Karta věznice

Page 1 of 1

KARTA VĚZNICE
Název a adresa věznice

Pardubice (V)

Kontaktní osoba : jméno

Balek Tomáš, Mgr.

Potenciál v zaměstnávání

352

Zajišťované profese nebo
typy výroby
(profese/výroba
a disponibilní počet)
Reference na stávající či
minulé

odběratele

Husova 194, Pardubice, 530 44
466 083 180, 602
telefon:
785 896
e-mail: tbalek@vez.pce.justice.cz

aktuálně zaměstnáno u jiných
subjektů
aktuálně zaměstnáno ve vnitřním
provozu
aktuálně zaměstnáno u
provozovny SHČ

161

volný potenciál

50

141

mimo věznice

0

s ostrahou
ve věznici

0
50

0

pomocný dělník (opracování odlitků), pomocný dělník (pomocné tiskařské práce),
pomocný dělník (třídění odpadu), pomocný dělník (úklidové práce), pomocný dělník
(práce ve dřevovýrobě), pomocný dělník (opracování plastů), pracoviště vlastní výrobní
činnosti (šití oděvních součástek pro vězněné osoby v rámci VS ČR).

Stávající partneři: Kovolis Hedvikov a.s., Marius Pedersen a.s., Tiskárna Rentis s.r.o.,
Statutární město Pardubice, Jan Ficek Dřevovýroba s.r.o., Faurecia Interiors Pardubice
s.r.o.

počet
Výrobní prostory ve věznici
hal 4
Poznámky k vybavení
výrobních
prostor (možnosti využití) -Vhodné pozemky pro
výstavbu hal
uvnitř věznice
Poznámky k volným
pozemkům

rozloha 5 797 m2

Ne

mimo věznici

disponibilní prostor

Ne

plocha

0 m2

m2

Doplňující údaje:
(např. možnost rozšíření
kvalifikace, .. )
Legenda k zobrazeným údajům:
Kontaktní osoba - osoba, která je odpovědná za agendu zaměstnávání odsouzených.
Potenciál v zaměstnávání - číslo vyjadřující všechny potenciálně zaměstnatelné odsouzené.
Mimo věznice - počet odsouzených, kteří připadají v úvahu pro práci vně či vevnitř věznice.
Zajišťované profese nebo typy výroby - druhy činností, které mohou odsouzení vykonávat v závislosti na
jejich případné odbornosti, vyučení apod.
Reference na stávající či minulé odběratele - firmy, pro které odsouzení pracovali a mohou dát referenci na
věznici.
Poznámky k vybavení výrobních prostor - vybavení, druh činnosti, patrové nebo přízemní budovy apod.
Poznámky k volným pozemkům - specifikace o jaké pozemky jde, případně může jít o haly, budovy, které je
třeba dostavět, pokud jsou mimo areál věznice, apod.
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