SOCIÁLNÍ AGENTURA
občanské sdružení

Výroční zpráva za rok 2001

Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem
Tel.:+42 047 52 32 404
E-mail: soc.agentura@volny.cz
IČO: 265 40 495

Vznik, poslání a cíle sdružení
Vznik
Sociální agentura je nevládní nezisková organizace s právní formou občanské
sdružení, která vznikla 29.8. 2001 jako samostatný subjekt.
Vzniku sdružení předcházelo období 2 let, ve kterém byla koncepce a struktura této
organizace

zpracovávána

v rámci

rozvojového

projektu

„Sociální

agentura“

v současné době již partnerskou organizací Sdružení pro péči o duševně nemocné
Fokus Ústí nad Labem, která byla také jedním ze zakládajících členů občanského
sdružení Sociální agentura.

Poslání
Posláním sdružení je podílet se svojí činností na rozvoji a změnách v sociální sféře.
Zejména iniciovat a aplikovat nové trendy a přístupy v oblasti sociálních služeb,
aktivní politiky zaměstnanosti a vzdělávání za účelem trvalého zvyšování kvality
sociálních služeb, služeb zaměstnanosti a vzdělanosti na území České republiky a
jejích Euroregionů.

Cíle
 poskytovat sociální služby zaměřené na poradenství, vzdělávání a asistenci,
 prosazovat a obhajovat práva a zájmy handicapovanýc spoluobčanů a působit
na veřejnost v přístupu a toleranci k nim,
 pořádat kulturní a vzdělávací akce pro laickou a odbornou veřejnost působící
v sociální sféře,
 vytvářet nástroje pro rozvoj spolupráce mezi subjekty působícími v sociální
sféře,
 systematicky podporovat neziskové organizace a podnikatelské subjekty
působící v sociální sféře,
 zaměřovat svoji činnost zejména na skupiny občanů, které se nemohou z
důvodu těžkého zdravotního postižení v dostatečné míře účastnit běžného
trhu práce; jedná se zejména o lidi s dlouhodobým duševním onemocněním,
tělesným a smyslovým postižením.

Organizační struktura sdružení

Valná hromada
•

K 31.12 2001 ji tvoří 6 platných členů sdružení

Rada sdružení
•

Mgr.Miroslav Flanderka

•

Kateřina Mádlová

•

Miloš Minčič

Revizor účtu
•

Ing.Petr Hlaváček

Poradní sbor
•

Je tvořen skupinou nezávislých odborníků z řad odborné veřejnost

•

Složení tohoto orgánu se teprve utváří a zahájení jeho plné funkčnosti je
plánováno na rok 2002

Výkonný ředitel
•

K 31.12. 2001 nebyla tato funkce ještě obsazena

Přehled činnosti za rok 2001
Vznik sdružení


29.8.2001 - vznik sdružení



7.9.2001 - ustavující Valná hromada

Oblast prezentace a propagace


21.-22.9.2001 – účast na Veletrhu sociálních služeb konaného v rámci Týdnů
pro duševní zdraví 2001



13.11.2001 – zapojení do Koordinační skupiny za oblast péče a pomoci
zdravotně postiženým občanům působící při Magistrátu města Ústí nad
Labem

Oblast financí


srpen 2001 – předložení žádosti o grant Komunitní nadace, Ústí nad Labem,
název projektu „Vznik Job centra pro zdravotně postižené“.



září 2001 - předložení žádosti o dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR, název projektu „Job centrum pro zdravotně postižené“.



říjen 2001 – partnerství se Sdružením pro péči o duševně nemocné Fokus
Ústí nad Labem na předložení žádosti o grant

Nadace rozvoje občanské

společnosti, Praha, název projektu „Podpora stávajících regionálních systémů
péče o zdravotně postižené v oblasti marketingu služeb a strategického
plánování“


říjen 2001 – partnerství se Sdružením pro péči o duševně nemocné Fokus
Ústí nad Labem na předložení žádosti o grant z programu Evropské unie
Phare Access 99, název projektu „Společná iniciativa“



listopad 2001 - předložení žádosti o grand Nadace Aktion Mensch, Bonn,
název projektu „Sociální agentura“.



listopad 2001 – oslovení potenciálních sponzorů z regionu Ústí nad Labem

Oblast spolupráce s orgány samosprávy a státní správy


listopad – prosinec 2001 – odborné práce na přípravě projektu „Sociální
agentura“ zařazeného do Zásobníku projektů Programu aktivní politiky města
a okresu Ústí nad Labem



říjen – listopad 2001- jednání s Úřadem práce v Ústí nad Labem o podpoře
realizace vzdělávacích a motivačních programů Job Club pro osoby se
změněnou pracovní schopností a podpoře fungování Job centra pro zdravotně
postižené občany

Oblast vzdělávání a koncepční práce


září – listopad 2001 – ve spolupráci se Vzdělávacím a tréninkovým institutem
SPAS Praha byl pro 18 pracovníků z organizací sociálně-zdravotních služeb
zrealizován vzdělávací a tréninkový program „Pracovník pro resocializaci osob
duševně nemocných, tělesně, smyslově a mentálně handicapovaných“



říjen 2001 – jednání s německými partnery EBW E.V. Pockau a FAF gGmbH
Chemnitz o realizaci společného projektu se zaměřením na vzdělávání a
zaměstnávání zdravotně postižených občanů

Oblast provozu


18.9.2001 – založení účtu u ČSOB Ústí nad Labem



21.9.2001 – registrace u Finančního úřadu v Ústí nad Labem



1.10.2001 – uzavření smlouvy o vedení ekonomických prací s firmou
K & L EXAKT



říjen 2001 - zřízení e-mailové adresy: soc.agentura@volny.cz



prosinec 2001 – uzavřena dohoda s firmou AVM CORP., a.s. o pronájmu
prostor pro činnost organizace v centru města Ústí nad Labem do března
2001

Oblast řízení a plánování


v roce 2001 probíhaly veškeré aktivity formou dobrovolné činnosti a
organizace neměla žádného stálého zaměstnance



září 2001 - ustavující Valná hromada



listopad 2001 – zasedání Rady sdružení



v období od září do prosince 2001 proběhlo cca 10 pracovních a plánovacích
setkání výkonných členů sdružení



zpracování návrhu personálně-organizační struktury sdružení na rok 2002



zpracování plánu činnosti na rok 2002



zpracování předběžného rozpočtu na rok 2002

Zpráva o hospodaření za rok 2001

Vyjádření revizora účtu

Plán činnosti na rok 2002
Oblast prezentace a propagace


pravidelná aktivní účast na činnosti Koordinační skupiny za oblast péče a
pomoci zdravotně postiženým občanům působící při Magistrátu města Ústí
nad Labem



účast na Veletrhu sociálních služeb konaného v rámci Týdnů pro duševní
zdraví 2002



účast na dalších prezentačních akcích v rámci euroregionu Labe a přilehlých
euroregionů



zpracování a tisk propagačních materiálů organizace



zřízení webových stránek organizace



Oblast financí


zajištění finančních prostředků na rok 2002 v plánovaném rozsahu



průběžné zpracování a předložení dalších projektů na grantové organizace či
dotační instituce dle grantového kalendáře na rok 2002



stanovení strategie pro zajištění finančních prostředků na rok 2003



zpracování předběžného finančního plánu organizace na další 2 roky



zajištění strategického finančního partnera pro podporu činnosti organizace

Oblast spolupráce s orgány samosprávy a státní správy


pokračování na odborných pracích na realizaci projektu „Sociální agentura“
zařazeného do Zásobníku projektů Programu aktivní politiky města a okresu
Ústí nad Labem



zpracování časového plánu a organizační struktury vzdělávacích a motivačních
programů Job Club pro osoby se změněnou pracovní schopností ve spolupráci
s Úřadem práce v Ústí nad Labem pro rok 2002



Spolupráce s pracovníky Správy služeb zaměstnanosti při Ministerstvu práce
a sociálních věcí ČR na realizaci plánovaných projektů

Oblast vzdělávání a koncepční práce


realizace 2 běhů vzdělávacího a tréninkového programu „Pracovník pro
resocializaci osob duševně nemocných, tělesně, smyslově a mentálně
handicapovaných“ minimálně pro 36 pracovníků z organizací sociálnězdravotních služeb (ve spolupráci se Vzdělávacím a tréninkovým institutem
SPAS Praha)



ve spolupráci s německými partnery EBW E.V. Pockau a FAF gGmbH
Chemnitz vypracování obsahové struktury a časového harmonogramu
společného projektu se zaměřením na vzdělávání a zaměstnávání zdravotně
postižených občanů



Oblast provozu


zajistit rozšíření stávajících prostor dle potřeb plánovaných činností organizace



zajistit technické vybavení pro činnost jednotlivých programů organizace



zajistit další technicko-provozní náležitosti pro chod organizace



Oblast řízení a plánování


příprava a realizace minimálně 2 Valných hromad



příprava a realizace minimálně 4 zasedání Rady sdružení



vytvoření konzultačního orgánu organizace - Poradní sbor



příprava a realizace minimálně 2 setkání Rady sdružení a Poradního sboru



implementace návrhu personálně-organizační struktury organizace do praxe



vytvoření organizačního a jednacího řádu organizace



vypracování strategického plánu rozvoje organizace na další 2 roky



rozšíření členské základny

