jsme tuto kontrolu chápali tak, že pracovnice ÚP pouze zjistí, kde chceme CHPM místy zřídit 

a zda je to reálné. Netušili jsme, že by tyto prostory již měli být připraveny k nastěhování. Ze zápisu vyplývá, že v prostorách 

není vymalováno, což opět není žádný problém zajistit. Nechtěli jsme toto ale dělat před tím, než bude jisté, že zde CHPM 

mohou vzniknout – přišlo nám to zbytečné. Z osobního rozhovoru při podpisu protokolu jsme také zaznamenali pochybnost 

ohledně elektroinstalace – ze zdi prý „trčeli nějaké dráty“. K tomu bych rád vysvětlil, že prostory, které jsme pracovnicím ÚP 

ukazovali, byli ještě na podzim minulého roku využívány pro potřeby tiskárny – vše zde bylo jako v jiných provozech každý rok 

přísně revidováno a vše vyhovovalo. Dráty, které „trčeli ze zdi“ jsou internetové připojení + připojení řídící jednotky 
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k počítačem ovládanému ústřednímu topení – jednotlivých topných těles v celém objektu, rozhodně se nejedná o elektřinu. Také 

my jsme si vědomi toho, že v případě zřízení CHPM musíme provádět pravidelnou roční revizi elektřiny, plynu a požární a 

bezpečnostní revize a kontroly, tak jako u všech našich ostatních dílen. Co se týče bezbariérového přístupu, pak je toto opravdu 

problém, neboť na stavební úpravy nemůžeme od ÚP dotaci dostat, neboť jsme oficiálně pouze v pronájmu. Jak již ale uvádím 

v samotné žádosti: z povahy pracovních míst vyplývá, že se bude jednat o pracovníky, kteří bezbariérovost nebudou potřebovat, 

neboť musejí být dostatečně mobilní ke své práci. Do budoucna nicméně plánujeme stavební úpravy, které zajistí celkovou 

bezbariérovost objektu, ale musíme na to nejprve sehnat prostředky – oslovujeme sponzory, nadace, sledujeme dotační tituly, 

máme veřejnou sbírku, atd. Závěrem tohoto bodu bych tedy rád vyjádřil přesvědčení, že prostory, kde chceme CHPM zřídit, 

nebude problém během cca dvou měsíců připravit k provozu, nicméně bezbariérovost nejsme schopni momentálně zajistit, což 

ale nevidíme jako problém pro plánované pracovníky. 

 

3) 

Nákladové položky a pravděpodobnost, že s pořízeným vybavením budou pracovat také jiní pracovníci 

Rozpočet jsme sestavovali tak, abychom poctivě vyjmenovali, co všechno budeme pro nově zřizovaná CHPM potřebovat – čím 

tyto CHPM chceme vybavit. Tak jsme chápali a stále tak chápeme větu v žádosti: „Předpokládané náklady …“. Podle našeho 

vnímání se tím myslí ne to, co nezbytně potřebujeme k tomu, abychom ty CHPM mohli zřídit, ale to co bychom potřebovali 

k tomu, abychom pracovníky na těchto místech maximálně efektivně využili. Nedařilo se nám určit, které položky jsou více 

nezbytné a které méně. Všechno vybavení budeme chtít postupně pro nové pracovníky získat a budeme se o to snažit. Kromě 

případné dotace od ÚP na zřízení CHPM, budeme zkoušet opět oslovovat nadace a sponzory a také budeme toto vybavení 

dokupovat z vlastních zdrojů. Jsme si vědomi, že to bude běh na dlouhou trať a proto také budeme vděčni za co největší podporu 

na začátku – od ÚP při zřizování těchto nových CHPM. Naše představa byla taková, že nám ÚP schválí určitý objem prostředků 

na zřizovaná CHPM a my (na základě schválené dotace) oslovíme jednotlivé prodejce, kde se budeme pokoušet dojednat 

sponzorskou slevu, která by nám umožnila nakoupit za ten schválený objem prostředků co nejvíce z vyjmenovaných položek – 

nebo z položek, které nám ÚP schválí, že by je akceptoval. Pro příklad mohu uvést, že se nám začátkem týdne ozvala firma 

Husqarna, kterou jsme žádali o sponzorský dar – sněžnou frézu, že nám jí poskytnout zdarma nemůžou, ale že nám dají 30% 

slevu na všechny jejich výrobky + zaučení pracovníků + servis a dovoz zdarma. Jako nezisková organizace jsme zvyklí získávat 

různé druhy podpory a věříme, že v tom budeme úspěšní i nyní. 

K jednotlivým cenám za vybavení, stroje a nástroje bychom také rádi uvedli, že jsou to často výrobky ve vyšších cenových 

relacích. Je to proto, že se jedná o profesionální nářadí a stroje a také proto, že jsou velice snadno ovladatelné. Vybírali jsme je 

opět na základě dlouholetých zkušeností, po konzultacích s odborníky a tak aby s nimi zvládli pracovat i méně zdatní – částečně 

handicapovaní lidé a přitom, aby se s nimi dala odvést dostatečně profesionální práce. 

 

 

Závěrem mého vyjádření dovolte, abych vás, kteří budete rozhodovat o tom, zda nám CHPM vůbec dovolíte zřídit a budete také 

rozhodovat o výši příspěvku, se vší pokorou požádal o to, abyste zohlednili naši dlouholetou činnost, náš veřejný přínos a to, že jsme 

nezisková organizace. Poskytujeme osobní asistenci lidem, kteří se o sebe nedokáží sami postarat, pro handicapované lidi všech 

věkových kategorií organizujeme sportovní a volnočasové aktivity, zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením, kteří by na běžném 

trhu práce neměli šanci získat pracovní uplatnění a chceme vybudovat víceúčelové centrum s chráněným bydlením pro velmi těžce 

postižené vozíčkáře. Nyní bychom mohli zaměstnat další čtyři OZP, kteří nemohou sehnat práci. Myslíme si, že si to určitou podporu 

zaslouží. Oceníte tak nejen naší dosavadní činnost (na žádné nově zřizované CHPM jsme dosud žádnou dotaci nedostali), ale vyjádříte 

nám tím i důvěru, kterou rozhodně nezklameme. Do konce tohoto roku, bychom rádi zaměstnali několik dalších OZP a toto by byl 

dobrý počin. 

 

 

 

Děkuji předem za celé naše sdružení za zvážení všech okolností a budeme doufat ve vaše kladné stanovisko a podporu. 

 

 

S úctou, 

 

 

 

 

………………………………… 

Ladislav Kratina  

(předseda a jednatel sdružení) 


