Firma
Hlavní náplní činnosti PpHK je zajišťování zaměstnání osobám se změněnou pracovní schopností
v rámci tzv. chráněných dílen. Ke dni 26.9.2002 byl realizován projekt provozu chráněné dílny za podpory
Úřadu práce Hradec Králové a Centra zdravotně postižených Královéhradeckého kraje. V současné době je
v chráněných dílnách zaměstnáváno cca 60 osob (95% ZZP), tímto je Propagační podnik Hradec Králové
oprávněn poskytovat svým partnerům tzv. náhradní plnění. Řadí se mezi největší firmy svého druhu
v Královéhradeckém kraji a je člene Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR. Ke dni 4.3.2005
jsme certifikování dle ČSN EN ISO 9001:2001, cert. číslo 00.106.314, TÜV SÜD.
Vzhledem ke skutečnosti, že firma provozuje veškerou svoji činnost ve vlastních prostorách, je
schopna nabídnout kvalitní a jisté zázemí spolupráce. Rozšiřování činnosti PpHK zároveň umožní zařazení
dalších osob se ZPP do zaměstnaneckého procesu a má výrazný společenský efekt.

Reklamní a propagační činnost

PROPAGAČNÍ PODNIK
Hradec Králové s.r.o.

NABÍZÍME
Reklamní a propagační činnost
Grafické služby DTP, tiskoviny, samolepicí etikety, bezpečnostní tabulky, štítky, velkoformátový tisk,
malonákladový tisk, polepy automobilů, motocyklů, autoplachty, transparenty, billboardy, tabule, totemy
světelné reklamy, plastické písmo, orientační systémy, reklamní předměty, textil, malby na fasády, stojany,
výlohy, výstavy atd.
Webdesign
Výroba webových prezentací a internetového obchodu - publikační systém, webhosting, domény

Technické služby - kooperace
V rámci poskytování kooperačních služeb se PpHK zabývá především dokončovacími operacemi na
výrobcích zákazníků. Nejvýznamnější zákazníci jsou přední světový výrobci automobilů.
Čistění výrobků

kontrola jakosti (výstupní kontrola výrobků
kontrola jakosti v místě určeném zákazníkem, kompletace
výrobků (lepení, skládání, plnění apod.), balení a značení výrobků, demontáž zmetkových výrobků s cílem možnosti
znovu použití určitých součástí, ostatní manuální práce.
(odstraňování přetoků výrobků, následné dočišťovací práce),

Pronájem nebytových prostor
Snadno dostupné prostory pro zásobování v blízkosti MHD a hlavních silnic. Zrekonstruované
budovy s bezbariérovým přístupem a parkováním v areálu. Objekty na pozemku o výměře 4 700 m2 jsou
vhodné pro zřízení kanceláří, dílen či skladů. K dispozici je také vysokozdvižný vozík pro manipulaci
s nákladem.
Náhradní plnění
Náhradní plnění je určeno všem podnikatelským subjektům, kteří zaměstnávají více jak 25 osob a ze zákona
mají povinnost zaměstnávat 4% osob se ZPP. Pokud nechtějí nebo se jim nedaří tyto občany pro svou činnost získat,
mohou odvést za tyto osoby tzv. "invalidní daň" (2,5 násobek průměrné mzdy v hospodářství za každého ZZP), nebo
mohou využívat služeb tzv. chráněných dílen. Pro více informací o náhradním plnění kontaktujte Propagační podnik Hradec
Králové.
V případě obcházení tohoto zákona v podobě "překupnictví" mizí potřebný sociální efekt a ze systému odchází
značné množství peněz, které stát chce nahradit - z vašich daní.
Světová krize
V současné době, kdy probíhá světová krize a její důsledky začínáme pociťovat, začínají firmy přecházet na
"krizové řízení". V rámci úsporných opatření je možnost převést projekt k PpHK, který je schopen při zachování kvality
snížit náklady a převzít odpovědnost za projekt. Při využití “náhradního plnění” ušetříte další peníze, které jinak odevzdáte
státu.
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zákazníka za účelem ověření a udržení jakosti dodávek),

