Jana Pastorová – Archa interier s.r.o. Litvínov
Po ukončení SŠES v Mostě jsem nastoupila do Chemických
závodů (dnešní Unipetrol RPA, s.r.o.) na personální
oddělení, kde jsem pracovala asi rok a poté jsem odešla na
první mateřskou a rodičovskou dovolenou. Po jejím
ukončení jsem přestoupila na odbor požární ochrany, kde
jsem jako preventistka pracovala čtyři roky a po té jsem
odešla na druhou mateřskou a rodičovskou dovolenou.
Po návratu do zaměstnání jsem nastoupila na odbor
stravování, na pozici účetní.
Asi po pěti letech jsem
přestoupila do organizace Sportas s.r.o., která v té době
patřila společnosti Unipetrol. V této firmě jsem měla na
starost financování a administrativní zpracování účetních
dokladů pro sportovní oddíly.
Jana Pastorová, zdroj: archiv J. Pastorová

Po sametové revoluci a po 12 letech praxe jsem se rozhodla v roce 1993 odejít a
začít podnikat. S manželem a dvěma dalšími společníky jsme koupili dům
v Litvínově na náměstí, který byl vhodný k podnikatelským aktivitám. Vyřídili
jsme si hypotéku, což v té době nebyl žádný problém a vlastními silami opravili
přízemí domu. Tyto prostory jsme pronajali jako obchody. V podkroví domu jsme
otevřeli internetovou kavárnu, která byla v té době jednou z prvních v regionu,
ale po rozmachu domácího internetu jsme ji asi po čtyřech letech museli uzavřít.
Půdní prostory jsme stavebně upravili na malý penzion, který provozujeme
dosud.
V prvním patře domu jsme si
zřídili kanceláře naší vlastní
firmy,
kterou
jsme
se
společníkem založili a kterou
úspěšně
provozujeme
již
takřka 15 let. Jmenuje se
Archa
interier
s.r.o.
a
zabýváme
se
návrhy
a
realizací
interiérů,
včetně
menších stavebních prací.
Webové stránky www.archainterier.cz - reference, zdroj: archiv J. Pastorová

Zastupujeme zejména českých firmy jako např. Jitona, Gazel, Hobis atd.
V současné době je naší hlavní náplní dodávka podlahových krytin a žaluzií do
Unipetrolu RPA s.r.o., dodávky nábytku do škol, firem a městských úřadů
v regionu a samozřejmě poskytujeme služby i občanům regionu Litvínov.
Můžeme se pochlubit realizací a referencemi z více než 7 zakázek v obytných
prostorách (domy, byty), 15 zakázek v oblasti občanské vybavenosti (obchodní
prostory, nemocnice, sportovní areály, atd.) a 20 zakázek realizovaných
v kancelářských prostorách. Naši klienti a naše práce není vidět pouze
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v Ústeckém kraji, i když zde máme samozřejmě nejvíce zákazníků, ale naši práci
můžete potkat i například v Sokolově, Praze.
Díky síti spolupracujících subjektů, zákazníků a dodavatelů jsem před dvěma lety
začala spolupracovat se vzdělávací společností Rekvalifikační a informační
centrum s.r.o. v Mostě a pomáhat litvínovským a dalším regionálním
podnikatelům se získáním dotací z Evropského sociálního fondu určených na
rozvoj podnikání a vzdělávání zaměstnanců (jednalo a jedná se zejména o
projekt „Vzdělávejte se pro růst“). Má práce spočívala zejména v kontaktování
potenciálních vhodných firem a podnikatelů, ve vyplňování žádosti o finanční
podporu, přípravu projektového záměru ale i často v realizaci samotných
úspěšných projektů.
Díky nastavení této spolupráce před cca 4 lety jsem se začala více zajímat o
možnost podpory podnikatelských subjektů z programů ESF a stejně tak i
možností rozvoje lidských zdrojů v regionu, podporu nezaměstnaných osob,
zvyšování kvalifikace a vytváření nových pracovních míst u regionálních
zaměstnavatelů a zaměstnávání těchto nezaměstnaných osob. Často jsem se
stávala prostředníkem mezi nezaměstnanými, vzdělávacími institucemi v regionu
realizujícími projekty na podporu zaměstnanosti a regionálními zaměstnavateli,
kteří hledali nové zaměstnance a vítali případnou finanční podporu při vytváření
nových pracovních míst. Tato práce, resp. spíše poslání, mě v posledních letech
velmi naplňuje a vidím ji jako velice prospěšnou pro rozvoj regionu Litvínovska,
kde od narození žiji a mám tu mnoho přátel.
Vzhledem k tomu, že jsem žena a z vlastní zkušenosti vím, že podnikání pro ženu
je mnohem obtížnější než pro muže, tak se snažím pomáhat hlavně ženám
podnikatelkám i ženám z řad nezaměstnaných. Vím, jak bývá obtížné často
skloubit podnikání a rodinný život
stejně jako nedostatek finančních
prostředků, deziluze z toho, že ženu
nikdo nechce a nepotřebuje a tím
snižující
sebevědomí
a
sociální
vyloučení.
Přípravný tým soutěže Podnikatelka roku
v rámci projektu „Příležitost“, zdroj: Projekt
Příležitost (www.lvsprilezitost.cz)

Při spolupráci na projektu „Příležitost“
realizovaného
z OPLZZ
a
podporujícího rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce v regionu Litvínovska a
Meziboří, jehož součástí byla i soutěž Podnikatelka roku Litvínovska a Meziboří,
jsem byla v kontaktu s velkým množstvím litvínovských podnikatelek a zjistila
jsem, že jejich situace není vůbec jednoduchá a že většina z nich by se dál ráda
scházela a měla možnost si vyměnit své zkušenosti a navzájem si pomohla.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodly na podzim roku 2013 založit občanské
sdružení podporující ženy (nikoliv pouze podnikatelky, ale i ženy ve veřejných
funkcích, zaměstnankyně i nezaměstnané či ženy v domácnosti), které jsme
nazvaly WomenNet. Myslím si, že v regionu Ústeckého kraje a obecně i České
republiky je zapotřebí ženy podporovat, motivovat k dalšímu rozvoji nejen na
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poli podnikání, ale zejména tam. Beru to jako svůj další úkol do budoucna, který
pomůže k udržitelnému rozvoji regionu Litvínovska a potažmo celého Ústeckého
kraje.

Kontakt:
Archa interier s.r.o.
Kostelní 35, 436 01 Litvínov
Web: www.archainterier.cz
Email: jana.pastor@seznam.cz
Telefon: +420 777 276 901
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