
POMŮŽEME VÁM SE ZORIENTOVAT 
VE SVĚTĚ CHAOSU

Cílová skupina (komu je služba určena):

Poskytujeme služby klientům v nepříznivé sociální 
situaci, kterými jsou osoby s tělesným postižením 
a osoby 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 soběstačnost 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.

Služba sociální rehabilitace je poskytována bezplatně. 

Forma poskytování: 

•  terénní (max. 5 klientů za rok)
•  ambulantní (max. 15 klientů za rok)
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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.



nácvik 
dovedností
pro zvládání péče o vlastní osobu, 
soběstačnost a dalších činností 
vedoucích k sociálnímu začlenění

podporu
při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí

výchovu, 
vzdělávání 
a aktivizaci

pomoc

Zřizovatelem a poskytovatelem služby sociální 
rehabilitace je Ergotep, d. i., který má dlouholetou 
zkušenost se zaměstnáváním a vzděláváním osob 
se zdravotním postižením v oblasti sociálního 
a pracovního rozvoje i jejich následnou integrací.

CÍLE
•  Zvyšujeme míru samostatnosti a soběstačnosti    
    v sociálním začleňování, zejména v zaměstnávání osob   
    se změněnou pracovní schopností.

•  Pomůžeme snížit negativní vliv postižení na život.

•  Společnou spoluprací zvyšujeme fyzické a psychické   
    předpoklady k výkonu práce.

•  Nabízíme smysluplnou činnost a motivaci.

•  Podporujeme rozvoj pracovního potenciálu.

•  Vytváříme podmínky sociální integrace.

•  Snižujeme závislost na sociálním systému.

•  Podporujeme pracovní uplatnění osob se zdravotním 
    postižením, aby mohly žít běžným životem.

•  Pomáháme při hledání zaměstnání, které bude co nejvíce 
    odpovídat potřebám, schopnostem a představám 
    klientů naší sociální služby.

ZÁSADY
Veškeré činnosti jsou realizovány v souladu s principy:

•  důstojnosti a individuálního přístupu,
•  ochrany soukromí klienta,
•  zplnomocnění,
•  nezávislosti,
•  práva volby,
•  týmového přístupu,
•  komplexnosti služeb,
•  kontinuity péče,
•  přirozenosti prostředí.

při zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím

Jaké máme cíle?

Co nabízíme?

POSLÁNÍM služby sociální rehabilitace je podpora samo-
statnosti a soběstačnosti klienta prostřednictvím zajištění 
pracovních dovedností, návyků a vzdělání vedoucích 
k uplatnění na chráněném nebo volném trhu práce.

- zajištění nácviku klienta v pracovní činnosti, kterou  
  bude zvládat

- úpravu pracovního a domácího prostředí

- nácvik samostatného pohybu po pracovišti

- nácvik obsluhy běžných přístrojů v kuchyňkách

- nácvik úklidu na pracovišti

- seznámení s běžnými úřady, nácvik vyplňování  
  úředních dokumentů, záležitosti související 
  s invalidním důchodem, registrace a služby úřadu    
  práce, banka – zakládání a využívání účtu

- nácvik postupu při podpisu pracovní smlouvy 
  u zaměstnavatele

- pomoc při obnovení nebo upevnění pracovního 
  uplatnění, realizace v práci nebo v smysluplné 
  činnosti, volba pracovního místa, doprovod 
  k poskytovateli sociální služby

- nácvik chování v situacích vedoucích k sociálnímu 
  začlenění – chování při pracovních pohovorech, 
  zapojení do pracovního týmu

- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných 
  služeb a informačních zdrojů

- podpora orientace v pracovním prostředí

- zhodnocení schopností a dovedností zjišťování  
  potřeb klienta s tělesným postižením

- specializované poradenství v oblasti socálního podnikání

- podpora a posilování funkčního potenciálu 
  a dovedností v rámci jeho postižení 
  prostřednictvím smysluplného zaměstnání

- upevňování a rozvoj pracovních dovedností 

- vzdělávání, výuka zásad při psaní životopisu 

- základy práce s osobním počítačem

- nácvik obsluhy komunikačních zdrojů – obsluhy 
  osobního počítače, mobilního telefonu, e-mailu, 
  internetu a tiskárny

- představení chráněného trhu práce

- efektivní vyhledávání pracovních příležitostí

- snaha o vyrovnání ztrát osobního rozvoje, samo- 
  statnosti a soběstačnosti klienta v průběhu času, 
  které byly způsobeny hendikepem

- pomoc při komunikaci, nácvik dotazování  
  a komunikačních dovedností 

- základní sociální poradenství – dávky státní sociální
  podpory, příspěvek na péči, invalidní důchod, 
  mobilita, příspěvek na automobil

- poradenství při hospodaření s finančními prostředky 
   – rozvržení příjmu, aby byly pokryty všechny platby

- poradenství při řešení dluhů klienta


