POPTÁVKA VÝROBNÍHO PROGRAMU
pro osoby se zdravotním postižením
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch nabízí
pro výrobní program dílny, ve kterých pracují osoby se zdravotním
postižením - uživatelé sociálních služeb zařízení.
Zaměstnavatel může využívat příspěvky na podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením podle § 75 – 78 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti a slevu na dani podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmu.
Dílny jsou určeny pro lehkou výrobu s možností využití ručního nářadí nebo drobného
strojního vybavení. Dílny jsou stavebně řešeny jako bezbariérové, včetně sociálního zařízení.

Parametry dílen:
Budova I.
Kapacita
cca 25 pracovních míst
Celková podlahová plocha
270 m2
Z toho:
Dílna
123 m2, světlá výška 3 m
Kancelář
9 m2
2 x šatna s umývárnou
51 m2
2 x WC imobilní, 1 x WC kotelna, úklidová komora, chodba, zádveří, sklad

Budova II.
Kapacita
cca 25 pracovních míst
Celková podlahová plocha
309 m2
Z toho:
Dílna
187 m2, světlá výška 3,3 m
Kancelář
11,5 m2
2 x šatna s umývárnou
55,7 m2
2 x WC imobilní, 1 x WC kotelna, úklidová komora, chodba, zádveří, sklad
Vybavení - samostatná elektrická zásuvka u každého pracovního místa, uzamykatelné regály
pro skladování materiálu, samostatný vstup a vstup pro zásobování, parkovací místa
Zvedacím ani manipulačním zařízením dílny vybaveny nejsou.
Provoz dílen
a) odděleně jako samostatné provozy se samostatnými vstupy a zásobováním (i v rámci
jedné dílny lze vytvořit samostatné pracoviště s vlastním programem.)
b) společně jako jeden technologický celek, propojený zastřešenou spojkou.
Zásobování je možné lehkými nákladními automobily po zpevněné komunikaci.
Parkování - 10 parkovacích míst je přímo v oploceném areálu, další parkování je možné
mimo areál na obecních komunikacích.

Připojení na inženýrské sítě - obě dílny mají nezávislou elektrickou přípojku, přípojku plynu
a vody se samostatným měřením. Vytápění je ústředním plynovým kotlem. Orientační roční
spotřeba plynu na vytápění včetně ohřevu TUV je u obou objektů přibližně stejná, a to cca
2 800 m3.

Kontakty
Adresa :
Telefon:
e-mail:

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch
377830611, 724283112
info@centrumzbuch.cz

Dílny si může zájemce prohlédnout.

