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LEGENDA:
Zakladatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Vrcholný orgán – Správní a Dozorčí rada, každá z rad má předsedu a 2 členy
Ředitelka, statutární zástupkyně a ved. sociální pracovnice – Danuše Šaferová
(1pracovnice, celý úvazek, 0,5 OSP, 0,5 OAS), jedná jménem společnosti, je výkonným
pracovníkem obou reg. soc. služeb – ved. sociální pracovnicí, je jmenována Správní radou, řídí
organizaci, je za její řádný chod zodpovědná
Sociální pracovnice - Bc. Radka Honzajková (1 pracovnice, celý úvazek, 0,5 OSP, 0,5 OAS)
THP pracovník (funkce není obsazena, agendu vykonává ředitelka)
Uklízeč – Martin Dvořák (1 pracovník, celý úvazek, VPP od ÚP)
Projektový manažer-koordinátor - ing. Jiří Anděl (funkce je obsazena na 0,5 úvazek, 1
pracovník-manažer, na DPČ, zbývající část úvazku-agendu koordinátora na 0,5, vykonává
ředitelka)

Asistent sociálních pracovnic (funkce neobsazena, agendu vykonávájí obě sociální pracovnice)
Osobní asistent (registrovaná kapacita 14) vykonává činnost přímo obslužné péče, pracovník
v sociálních službách, je přímo podřízen sociální pracovnici, v prac. poměru je: 14 pracovnic,
z toho:
12 pracovnic na celý úvazek – Alina Pilařová, Helena Krobová, Martina Čípová, Věra
Vopatová, Ladislava Lebdušková, Pavla Ryglová, Simona Kalendová, Stanislava Štulíková,
Alena Dammová, Jana Drtinová, Jana Kulhanová, Tereza Vacková
1 pracovnice na 0,4 úvazek – Jarmila Pindlová
1 pracovnice na 0,3 úvazek - Zdeňka Janotová
2 na DPP – Mgr. Zdenka Pergrová (ergoterapie, zástupy OA), Věra Vopatová (zástupy OA)
Poznámka:
Osobní asistentky Simona Kalendová, Jarmila Pindlová a Jana Drtinová zatím nemají
certifikát z Pečovatelského kurzu – řeší se absolvování Pečovatelského kurzu
Osobní asistentky bez absolvovaného kurzu pracují pod zvýšeným dohledem
sociálních pracovnic
Mgr. Zdenka Pergrová má DPP na ergoterapii+příp.zástupy – vzdělání Mgr., Bc. (na
ergo) a maturita na SZŠ
Věra Vopatová je OA ve stálém prac. poměru a má navíc DPP na případné zástupy

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ÚSTECKÉHO KRAJE
JE FINANCOVÁNO KRAJSKÝM ÚŘADEM ÚSTECKÉHO KRAJE
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