
ZPRÁVA Z BESEDY 
26. 11. 2013 n téma CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 

 
Dne 26. 11. 2013 se v Centru pod střechou (zařízení Oblastní charity 
Ústí nad Orlicí) uskutečnila beseda na téma chráněná pracovní místa. 
Setkání se účastnilo 5 přednášejících a 10 organizací poskytujících 
sociální služby, nebo zajímajících se o tuto oblast do budoucna.  
 
Celé setkání začalo seznámením s aktivitami Místní akční skupiny 
ORLICKO. Ing. Ivana Vanická při této příležitosti prezentovala 
podpořené projekty minulého programovacího období a poukázala na 
smysl vzájemné spolupráce při plánování čerpání dotací z různých 
operačních programů v příštích letech, kde bude řeč i o sociálních 
službách. 
 
Následovala prezentace zástupkyně Úřadu práce Pardubického kraje a 
praktické zkušenosti poskytovatelů chráněných pracovních míst (Pferda 
o. s., Rychnov nad Kněžnou, Skok do života o.p.s., Hradec Králové a 
Komuniké o.p.s., Litomyšl).   
 
Uvedené organizace poskytují chráněná pracovní místa především pro 
osoby se zdravotním handicapem, kde je možné čerpat dlouhodobější a 
komplexnější podporu, než například pro osoby sociálně vyloučené. 
Mezi poskytovanými službami byla uvedena například gastronomie 
(bistro, kavárny, jídelna), úklid, žehlení a výroba drobných předmětů. 
Zástupci organizací upozorňovali na náročnost poskytování 
gastronomických služeb jak z hlediska personálních tak investičních 
nároků. Velmi pozitivně naopak vnímají úklidové práce. V této věci by 
přivítali větší podporu od měst a městských organizací, při využívání 
jejich služeb. 
 
Oslovené organizace nemají zájem o rozšíření svých služeb na území 
MAS ORLICKO. V oblasti se totiž nevyskytují ústavy sociální péče 
(Náchodsko, Rychnovsko) ani poptávka od rodičů (Královéhradecko), 
což snižuje úspěšnost zavedení služeb. Potenciálem v oblasti je Domov 
pod Hradem Žampach, kde o těchto službách v minulosti uvažovali. Dále 
organizace doporučují spolupráci s významnými zaměstnavateli v oblasti 
a realizaci pracovních tréningů / přípravy na zaměstnání – viz aktivity 
o.p.s. Skok do života.         
 
V závěrečné diskusi se přítomné organizace doptávali na současnou 
výši podpory od Úřadu práce na chráněná pracovní místa, možnosti 



podpory inovací od MAS ORLICKO při převodu stávající služby na jinou 
a podpory pro osvětu těchto témat. 
 
 
 
 

 
 

Na tuto otázku účastníci odpoví elektronicky. 
 
 

Účastníci besedy: 
 

CEDR Ústí nad Orlicí  - Sociálně terapeutická dílna 
CEMA Žamberk 

Domov pod hradem Žampach - domov pro osoby se zdravotním 
postižením  

Domov u Studánky - domov pro osoby se zdravotním postižením 
Chráněné dílny Kopeček, Neratov 

Komunike o.p.s. 
MAS Orlicko 

MC EMMA Králíky 
Město Letohrad - komunitní plánování 

 Oblastní charita UO  
Pferda o.s. 

Skok do života o.p.s. 
Stacionář Ústí nad Orlicí 

ÚP Pardubice 
 
  
 
Zpracoval: Miroslav Beran 1.12.2013 

Zástupci MAS ORLICKO na závěr vznesli otázku, zda 
zúčastněné organizace stojí o podporu v oblasti sociálního 

podnikání/zavád ějí chrán ěných pracovních míst a v jaké 
form ě.  

 


