Náhradné plnenie pre
chránenú dielňu
WELLNEA

Znižovanie nákladov zadaním zákazky chránenej dielni
Každá firma s viac ako 20 zamestnancami má zo zákona
povinnosť zamestnávať 3,2% zdravotne postihnutých
občanov z celkového počtu svojich zamestnancov.

Firmy, ktoré v roku 2014 nezamestnávajú zdravotne
postihnutých občanov platia povinný odvod do štátneho
rozpočtu vo výške 977 EUR za jedného zdravotne
postihnutého zamestnanca.
VÝHODNEJŠIA ALTERNATÍVA
Firma môže svoju zákonnú povinnosť riešiť aj zadaním
zákazky chránenej dielni vo výške 869 EUR za jedného
zdravotne postihnutého zamestnanca, čím ušetrí viac ako
100 EUR.

Výhoda náhradného plnenia pre firmu
* Legenda
ZP – zdravotne postihnutý občan
CHD – chránená dielňa
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Využitím služieb chránenej dielne WELLNEA v Senci alebo v Bratislave,
prípadne priamo vo Vašich priestoroch nahradíte povinné odvody štátu.
Na každom ZP zamestnancovi ušetríte a navyše získate atraktívne služby pre
svojich zamestnancov alebo benefity pre obchodných partnerov.

Tri najväčšie výhody spolupráce s chránenou dielňou WELLNEA
1. Salón krásy a zdravia WELLNEA poskytuje
svoje služby od roku 2009. Má prevádzky v
Senci a v Bratislave, ale vybrané služby je
možné poskytovať aj priamo v priestoroch
firmy.
2. Služby chránenej dielne ponúkajú pre
zamestnávateľa zaujímavý sociálny
program pre zamestnancov. Nákupom
služieb môže firma zároveň efektívne využiť
svoj firemný sociálny fond. Podľa
posledných prieskumov zamestnanci, ktorí
sú angažovaní a majú pocit ocenenia,
podávajú o 22 % vyšší výkon a majú o 41 %
nižšiu chybovosť.

3. Možnosť zníženia DPH nakoľko služby sú
poskytované platiteľom DPH.

Možnosti využitia služieb chránenej dielne WELLNEA
SLUŽBY WELLNEA
Masáže

Kaderníctvo
Pedikúra
Kozmetika

Manikúra a nechtový
dizajn
Kavitácia
Anticelulitídny,
antiobezitný a
antiopuchový
prístroj
Swarovski šperky v
striebre

Služby chránenej dielne je možné využiť
zakúpením bezplatných poukazov v ľubovoľnej
výške. Poukazy dostávajú zamestnanci firmy, ktorí
sa individuálne objednávajú v našich prevádzkach
v Senci alebo v Bratislave, podľa svojich potrieb a
preferencií.
Je tiež možné, aby pracovníci chránenej dielne
vycestovali do firmy a služby poskytovali v
dohodnutú dobu na pracovisku, napr. týždeň
predvianočných masáží priamo vo firme.

Referencie

Ďakujeme, že podporujete myšlienku zamestnávania zdravotne postihnutých osôb!
Viac na www.wellnea.sk
Kontaktné osoby:
Nora Horváthová, nora@wellnea.sk, 0905 934 384
PhDr. Elena Kopcová, PhD., ena@wellnea.sk, 0907 154 601

