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CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI
Společnost A.G.J. - chráněná dílna s.r.o., IČ 082 34 507 vznikla 6. června 2019, se základní vizí
vytvoření společnosti s opravdovým zájmem o pracovní integraci osob se zdravotním
postižením.
Společnost vznikla se zaměřením na služby z oblasti facility managementu, administrativy a
správy budov.
Právě v tomto podnikatelském segmentu je velká příležitost k uplatnění a seberealizaci osob se
zdravotním postižením, jimž jejich zdravotní limity a omezení umožní pracovat v profesích, které
tvoří podstatu tohoto podnikatelského zaměření.
V prvé řadě se jedná o úklidové služby, a to jak úklidů vnitřních prostor, tak i vnějších ploch.
Současné zakázky jsou zaměřeny na oblast úklidů v segmentu dopravy (železniční stanice a
úklid v jejich budovách i vnějších plochách). Po absolvování lékařské kontroly (práce v kategorii
II.) a nezbytných školení v oblasti bezpečnosti práce jsou v těchto profesích lidé se zdravotním
postižením plně uplatnitelní (tam, kde jejich zdravotní omezení není v rozporu s požadovanými
vyššími bezpečnostními nároky – nelze tedy tyto pracovníky zaměstnávat v prostředí, kde
nesplní nároky zdravotní a smyslové způsobilosti pro pohyb v režimních zónách, kupříkladu při
úklidech v kolejišti apod.).
Další oblastí, na které se společnost A.G.J. - chráněná dílna s.r.o. zaměřuje, je oblast služeb v
administrativě. Rovněž v této oblasti podnikání je zaměstnávání osob se zdravotním
postižením již léta tradicí, lidé se zdravotním postižením jsou dobře uplatnitelní zejména na
statických pozicích (administrativní pracovnice).
Poslední oblastí našeho zaměření jsou perspektivně služby maloobchodu, kdy bychom chtěli
zřídit malou podnikovou prodejnu s prodejem zboží, které navazuje na celkové zaměření firmy,
tedy zejména prodej hygienického servisu, úklidového nářadí a čisticích prostředků. V tomto
odvětví bychom rádi využívali zkušeností z vlastního poskytování úklidových služeb i úklidů
dodávaných firmou A.G.J. facility s.r.o.
Podnikatelské zaměření A.G.J.- chráněná dílna s.r.o. je tedy orientováno zejména do těchto
oblastí:

- úklidové služby
- maloobchod
- administrativní služby
Ve všech zmíněných sférách považujeme zaměstnance se zdravotním postižením za plně
uplatnitelné, jsme připraveni jim poskytnout požadované zázemí a komfort, který k výkonu
těchto prací potřebují. Jedná se zejména o možnost snížených pracovních norem u úklidových
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služeb, které respektují omezení konkrétních zaměstnanců, jsme připraveni individualizovat
délku pracovních úvazků možnostem našich zaměstnanců.
Věříme, že takto nastavená společnost je uplatnitelná na náročném trhu facility managementu a
může být zajímavá pro naše potenciální zákazníky, jak cenově (dotace může snížit prodejní cenu
i při nižších pracovních výkonech), tak i možností poskytnout náhradní plnění.

V Jihlavě 20. 5. 2020

Armen Sargsyan
jednatel
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