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Vyjednávání o mzdách pokračuje, přinášíme EXPRES
návrhy Odborů KOVO MB a ﬁrmy ŠKODA

Vyjednávací tým Odborů KOVO
pokračuje v kolektivním vyjednávání o mzdách s ﬁrmou ŠKODA.
Po vstupním požadavku Odborů KOVO, kter ý ﬁrma ŠKODA
označila jako přemrštěný, přišla
ﬁrma v úterý 23. února s vlastní
vstupní nabídkou do vyjednávání.
Vyjednávací tým i Podnikovou
radu překvapilo, že se nejednalo o nulovou hodnotu, zřejmě
to byla i reakce na požadavek
odborů KOVO. Firma ŠKODA poprvé za mnoho let zpět přišla se
vstupní nabídkou představující
dvoufázový růst tarifu, ale na dva
roky platnosti mzdové dohody!
V dnešním vydání ŠO vám v souladu s naprostou transparentností
vyjednávání přinášíme kompletní
přehled požadavků Odborů KOVO
MB a nabídku ﬁrmy ŠKODA. Jde
však pouze o vstupní údaje obou
stran, o kterých se bude nadále
vyjednávat, bude hledán vzájemný
kompromis. Uvedené údaje berte
jako vstupy do jednání, konečná
čísla budou pochopitelně vypadat
jinak. Při optimálním výsledku dohody uvažují odbory KOVO o pásmu
1 až 2 roky platnosti mzdové dohody. Vše záleží na tom, aby výsledné
hodnoty byly pro zaměstnance výhodné. Celý proces bude posuzovat
a schvalovat Podniková rada.
V pátek 26. února se mimořádně
sešla Rada předsedů, která dostala
kompletní výklad s důsledným porovnáním požadavku Odborů KOVO,
nabídky ﬁrmy i řady dalších ukazatelů, například dopadů takové nabídky
na jednotlivé tarifní třídy a složky
mzdy, skutečný dopad do reálných
mezd a podobně. Důkladný výklad
včetně všech čísel a údajů dostali
uvolnění členové Rady předsedů
a členové výborů Kvasiny a Vrchlabí. Výklad je náročný, o čemž svědčí
skutečnost, že se Odbory KOVO
a ﬁrma neshodly na celkové hodnotě
nabídky zaměstnavatele ve vztahu
k růstu mezd v letošním roce, který
se dá pohledem na různé složky
mzdy a tarifní třídy vykládat různě.

Rada předsedů po důkladném
zvážení nabídky ﬁrmy a následné
diskuzi odmítla tuto nabídku přijmout a uložila vyjednávacímu týmu
pokračovat ve vyjednávání. Stejné
stanovisko zaujaly výbory Kvasin
a Vrchlabí, které zasedaly souběžně ve svých závodech. „Firma
sice přišla se zajímavou nabídkou,
kterou při nekomplexním pohledu
by někdo mohl považovat za přijatelnou, lidé by ale později zjistili,
že to pro ně není úplně výhodné.
Firma předložila návrh, který vypadá
psychologicky dobře, ale ve skutečnosti tak výhodný není. Má to dobře
propočítané,“ říká předseda PR

Vypraví se také za výbory organizací v Kvasinách a ve Vrchlabí.
„V každém případě budeme
ve vyjednávání důsledně pokračovat
a pokusíme se u vyjednávacího stolu dosáhnout za všech okolností co
nejlepšího výsledku,“ říká předseda
Povšík. Podotkl, že v letošním vyjednávání nebudou aktivovány technické komise, aby bylo vyjednávání
v hlavním týmu pružnější. „Máme
před sebou ještě řadu kol, v každém případě budeme postupovat
podle zákona, může dojít i na zprostředkovatele,“ uvedl J. Povšík.
„Hraje nám do noty potřeba ﬁrmy
k uzavření dohody o vícesměnném

rok zvyšují mzdu na úroveň, o jaké
si může většina zaměstnanců v jiných ﬁrmách nechat jen zdát. Ačkoli
nyní v některých ﬁrmách s ohledem
na pozitivní ekonomickou situaci
také rostou mzdy, je to obvykle
po mnoha letech a procentuální
přidání je z výrazně nižší hodnoty.
Obvykle je zde navíc mzda složená z celé řady pohyblivých částí,
na které zaměstnanci dosáhnou, jen
pokud stoprocentně plní docházku,
pracovní úkoly, nulovou nemocnost
a podobně.
Velké Dílenské organizace na zasedání RP deklarovaly podporu
vyjednávacímu týmu a připravenost
členské základny
podpořit vyjednávání všemi prostředky. Odboráři také
naráželi na reakci
ﬁrmy na první odborový návrh a jednorázovou platbu k výročí 25 let
od spojení ŠKODA
AUTO s koncernem
Volkswagen. Firma
r e a g ova l a v to m
smyslu, že st ačí
oslava. Předseda
DO 12 Karel Matějka se proto ptal, jak
vlastně ﬁrma hodlá
oslavit 25 let, když
odmítá zaměstnance odměnit. Věříme,
že propojení bylo
pro obě strany velmi
prospěšné a ekonomicky výhodVlevo vstupní návrh Odborů KOVO, vpravo vstupní nabídka ﬁrmy ŠKODA. Poslední
né a ŠKODA není
sloupec vyjadřuje s pomocí symbolů, kde jsou obě strany v souladu a je možné brzy
pro V W tzv. koulí
dosáhnout dohody (zelené zatržení), kde se bude ještě dlouhodobě vyjednávat (šedivé
na noze, ale značka,
šipky) a kde panuje vážná neshoda (červený křížek).
která si na sebe umí
vydělat. Předseda
a šéf vyjednávacího týmu Jaroslav modelu v lakovně i dalších dohod, Povšík uvedl, že se hovoří o tom,
které bychom zastavili. V krajním že ﬁrma uspořádá vzpomínkovou
Povšík.
Vyjednávací tým nyní kromě případě jsme připraveni vypovědět akci pro zvané ve ŠKODA Muzeu
Podnikové rady důkladně informuje dohodu o ﬂexikontech,“ uvedl před- a pro zaměstnance zábavný den
na městském stadionu s menším
také jednotlivé Dílenské organizace, seda Povšík.
Odbory KOVO svým každoroč- občerstvením. Mezi odboráři to
respektive jejich výbory. Navštěvuje
jich postupně hned několik týdně. ním vyjednáváním postupně rok co vyvolalo ironický úsměv.

V Kvasinách se potýkají s velkým náborem
zaměstnanců, chybí šatny, zázemí, jídelna i parkoviště
Závod Kvasiny nadále zažívá
nebý valý rozvoj. Již star tuje
výroba nového modelu SUV pro
značku Seat a ﬁnišují přípravy
v ýroby nového velkého SUV
ŠKODA. Tento vůz, respektive
jeho studie, se představuje nyní
na autosalonu v Ženevě. To sebou ale nese požadavky na silný
růst personálu. Jen v letošním
roce tak Kvasiny čeká nábor
kolem 2000 zaměstnanců. Další
stovky zaměstnanců již ﬁrma
nabrala například na posílení
výroby úspěšného a atraktivního modelu Superb.
To se již projevuje v absolutní
nedostatečnosti parkoviště a jídelny. Odbory KOVO Kvasiny proto
tlačí na zvyšování kapacit obojího.

„Na ploše budoucího nového parkovišti začalo odstraňování materiálu,
například navezené zeminy, tedy
příprava terénu. Firma nám stále
garantuje, že na konci dubna bude
parkoviště hotové a od května jej
budou moci zaměstnanci využívat,“
říká předseda Odborů KOVO Kvasiny Martin Lustyk. Nové parkoviště
bude mít kapacitu 350 míst, ale
pochopitelně s ohledem na masivní nábory se nedá očekávat, že to
do budoucna bude stačit.
„Začínáme také prověřovat situaci, že máme málo šatních skříněk
a prostor sociálního zázemí pro
zaměstnance. To bude brzy velký
problém. Stejně tak bude velkým
problémem jídelna, která se sice
rozšiřuje, ale zejména prostory výdeje jídel Eurestu, kapacita samot-

né jídelny se zas o tolik nezvětší.
Stavební práce na rozšíření se již
dokončují, začne montování technologií,“ podotýká Martin Lustyk.
Otázkou také je, zda se Eurestu
stále vyplatí dovážet jídla z Mladé
Boleslavi a v Kvasinách je ohřívat,
nebo je nezačít rovnou v závodě
vařit. Závod už nyní má přes 5000
zaměstnanců a postupně zde bude
až 7000 potenciálních strávníků
Nové šatny se plánují pouze v patře nových logistických hal, které
jsou v přípravě. Naopak svařovna
o jednu šatnu přišla, kde se udělalo
tréninkové centrum logistiky. Skříňky
se musely přesunout do stávajících
prostor a jsou natolik zhuštěné
na sobě, že není splňován požadavek na soukromí, mezery mezi
skříňkami a nedostatečná je i vyba-

venost, například není dostatečný
počet toalet. „Požádali jsme o prověření této situace,“ podotkl Martin
Lustyk. Na montáži chtějí odbory
KOVO prosadit také další kantýnu,
protože s ohledem na rozvoj závodu
i tady začínají být kapacity a hlavně velké docházkové vzdálenosti
na překážku.
Kromě toho došlo také ke zvýšení počtu agenturního personálu
a problémům se střídáním v týmech, protože někteří pracovníci
zvládali jen snadnější operace
a zaučený kmenový personál tak
neměl moc možností se prostřídat. Problémem je opět i jazyková
bariéra. „Někteří v češtině vůbec
nekomunikují. Máme ale informaci,
že ﬁrma od března rozjede jazykové kurzy,“ dodává Martin Lustyk.

Ve čtvrtek se konalo
zasedání dozorčí rady
ŠKODA
Ve čtvrtek 3. března se předseda PR Jaroslav Povšík a koordinátor oblasti výroby a BOZP
Miloš Kovář účastnili zasedání
dozorčí rady ŠKODA AUTO.
Tento nejvyšší orgán společnosti
se zabýval zejména hospodařením podniku v uplynulém roce
a auditorskou zprávou. Uzavření účetnictví za rok 2015 je
podstatné pro oﬁciální informaci
o výši variabilního bonusu za rok
2015, který vychází z výpočtu
základny a jejího koeﬁcientu
směrem k hospodaření podniku, respektive zisku. Oﬁciální
výsledky hospodaření podniku
budou oznámeny na březnové
výroční tiskové konferenci.
Řeší se další témata
a problematika parkování
U v j e zd u n a p a r kov i š t ě
u 7. brány z třídy V. Klementa
(u Dřeváku) docházelo ke komplikacím. Ty byly částečně způsobeny poruchou automatického
systému, ale také určitým chaosem a nedodržováním pokynů
a intervalů ze strany spěchajících řidičů. Na doladění systému
se pracuje, aby fungoval stejně
dobře jako ten dole u brány.
Řešit se budou také parkovací
pozice pro motorky, z nichž se
špatně vyjíždí. Odbory KOVO
budou také sledovat situaci
s blížícím se zahájením stavby
parkovacího domu na 6. bráně
tak, aby byl zajištěn dostatek náhradních vstupů. Celá záležitost
musí být důkladně řešena.

Svařovna Fabie
zaznamenala v pátek
kratší prostoj
Výpadek elektrického proudu
způsobených pravděpodobně
poruchou trafostanice způsobil
v pátek 26. února zastavení výroby ve svařovně Fabie. Došlo
na prostor trvající v souhrnu
přibližně 2,5 hodiny. V dalším
toku výroby naštěstí výpadek
nezpůsobil komplikace.
Klub důchodců
připravuje setkání
bývalých členů výboru
Bývalí aktivní členové výboru
Klubu důchodců se pravidelně
každý rok scházejí na příjemném
posezení v Klubu důchodců
Odborů KOVO MB. Letos se
bývalí funkcionáři sejdou v klubu 8. března, aby zavzpomínali
a zároveň probrali současné
aktivity klubu. Klub důchodců
Odborů KOVO MB patří k největším v České republice, čítá více
než 3000 členů.
Informace
pro klienty PSČP
Dne 8. 3. 2016 bude pracoviště Penzijní společnosti
České pojišťovny v budově Odborů KOVO MB zavřeno od 8.30
do 12.00. hodin.

Změny v Dílenských organizacích
Po dvou letech příprav
a diskuzí došlo minulý týden
ke sloučení Dílenských organizací DO 20 předsedy Marka Nechvátala a DO 25 předsedkyně
Dany Hřebejkové do Dílenské
organizace DO 8 předsedy Aleše
Křováčka. V dané oblasti tedy
nyní fungují Dílenské organizace
číslo 8 a 18.
V oblasti PSB postupně docházelo k výraznému poklesu personálu
spolu s vyčleňováním a rušením

některých činností (zedníci, instalatéři a podobně), které jsou nyní
vykonávány převážně externě. Řada
zaměstnanců z této oblasti přešla
na údržbářské činnosti jinde, někteří
odešli do penze. „Jsme připraveni
přicházející kolegy ze zmíněných
Dílenských organizací zastupovat
stejně dobře, jako předsedové a výbory jejich předchozích Dílenských
organizací. Uděláme maximum v řešení všech pracovních a osobních
starostí, tak jak je naším posláním

v Odborech KOVO,“ dodává předseda DO 8 Aleš Křováček.
Podnikové radě se dále představil
nový předseda DO 41 Milan Babka,
který byl v minulých dnech zvolen.
V pozici střídá Vítězslava Švorce,
jenž odstoupil z rodinných důvodů.
Zůstává ale členem výboru DO. „Děkuji Vítězslavovi za jeho práci a za to,
že zůstává členem výboru. Milanovi
Babkovi přeji mnoho úspěchů v zastupování zaměstnanců,“ podotkl
předseda PR Jaroslav Povšík.

Členem Odborů KOVO MB je 66 let,
teď oslavil i diamantovou svatbu

Jestli o sobě někdo může říci, že je opravdu dlouholetým členem Odborů KOVO MB, pak je to Jindřich
Louda. V odborech KOVO při ŠKODA AUTO je už neskutečných 66 let. Tedy ještě déle, než v manželství
se svojí ženou Miluškou. O uplynulém víkendu oslavili diamantovou svatbu po 60 letech společného
života. I paní Miluška, byť kratší dobu, je členkou.
Diamantovou svatbu oslavili na zámku v Kosmonosech spolu s rodinou – potomky a vnoučaty. K významnému
jubileu jim kromě místostarosty Kosmonos a rodiny popřáli také specialista sociální oblasti Odborů KOVO MB
Lukáš Halamíček a předsedkyně Klubu důchodců KOVO Eva Řeháková. Společně předali za odbory několik darů
a popřáli především zdraví do dalšího společného života.
Jindřich Louda, který je členem – rekordmanem – pracoval ve ŠKODA AUTO v oblasti stavebních údržeb
a po svém odchodu z ﬁrmy byl aktivním členem výboru Klubu důchodců, kde vedl zájezdovou komisi. Připravoval
a vedl jednodenní výlety pro důchodce a například vedl také rekreace do termálů ve Velkém Medéru či na Světlanku. „Nyní se pravidelné účastní každý
měsíc v našem klubu setkání bývalého výboru KD. Je také pravidelným
účastníkem soutěží v bowlingu, který
pořádá sportovní komise,“ upřesňuje
předsedkyně Eva Řeháková.
„Členství v odborech považuji
za velice důležité. Zaměstnanci tak
podporují své šance na lepší pracovní
podmínky i vyšší mzdu. Firma sama by
nikdy nepřidávala, ale je to každého
volba,“ říká Jindřich Louda. Kromě
aktivit v odborech KOVO byl aktivní
také ve Sboru dobrovolných hasičů
a rovněž kosmonoském Klubu turistů
a v zahrádkářské osadě.
„To, co nám pomohlo udržet dlouhé
manželství, je tolerance, porozumění,
ale i společné zájmy – láska k přírodě,
vycházkám či péče o zahradu,“ dodává
pan Louda ke své diamantové svatbě. Manželé Jindřich a Miluška Loudovi oslavili diamantovou svatbu.

Prostudujte si Akademii budoucnosti
a vyhrajte zajímavé ceny
Firma ŠKODA přichází s Akademií inovací, která má zaměstnance
seznámit se světem nejnovějších
technologií. Jde o internetové stránky se školením, ukázkami, videi
a mnoha informacemi, doplněné
o závěrečný kvíz, které najdete
na webové adrese www.akademie-inovaci.cz. Přihlásit se lze také
z domácího počítače pomocí přihlašovacích údajů, které zaměstnanci
naleznou v únorové výplatní pásce.
Postupné vzdělávání v této oblasti má zvyšovat povědomí o novinkách i inovacích a celkově přispívat
k dalšímu rozvoji a budoucnosti

ﬁrmy. Zajímavý projekt podporují
také Odbory KOVO MB. Předseda
PR Jaroslav Povšík při seznámení se s projektem podotkl, že jde
o vzdělávací program založený
na dobrovolnosti zaměstnanců,
které však motivuje také zajímavá
soutěž o hodnotné ceny, například
špičkové mobilní telefony či tablety.
Úspěšní absolventi kvízů, které
jsou součástí školení, budou zařazeni do slosování. „Jde o zajímavý
projekt, který bude zaměstnance
zajímat, nové technologie se brzy
dotknou nás všech,“ podotýká předseda Povšík.

Především takzvaný průmysl
4.0 se bezesporu dotkne i výroby
a vývoje s ohledem na zjednodušování práce, efektivitu či moderní
postupy a inovace. Kvalifikační
kampaň začala tento týden, přičemž každý měsíc až do června
budou na webu Akademie inovací zveřejňována klíčová témata
doplněná o zajímavosti a ukázky praktického využití ve světě
i ve ŠKODA AUTO. Cílem je představit zaměstnancům možnosti
klíčových technologií v oblastech
virtuální reality, 3D tisku, QR kódů
a mnoho dalšího.

SERIÁL

Jaké výhody mají zaměstnanci navíc díky kolektivnímu vyjednávání
Nejen mzdy, které rostou kontinuálně každý rok, ale také řada
dalších výhod vychází z kolektivního
vyjednávání Odborů KOVO, které
by ve ﬁrmě, jakou je ta naše, bez
každoročního tlaku odborářů neexistovaly. Řadu z těchto věcí se Odborům KOVO v průběhu dlouholetého
vyjednávání podařilo sjednat nad
rámec platných právních předpisů
a zakotvit nejen v kolektivní smlouvě
(KS), ale i v souvisejících dohodách
se zaměstnavatelem.
4. díl
Kapitola D
– Pravidla odměňování
Mezi odbory a zaměstnavatelem
je odsouhlasen mzdový systém
pro tarifní zaměstnance, který neobsahuje takové položky, které by
zaměstnanci nemohli plně ovlivnit
(např. měsíční prémie).

Zařazování pracovních činností
do tarifních skupin se provádí podle podnikového Katalogu směrných příkladů ŠKODA. Zavedením
nových směrných příkladů nebo
změnami stávajících se zabývá Paritní komise, společný orgán odborů
a zaměstnavatele. Ta odsouhlasuje
i příplatky za takt, vícesměnné pracovní systémy a pracovní prostředí.
Mzdové tarify ve všech stupních
jsou výrazně nad stupnicí zaručených tarifů, vyplývajících ze zákoníku práce a zakotvených v nařízení
vlády.
Součástí Dohody o mzdách je
i průměrná rozpočtovaná částka
na osobní ohodnocení, její dodržování je následně kontrolováno.
Mimo příplatků, které určuje
zákon, jsou vypláceny i další, zakotvené v dohodách mezi odbory
a zaměstnavatelem:

• racionalizační příplatky MTM
100 a Trend ŠKODA (u většiny
zaměstnanců jsou zakotveny
v týmové odměně)
• práce v odpolední směně
• nestandardní pracovní prostředí
• práce v nuceném taktu
• práce ve vícesměnných systémech
Mezi odbory a zaměstnavatelem
je dohodnut systém podnikových
bonusů. Zaručená část je odvozena
od dekretové mzdy zaměstnance,
variabilní část je stejná pro všechny
tarifní zaměstnance a je odvozena
od výsledku ﬁrmy za uplynulý rok.
Mezi odbory a zaměstnavatelem
jsou dohodnuta pravidla odměňování
ve zdravotním a převisovém poolu,
způsoby dorovnání při poklesu tarifní skupiny a postup při uplatňování
smluvní mzdy pro tarifní zaměstnance.

Odbory KOVO MB
pořádají 4. ples seniorů
- nejen pro seniory

Odbory KOVO MB pořádají 8. 4. 2016 v Domě kultury Mladá Boleslav od 19.00 hodin 4. ples seniorů Odborů KOVO MB. Tento ples je
prakticky uzavřením plesové sezóny v Mladé Boleslavi a je zajímavou
akcí určenou nejen pro členy Klubu důchodců Odborů KOVO MB, kteří
se tak sejdou u příjemné muziky, popovídají si a zatančí, ale rovněž
i pro všechny další příznivce tancování bez věkového omezení.
O hudbu k tanci se postará oblíbená Vinšovanka a potěší i další
program. Součástí bude i slosování vstupenek o hodnotné ceny.
Vstupenky na ples budou v prodeji každý čtvrtek od 3. 3. 2016
v Klubu důchodců, Dukelská ulice 1421, vedle Domu kultury v Mladé
Boleslavi, a to v době od 9 - 11 hodin, nebo denně od 3. 3. 2016
ve videopůjčovně Odborů KOVO MB, budova M5 v době od 9 - 18
hodin. Cena pro člena 100 Kč, ostatní 250 Kč. Kapacita stolového
uspořádání je cca 400 míst.

Vyjednávací tým Odborů
KOVO MB v DO 40

Ve čtvrtek 25. února se konalo
mimořádné zasedání výboru DO 40,
na které byl pozván vyjednávací
tým Odborů KOVO MB. Vedoucí vyjednávacího týmu J. Povšík
spolu s ekonomem J. Millerem
podrobně seznámili přítomné s dosavadním průběhem kolektivního
vyjednávání o mzdách po jeho 3
kolech. V následné diskusi vyslovili
členové výboru DO 40 svou nespokojenost s dosavadním postupem
ﬁrmy a podpořili vyjednávací tým.
Zmíněny byly i možnosti dalšího
postupu od mítinků, jednání před
zprostředkovatelem až po možné
stávkové akce.
Závěrem jednání vyslovili přítomní zástupci zaměstnanců montáže
Octavia svou nespokojenost s úrovní stravování – sortiment jídel, málo
zásobené automaty a vysoké ceny
v kioscích. Všechny náměty budou
předmětem dalšího jednání se společností Eurest, která stravování
ve ﬁrmě zajišťuje.
DO 40 proto v březnu navštíví
vedoucí Eurestu Aleš Stříbrný, aby

zodpověděl zásadní dotazy ohledně
stravování. „V této oblasti, kde jsme
zvyklí zejména na kritiku ﬂexikont,
taktu výroby, normy obsluhy, se
tentokrát snesla nebývalá vlna kritiky
na stravování,“ říká předseda PR
Jaroslav Povšík. Zazněla ale také
pozitivní připomínka, a to na zavedení svačinových polévek do kiosku,
což je hodnoceno jako velmi dobrá
služba.
Okruh pachatelů se takzvaně
zužuje, vypadá to, že vlnou kritiky
prochází především jídelna M13
Octavia, kde bude nutné věci razantně a systematicky řešit. Zaměstnanci sdělili jasně: „Pokud ﬁrma chce
nadstandardní tempo a pracovní
dobu, musíme mít možnost dobrého
stravování za odpovídajících cenových podmínek.“
Inspirující byl rozhovor s jedním
ze zaměstnanců, kter ý k ceně
a kvalitě v kioscích prohlásil: „Říká
se nám: Když to nechcete, tak to nekupujte. Ale pokud si budu dělat svačinu z domova, tak se ptám, k čemu
tady ty jídelny a kiosky jsou?“

Otevřou se nová
chráněná pracoviště

Odbory KOVO MB dlouhodobě tlačí na realizaci chráněných
pracovišť, která umožní najít práci
více zaměstnancům se zdravotními
i jinými pracovními hendikepy –
tedy lidé po vážnějších nemocech,
úrazech, zaměstnanci „opotřebovaní“ náročnou prací či například
matky samoživitelky. Cílem je, aby
i dlouholetí zaměstnanci, kteří již
nemohou vykonávat svoji náročnou
práci, našli další uplatnění ve ﬁrmě
ŠKODA se všemi výhodami, které
k práci ve ﬁrmě patří.
Již jsme vás informovali, že
v CKD centru v Mladé Boleslavi
se podobné pracoviště připravuje.
Investice do něho jsou již dokončeny
a 8. března bude oﬁciálně otevřeno
za účasti předsedy Podnikové rady
Jaroslava Povšíka, člena představenstva za oblast personalistiky
Bohdana Wojnara, člena představenstva za oblast výroby Michaela
Oeljeklause a Ing. Jiřího Cee, vedoucího logistiky značky.
S myšlenkou vzniku centra, které
neslo pracovní název Severní rampa, přišel předseda Povšík na základě zkušeností z podobného projektu
„Westrampe“ v Německu, který
úspěšně řeší zaměstnávání handicapovaných pracovníků. V nové
dílně v CKD centru zaměstnanci
připravují a balí díly určené do externích výrobních závodů. Práci zde má
najít celkem 54 zaměstnanců, kteří
mohou pracovat na dvě či na jednu
směnu. S jejich zaměstnáváním se
začalo již od loňského října. Cílem
zdejšího centra je zaměstnance

s omezením integrovat mezi zdravé
lidi, jsou součástí pracovních týmů
a rovněž dostávají týmové odměny.
V minulých dnech začal také
provoz nové chráněné dílny v prostorách u nové svařovny v závodě
Kvasiny. Původní chráněná dílna
ustoupila hale výstavních vozů.
Zaměstnanci s různými druhy hendikepu a pracovních omezení zde
našli důstojné a kvalitní pracoviště
i odpovídající zázemí v místě blízko
brány i s možností parkování. Odbory KOVO Kvasiny se zasadily, aby
byla realizována nová dílna s lepší
dostupností a bylo zabráněno „rozmístění“ těchto zaměstnanců různě
k linkám.
„Vše je zcela nové a čisté. Podle
našich požadavků byly také provedeny investice do sociálního zázemí.
Ženy tam proto mají šatny, toalety
i sprchy v přízemí. Muži pak mají
v přízemí toalety a šatny i sprchy
mají v patře jako ostatní zaměstnanci. Mohou ale s ohledem na své
hendikepy využívat výtah,“ říká
předseda Odborů KOVO Kvasiny
Martin Lustyk. Oﬁciální otevření
nové chráněné dílny v Kvasinách
se připravuje.
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