
Výroční zpráva za rok 2019
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Ergotep, družstvo invalidů



Je za námi rok 2019, a tudíž je na místě, abychom činnost naší sociální služby za tento rok 
zrekapitulovali. 

Naše sociální služba je součástí útvaru integrační personalistiky v družstvu invalidů Ergotep 
a zabývá se sociální rehabilitací. Družstvo Ergotep zaměstnává převážně osoby zdravotně 
znevýhodněné a ti mohou potom naší služby využít. Zaměstnanci naší služby se pohybují 
mezi zaměstnanci se zdravotním znevýhodněním, proto jsme této cílové skupině nablízku. 
V rámci programu RESTART spolupracujeme s Hamzovou odbornou léčebnou pro děti a do-
spělé Košumberk – Luže. Dalšími externími subjekty s nimiž spolupracujeme jsou Úřady práce 
ČR, Domov na hradě Rychmburk Předhradí, ordinace praktických lékařů i lékařů specialistů, 
a další.

K našim klientům přistupujeme vždy komplexně, abychom podpořili klienta jako celek, jehož 
součástí není jenom jeho hendikep, s kterým za námi přichází, ale i osobnost jako taková, 
jeho přirozené prostředí, ve kterém žije a společnost, ve které se nachází. Díky tomu, že všich-
ni zaměstnanci naší sociální služby-sociální rehabilitace pracují jako jeden tým, můžeme 
službu poskytovat kontinuálně a tím naplňovat její hlavní poslání. 

Slovo úvodem

Bc. Eliška Macháčková, DiS
vedoucí střediska sociální služby
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Základní údaje
o sociální službě-sociální rehabilitaci
Zřizovatel: Ergotep, družstvo invalidů, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové odd. Dr,  vložka 1084, IČ: 259 97 815. Ergotep, družstvo invalidů 
má dlouholetou zkušenost se zaměstnáváním a vzděláváním osob se zdravotním posti-
žením v oblasti sociálního a pracovního rozvoje a jejich následnou integrací na chráněný 
nebo volný trh práce. 

Sociální rehabilitace 

Záboří, Zábořská 93
539 44 Proseč
IČ: 25 99 78 15 
Tel.: 469 660 912
Mobil: 720 978 336
E-mail:socialnisluzba@ergotep.cz
www.ergotep.cz

Pověřená vedením sociální služby 
Bc. Eliška Macháčková, DiS. 

Ergotep, družstvo invalidů

Záboří, Zábořská 93 
539 44 Proseč
IČ: 25 99 78 15
Tel.: 469 660 912

Statutární orgán Bc. Petr Herynek

Poskytovatelem služby sociální rehabilitace je družstvo invalidů Ergotep, organizace s re-
gistrovanou službou dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů na Krajském úřadě Pardubického kraje č. j. KrÚ 27308/2016/OSV.

Předmětem činnosti sociální služby je poskytování služeb sociální péče: Sociální rehabili-
tace, ve smyslu § 70 zákona č. 108/2006 sb.



Základní informace 
o sociální službě-sociální rehabilitaci
Cílová skupina: 
Klientem sociální rehabilitace je osoba v nepříznivé sociální situaci, to je osoba s tělesným 
postižením a osoba s jiným zdravotním postižením ve věku 18 – 64 let s trvalým bydlištěm 
na území Pardubického kraje.

Nepříznivou sociální situací se rozumí:
  ztráta schopnosti sebeobsluhy a soběstačnosti vlivem tělesného nebo jiného 
      zdravotního postižení,
  ztráta či nevhodnost původního zaměstnání,
  ohrožení vyloučením z běžného života,
  riziko ztráty bydlení,
  ztráta orientace v uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
      záležitostí,
  ztráta funkčního potenciálu a dovedností způsobená postižením.

Služba není určena lidem, kteří:
  nemají stabilizovaný zdravotní stav,
  jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek,
  nepatří do cílové skupiny sociální služby.

Sociální služba je poskytována bezplatně.
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Forma poskytování:
   Terénní (max. 5 klientů za rok)
   Ambulantní (max. 15 klientů za rok)

Provozní doba:
Ambulantní služba: pondělí – pátek od 8:00 h. do 14:30 h.
Tréninková domácnost: úterý a čtvrtek od 13:00 do 15:00 h.
Terénní služba: úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30 h.

Poslání služby:
Podpora samostatnosti a soběstačnosti klienta prostřednictvím zajištění pracovních do-
vedností, návyků a vzdělání vedoucích k uplatnění klienta na chráněném nebo volném trhu 
práce prostřednictvím komplexu činností:
  nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností  
   vedoucích k sociálnímu začlenění, 
  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  výchovné, vzdělávací a aktivizační,
  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Veškeré činnosti jsou realizovány v souladu s principy:
  důstojnosti a individuálního přístupu,
  ochrany soukromí klienta,
  zplnomocnění,
  nezávislosti,
  práva volby,
  týmového přístupu a komplexnosti služeb,
  kontinuity péče,
  přirozenosti prostředí.



Cíle sociální rehabilitace:
Z poslání sociální rehabilitace vyplývají i konkrétní cíle:

  zvyšovat míru samostatnosti a soběstačnosti klientů služby v sociálním začleňování, 
      zejména při uplatnění v oblasti zaměstnávání a podpoře v jejich integraci 
      na chráněný nebo volný trh práce,
  snížit negativní vliv postižení na život klienta, pomoci při překonání jeho nepříznivé 
     sociální situace a tím dosáhnout samostatnosti a soběstačnosti klienta,
  zvýšit fyzické a psychické předpoklady klienta k výkonu práce, zároveň klienta 
     motivovat k práci,
  smysluplnou činností posílit klientovu soběstačnost a samostatnost,
  podpořit rozvoj pracovního potenciálu klienta, vytvořit pro klienta podmínky 
     sociální integrace,
  snížit závislost na sociálním systému,
  podporovat pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením, aby mohly žít 
     běžným životem,
  pomoci při hledání zaměstnání, které bude co nejvíce odpovídat potřebám,
     schopnostem a představám klientů sociální služby.

Materiální a technické zabezpečení
Sociální služba je poskytována v družstvu invalidů Ergotep, které zajistilo službě nezbytné 
provozní zázemí, odpovídající potřebám a zájmům klientů a platným obecně závazným 
normám.

Cíle služby sociální rehabilitace jsou specifické, aplikovatelné, reálné, termínované 
v individuálních plánech klientů a měřitelné v hodnotících dotaznících.
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Organizační struktura sociální 
služby-sociální rehabilitace 
v družstvu invalidů Ergotep

Platnost k 31. 12. 2019



PODPORA KLIENTŮ V SOCIÁLNÍM 
BYDLENÍ V PROSEČI

Na začátku roku 2019 se naši tři klienti přestěhovali do nových sociálních bytů v sociálním 
bydlení V BOSNĚ. Na nás bylo, abychom je v tomto kroku podpořili a umožnili jim se zabyd-
let tak, aby to vyhovovalo jejich představě a hendikepu. To pro nás znamenalo pomoci jim 
vhodně sestavit nábytek a uzpůsobit ho tak, aby mohli klienti byt naplno využívat. K tomu 
samozřejmě patřilo i to, že jsme klienta naučili používat všechny spotřebiče, které bude 
každodenně potřebovat k běžnému provozu domácnosti. Nedílnou součástí byl samozřej-
mě i nácvik přípravy pokrmů a stolování.

Co bylo nad rámec našich možností, jsme řešili nasměrováním klientů na kompetentní 
odborníky, kteří jejich požadavky mohli splnit.

Akce a aktivity v roce 2019
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V roce 2019 jsme získali nový prostor v sociálním bydlení V BOSNĚ, abychom zde mohli 
vytvořit TRÉNINKOVOU DOMÁCNOST. Ta je plně bezbariérová a je z ní možný přístup i na 
venkovní terasu. Jedná se o jednu místnost v přízemí domu, která je určena k nácviku všech 
činností, se kterými se lze setkat v domácnosti. To znamená, že se zde klienti mohou naučit  
vaření, praní, žehlení, úklidu a všemu, co je s tím spojené.

Tuto místnost bylo nutné vybavit nábytkem a kuchyňskými spotřebiči, navíc jsme ji do-
plnili běžným kuchyňským vybavením a pomůckami k péči o prádlo a domácnost. Bylo 
zajištěno nejen technické zázemí, ale i potřebná dokumentace (Provozní řád, Traumatolo-
gický plán, Vnitřní předpisy, Evakuační a Požární plán).

Když bylo vybavení kompletní a provozuschopné, přišel den D 24. 9. 2019, kdy jsme seznámili 
všechny zaměstnance družstva Ergotep a naše klienty s touto novinkou naší služby.

Bylo připraveno ukázkové občerstvení, cíleně formou samoobsluhy a také vysvětlení jed-
notlivých činností, které se zde budou realizovat. 

Tréninková domácnost umožní lépe plnit závazky a cíle, které si naši klienti se sociální 
službou sjednali. To znamená, že nejen dobře zvládnou vlastní domácnost, ale i nabu-
dou dovednosti, které jim mohou pomoci v získání pracovního uplatnění v oblasti vaření, 
pečení, úklidu, apod. A nejen to – v tréninkové domácnosti můžou naši klienti poznat nové 
přátele.

TRÉNINKOVÁ DOMÁCNOST



V závěru roku začala sociální služba spolupracovat s útvarem Ergoeduka, vzdělávací cent-
rum v novém projektu POSVAČÍME. Spolupráce spočívala v tom, že klienti v rámci nácviku 
vaření, připravili občerstvení pro návštěvníky Ergoeduky ve formě slaného nebo sladkého 
pečiva např. bábovky, chlebíčků, quische…

Aby se naši klienti mohli tohoto i dalších podobných projektů týkajících se přípravy 
občerstvení účasnit, pomohla jim sociální služba zajistit potravinářské průkazy. Ty jsou 
nezbytné pro práci s potravinami, které jsou určeny ke konzumaci třetím osobám. Průkazy 
mohou do budoucna využít při získání pracovního uplatnění v potravinářském průmyslu, 
jídelnách či restauracích, apod. Jejich platnost je za splnění určitých podmínek neomezená.

V prosinci jsme v rámci nácviku v tréninkové domácnosti vyráběli vánoční cukroví. Klienti 
si tak mohli nejen vyzkoušet nebo osvěžit, jak se s různými přístroji zachází, ale také 
vytvořit výrobek, který byl potom výborně využit. Oni se pak stali na několik dní cukráři 
a mohli popustit uzdu své fantazii a kreativitě. Vůně, která se z místnosti linula, lákala 
všechny k ochutnání. 

Touto činností jsme sladce završili celý rok. 
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PROJEKT POSVAČÍME





Program RESTART je významný projekt, který funguje v družstvu Ergotep 
již od roku 2017. Spolupráce družstva invalidů Ergotep a Hamzovy odbor-
né léčebny pro děti a dospělé Košumberk – Luže je stvrzena v Deklaraci 
o vzájemné spolupráci.

Jak napovídá úvodní heslo, skutečně společně „potáhneme za jeden 
provaz”. Jde o propojení zdravotní a sociální péče. Pro pacienty Hamzovy 
léčebny je to jedna ze závěrečných fází jejich rehabilitace, kdy pacient 
začíná být schopen účastnit se pracovního procesu. Tento krok je pro něho 
velmi důležitý. Na základě projektu RESTART mu jej sociální služba-sociální 
rehabilitace pomáhá uskutečnit v rámci integrační politiky družstva 
Ergotep. V roce 2019 se zapojilo sedm zájemců, kteří se rozhodli toho-
to projektu zúčastnit. Většina z nich se stala klienty naší sociální služ-
by, a tudíž jsme se snažili plnit jejich požadované cíle. Byli i tací, kteří 
se na sociální službu obrátili jen s jednorázovým požadavkem, případně 
jen zjišťovali, jak vlastně naše služba funguje.

Výsledkem této spolupráce byla zejména podpora v získání vhodného 
zaměstnání, smysluplného vyplnění volného času nebo podpora v získání 
pracovních a jiných odborných dovedností na pracovištích družstva Ergotep.

RESTART– Společně potáhneme za jeden provaz
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Je spousta variant, jak trávit volný čas, kterého mají mnozí nedostatek. Proto je vždy nutné 
zvážit, jak jej efektivně naplnit. Tento problém mají i naši klienti. Jednou z našich činností  
je podpořit jejich volný čas a to nejen vyhledáváním a vymýšlením různých akcí, ale rov-
nou je zrealizovat. Cílem je našim klientům využívání sociální služby i zpříjemnit. 

V rámci podpory volnočasových aktivit jsme se rozhodli, naše klienty odměnit za spolupráci. 
Podpořili jsme je ve výjezdu za kulturou do Prahy, v účasti na „Stavění máje„ v Borové 
a uspořádali výlet na zdejší rozhlednu Terezku.

Možná by se zdálo být nepochopitelné, že si jako cíl výletu pro lidi s tělesným handicapem 
vybereme právě rozhlednu. Byl to záměr. Využili jsme toho, že na rozhlednu byl nainstalo-
ván na období letních prázdnin výtah. Tím jsme účastníkům zajistili příjemné odpoledne 
se zajímavým zážitkem, kterého se mohli zúčastnit i ti, co se pohybují na invalidním vozíku. 
Klienti tak získali pohled na Toulovcovy Maštale a široké okolí z ptačí perspektivy, o čemž 
by si jinak mohli nechat jenom zdát. 

NEVŠEDNÍ VÝLETY



PROPAGACE A PREZENTACE 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
V roce 2019 se nám podařil další krok k seznámení veřejnosti s naší činností. Sestavili 
jsme prezentaci formou PowerPointu, kde jsme na jednotlivých slidech vysvětlili a popsali 
veškerou činnost, kterou sociální služba vykonává a nabízí. Na základě této prezentace 
a příkladů z praxe jsme tak mohli rozšířit povědomí o poskytované službě. Našimi poslu-
chači byli zaměstnanci družstva Ergotep ze všech středisek, mimo firmu pak zaměstnanci 
neziskové organizace Pferda, z. u. z Rychnova nad Kněžnou, posluchači OA Olgy Havlové 
Janské Lázně a ÚP Chrudim. 
 
Sociální služba-sociální rehabilitace se zúčastnila zajímavé akce Abifest celorepubli-
kového dvoudenního setkání handicapovaných a zdravých lidí v ČSOB pojišťovna aréně 
v Pardubicích. Festival nabídl bohatý program pro všechny věkové skupiny a také tra-
diční soutěže handicapovaných v pracovních dovednostech – abilympiádu. Zaměstnanci 
sociálních služeb se tady setkali se spoustou zajímavých lidí z jiných neziskových organi-
zací. Naše sociální služba zde prezentovala svoji činnost. 

Součástí propagace a prezentace služby bylo rozloučení s rokem 2019 a poděkování našim 
kolegům, partnerům a klientům. I zde jsme využili šikovnosti a kreativity našich klientů, 
kteří se spolupodíleli na výrobě lodiček, které byly součástí drobného dárečku pro naše 
příznivce. 
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ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V rámci rozvoje sociální služby a zkvalitnění poskytovaných služeb pořádá sociální služba 
pro své zaměstnance pravidelné supervizní setkání, kde pod vedením zkušené lektorky 
řeší různá témata, která nás tíží, nebo se kterými si nevíme rady. 

Pravidelná školení pod záštitou MPSV jsou nedílnou součástí zvyšování odbornosti 
zaměstnanců sociální služby-sociální rehabilitace. Výběrem vhodných vzdělávacích témat 
si rozšiřují obzory nejen v přístupech ke klientům, ale získávají nové inovativní postupy 
a informace pro moderní a správný chod sociální služby. Zároveň se setkávají s odborníky 
z jiných organizací a vyměňují si své zkušenosti. 



ERGOTEP, DRUŽSTVO INVALIDŮ
Zábořská 93, Záboří
539 44 Proseč

socialnisluzba@ergotep.cz

(+420)  720  978  336
(+420)  469  660  912

www.ergotep.cz 

PROVOZNÍ DOBA
Ambulantní služba: 
pondělí – pátek od 8:00 h. do 14:30 h.

Terénní služba: 
úterý a čtvrtek od 8:00 h. do 14:30 h.

POMŮŽEME VÁM SE ZORIENTOVAT 
VE SVĚTĚ CHAOSU

Náš sponzor:


