STYL PLZEŇ
výrobní družstvo
Oblast chráněné práce

Výrobní družstvo vzniklo v roce 1957 jako družstvo
invalidů, zaměstnávající od počátku převážně občany
se zdravotním postižením. Díky odpovědné investiční
politice a rozvoji výroby a služeb podniká družstvo
v současné době ve vlastních objektech.
V duchu svého poslání vybudovalo družstvo již
v 80.letech první chráněné dílny pro těžce zdravotně
postižené pracovníky a to s tělesným, smyslovým
i mentálním postižením. V současné době provozuje
družstvo 2 CHPD pro těžce zdravotně postižené
pracovníky a 5 CHPD pro ZP postižené 1.-3.stupně
a osoby zdravotně znevýhodněné, v nichž pracuje
170 zdravotně postižených zaměstnanců, dle dohod
s Úřadem práce Plzeň a ÚP Plzeň sever. Pracovní
náplň CHPD pro těžce ZP tvoří kompletační práce
a kooperační činnosti převážně v papírenském,
galanterním a automobilovém oboru.
Chráněná pracoviště jsou mnohdy jedinou možností
pro ZP , kteří vlivem svého handicapu nemohou obstát
v tvrdé pracovní soutěži se zdravými spoluobčany.
Chráněná pracoviště mají tedy výrazně sociální aspekt,
ekonomický přínos je pochopitelně malý. Budoucnost
CHPD je závislá na výši a stabilitě podpory státu,
která je pro jejich existenci nezbytná, rozhodující.

Dlouholetá tradice a významné know-how nám
umožňuje zaměstnávat velkou skupinu zdravotně
postižených osob a provozovat 7 početně velkých
CHPD. Družstvo tak může nabídnout ﬁrmám, úřadům
a organizacím zákonnou formu náhradního plnění
k splnění 4% podílu ZP zaměstnaných osob. Tato
forma významně snižuje i náklady ﬁrem, pokud sami
neplní % zaměstnanosti ZP osob.
Nabízíme: plochá průmyslová těsnění všech
druhů, včetně těsnění dle vzoru a přání zákazníků,
knihařskou výrobu a služby, kartonážní obaly,
kompletační, kooperační, montážní, adjustační a jiné
práce v různých průmyslových oborech, kancelářské
potřeby a PVC obaly, výrobu a kompletaci kabelových
svazků a elektrokomponent pro standardní a náročné
aplikace, šití dámské, pánské, sportovní konfekce,
profesních a pracovních oděvů, textilních doplňků
atp.
Cílem družstva je úspěšně pokračovat v utváření
podmínek pro pracovní uplatnění zdravotně
postižených občanů ve všech oblastech činnosti
družstva, za předpokladu adekvátní výše podpory
státu ﬁrmám zaměstnávajících převážně zdravotně
postižené občany.
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