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MLADÁ BOLESLAV VRCHLABÍ

▪ Memorandum o spolupráci
▪ Podpora technického vzdělávání, 

infrastrukturní projekty, sociální
služby, kultura, sport and volný 
čas

▪ Smart City 
▪ Grantová schémata, 

dobrovolnictví

▪ Strategické partnerství s městem 
(Nadační Fond MB)

▪ Podpora technického vzdělávání, 
infrastrukturní projekty, sociální
služby, kultura, sport and volný 
čas

▪ Smart City 
▪ Grantová schémata, 

dobrovolnictví

▪ Rozvoj průmyslové zóny Kvasiny
▪ UV ČR č. 469, Memoranda o spolupráci
▪ Podpora technického vzdělávání, 

infrastrukturní projekty, sociální služby, 
kultura, sport and volný čas

▪ Grantová schémata, dobrovolnictví

KVASINY

ŠKODA regiony a strategická partnerství

Atraktivita ŠKODA regionů



rozvoj podmínek pro podnikánírozvoj regionu

Atraktivita regionu Kvasiny 

ZDRAVOTNICTVÍSOCIÁLNÍ SLUŽBYBEZPEČNOST

VEŘEJNÝ PROSTOR
DOPRAVNÍ

BEZPEČNOST
KULTURA & SPORT

VZDĚLÁVÁNÍ

Atraktivita regionu Kvasiny 
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Nízká míra 
nezaměstnanosti

Negativní vnímání v 
regionu

Spolupráce s vládou, 
krajem a obcemi

Zvětšení rozdílu mezi 
regionálním a hospodářským 
rozvojem
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Vize rozvoje regionu
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Atraktivita regionu Kvasiny

Co podporujemeCo podporujeme

Dopravní bezpečnost Ekologie a dobrovolnictví

dopravní projekty regionálních 
municipalit, Bezpečný pátek

Ukliďme Česko, ŠKODA stromky

Veřejný prostor Kultura, sport a volný čas

výstavbu dětských hřišť a veřejných 
sportovišť

spolkovou činnost a kvalitní volný čas 
zaměstnanců a obyvatel regionu 

Vzdělávání Sociální služby

technické vzdělávání a sebehodnocení 
základních školy

vybavení DPS a mobilitu regionálních 
sociálních služeb

Bezpečnost

zajištění regionální bezpečnosti

Zdravotnictví

• Nemocnici Rychnov nad Kněžnou
• vybavenost regionálního zdravotnictví
• zajištění zubařské péče v regionu



Atraktivita regionu Kvasiny

Proběhlé akce
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Předání vozů pro ZZS KHK a CRS Roundtable
• kdy: 20.02.2019
• kde: areál Nemocnice Rychnov, ŠKODA Akademie
• účast:

B. Wojnar, M. Kadera, předseda ODBK - KOVO Kvasiny M. Lustyk, hejtman KHK J. Štěpán, náměstek hejtmana KHK pro zdravotnictví A. Cabicar, zástupci 
CIRI, krajský ředitel PČR D. Fulka, starostové – město Rychnov, město Solnice, obec Kvasiny

• téma:
Zdravotnictví

nečinnost Ministerstva zdravotnictví v rámci plnění závazného UV vlády ČR č. 469 – investice do nemocnice v Rychnově nad Kněžnou
hodnocení aktuální situace v regionálním zdravotnictví
zřízení Zdravotnického nadačního fondu města Rychnov nad Kněžnou
zapojení ŠKODA AUTO – finanční dar do NF a dar dvou vozů pro Zdravotnickou záchrannou službu KHK

Bezpečnost
hodnocení aktuálního stavu otázky bezpečnosti v regionu
potvrzení příznivého trendu snižování drobné kriminality a přestupků – statistika PČR KHK
zapojení ŠKODA AUTO – dar vozu ŠKODA KAROQ a finanční dar na pořízení mobilního radaru pro Městskou policii Rychnov n/Kn
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Atraktivita regionu Kvasiny

Podpora mobility sociálních služeb

Cíl projektu: 

Podpora mobility sociálních služeb v regionu

MAL vozy pro socialni organizace s finanční pomocí ŠKODA AUTO

• oficiální předání - 24.4. 13:30

• Varianty vozů: ŠKODA OCTAVIA 4x4

• Regionální sociální organizace:

• Hospic Setkání Rychnov nad Kněžnou

• Ústav sociální péče Kvasiny

• Péče o duševní zdraví Rychnov nad Kněžnou

• Sociální služby města Rokytnice v Oh 

• Sociální služby města Dobrušky

• Sociální služby města Vamberka

• Sociální služby obce Kvasiny
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Aktivity pro zaměstnance a obyvatele regionu - Kvasiny 

Akce v roce 2018 



Grantové programy ŠKODA – přes sto projektů z regionu Kvasiny za téměř čtyři miliony korun

Dobrý soused Kvasiny – téměř dvě stovky projektů za skoro pět miliónů korun
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Grantové programy a Dobrý soused Kvasiny

Bilance podpořených projektů od roku 2015 do roku 2018



CONFIDENTIAL
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Zaměstnanecké výhody ŠKODA AUTO

Benefity a výhody pro zaměstnance



CONFIDENTIAL
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Zaměstnanecké výhody ŠKODA AUTO

Benefity a výhody pro zaměstnance
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Zaměstnanecké výhody ŠKODA AUTO

Benefity a výhody pro zaměstnance
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Zaměstnanecké výhody ŠKODA AUTO

Benefity a výhody pro zaměstnance
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▪ Vznik podnítila:

▪ sociální odpovědnost

▪ a snaha o systémové řešení 

situace skupin zaměstnanců, kteří 

nemohou vykonávat svoji 

dosavadní činnost 

▪ Jedná se převážně o zaměstnance se 

zdravotním omezením 

▪ invalidita

▪ rekonvalescence

▪ těhotné zaměstnankyně

▪ vytipované skupiny zaměstnanců 

– senioři ŠA, aj.

Chráněné/profilové centrum

Základní pilíř sociální politiky firmy ŠKODA AUTO



CONFIDENTIAL

14 Zaměstnanecké výhody_4_2019

▪ Zaměstnanci umístění přímo na chráněném pracovišti a v 

centru výroby klíčů

▪ jsou zařazeni v profesích zajišťujících drobné práce v 

chráněné dílně jako je:

▪ přebalování a vychystávání dílů

▪ předmontáže dílů pro výrobu vozů

▪ jednorázové operativní činnosti

▪ příprava palubní literatury

▪ kompletace kontrolních karet vozu

▪ nepracují v taktu, mají dané normy práce

▪ pracovní doba: pondělí až pátek v ranní a odpolední 

směně

▪ Další zaměstnanci jsou umístěni v různých profesích v 

rámci závodu dle jejich zdravotního stavu

▪ např. strážní, šatnáři, výdejna nářadí, operátoři 

logistiky, kontroloři aj.

▪ tito zaměstnanci již mohou pracovat i v noční směně

Chráněné/profilové centrum

Chráněné/profilové pracoviště a Centrum výroby klíčů v závodu v Kvasinách
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▪ Profilové místo 

▪ Nově vytvořeno 10x pracovních 

míst spadajících přímo pod 

výrobní útvary montáže, svařovny, 

lakovny, logistiky

▪ Slouží pro zařazení zaměstnanců 

na přechodnou dobu než budou 

znovu zdravotně způsobilí pro 

svoji původní profesi

Profilové místo

Základní pilíř sociální politiky firmy ŠKODA AUTO
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Děkujeme za pozornost 


