REGIONÁLNÍ SÍŤ SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ V PRACOVNÍ REHABILITACI V ÚSTECKÉM KRAJI
PŘÍPRAVA K PRÁCI
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Specifikace pracovní činnosti, pracovní náplň

Arkadie, o.p.s.

o.p.s.

Teplice a okolí, dle adres chráněných
pracovišť a zaměstnavatelů

Mgr. Alena Tonová

724 849 297

tonova@arkadie.cz

V rámci CHPM: kompletační práce,
rukodělná výroba, úklidové práce

V rámci CHPM:
montáž a demontáž výrobků, výroba keramiky, ručního papíru,
svíček, úklid chodeb, kanceláří, dílen, společných prostor

Arkadie, o.p.s.

o.p.s.

Teplice a okolí,
dle adres chráněných pracovišť a
zaměstnavatelů

Mgr. Alena Tonová

724 849 297

tonova@arkadie.cz

V rámci pracovišť u spolupracujících
zaměstnavatelů: úklidové práce,
kompletační práce, potravinářství,
administrativní práce, rukodělná
výroba, pohostinství, nakládka a
vykládka zboží

V rámci pracovišť u spolupracujících zaměstnavatelů:
úklid restaurace, třídění odpadu, skládání kartonových krabic,
zdobení chlebíčků, baget úklid společných prostor domů, grafická
úprava fotografií, příprava podkladů pro velkoplošný tisk,
retušování oušek (hliněných), pomocné práce při obsluze
zákazníků, etiketování sáčků s brambůrky, doplňování pet lahví,
cukrovinek do regálů, úklid pokojů, pomocné práce v prádelně,
pomocné práce v kuchyni, obsluha myčky nádobí, příprava
jednoduchých pokrmů

Arkadie, o.p.s.

o.p.s.

Teplice a okolí,
dle adres chráněných pracovišť a
zaměstnavatelů

Mgr. Alena Tonová

724 849 297

tonova@arkadie.cz

Asociace pracovní rehabilitace ČR
(APRČR)

z.s.

Chomutov, Revoluční 22/20

Mgr. Petr Džambasov

474 628 347
776 534 207

aprcr@aprcr.cz;
p.dzambasov@aprcr.cz

dle ind.potřeb účastníka PR v
souladu s předmětem činnosti naší
organizace dle zák.o zam. §72 odst.
2. varianta a) nebo s předmětem
činnosti organizace, která by se stala
místem výkonu PkP v rámci varianty
c) dle dle zák.o zam. §72 odst. 2.

dle zák.o zam. §72 odst. 2. varianta a) se jedná zejména o
projektovou, vzdělávací, metodickou, organizační, poradenskou,
administrativní pracovní činnost, práci v sociálních službách aj.,
(www.aprcr.cz); dle zák.o zam. §72 odst. 2. varianta c) bude
pracovní činnost, náplň, přizpůsobena situaci a předpokladům
účastníka PR.

bfz o.p.s.

o.p.s.

Most, Tř. Budovatelů 2830

Güttlová Miloslava _ Most

775 686 203

miloslava.guttlova@bfz.cz

administrativní práce

obchodní korespondence, jednání se zákazníky, práce na PC,
práce s účetními doklady, práce s propagací služeb, pomocné
práce při zajištění realizace zakázek, administrativa

bfz o.p.s.

o.p.s.

Miloslava Güttlová

775 686 203

miloslava.guttlova@bfz.cz

administrativní práce

obchodní korespondence, jednání se zákazníky, práce na PC,
práce s účetními doklady, práce s propagací služeb, pomocné
práce při zajištění realizace zakázek, administrativa

bfz o.p.s.

o.p.s.

Most, Tř. Budovatelů 2830
Kollárova 8
Litoměřice, Dlouhá 32
Louny, Rakovnická 2502
Litoměřice, Zítkova 667/9

Ludmila Slavíková

775 686 203

slavikova.ludmila@bfz.cz

administrativní práce

obchodní korespondence, jednání se zákazníky, práce na PC,
práce s účetními doklady, práce s propagací služeb, pomocné
práce při zajištění realizace zakázek, administrativa

bfz o.p.s.

o.p.s.

Louny, Rakovnická 2502

administrativní práce

obchodní korespondence, jednání se zákazníky, práce na PC,
práce s účetními doklady, práce s propagací služeb, pomocné
práce při zajištění realizace zakázek, administrativa

Teplice,

kopírování, scanování dokumentů
kompletace malířských válečků
pomocné práce ve výrobě šroubovacího materiálu
kompletace dřevěných bedýnek
úklid pasáže obchodního centra
nakládání a vykládání balíků z kamiónů
pomocné práce v pekárenské výrobě
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Cesta do světa, pobočný spolek
Slunečnice, z.s. ‐ Tréninková
kavárna Na cestě

z.s.

Děčín 1, Dlouhá jízda 1254

Bc.Markéta Předotová

724 140 440

cds@slundecin.org

úklidové práce, příprava kavárny,
obsluha hostů, příprava nápojů

úklidové práce, příprava kavárny, obsluha hostů, příprava nápojů

Cesta do světa, pobočný spolek
Slunečnice, z.s. ‐ Tréninkový
program úklidových a domácích
prací
Diakonie ČCE ‐ SKP v Litoměřicích

z.s.

Děčín 1, Hudečkova 1

Bc.Markéta Předotová

724 140 440

cds@slundecin.org

úklidové a domácí práce

úklid prostor ‐ chodeb a kanceláří, praní, žehlení

Bc. Ladislava Pošvová

775 251 553

posvova@diakonieltm.cz

úklidové práce v interiéru a
exteriéru, pomocné zahr. práce,
žehlení, praní, pomocné práce v
kuchyni, obsluha v restauraci, nebo
podle potřeb uživatele v závislosti na
pracovní pozici u zaměstnavatele

Úklid chodeb a schodů, sociálního zařízení, kanceláří, péče o
květiny, úklid před budovou, mytí oken, třídění a odnos odpadu,
vysávání koberců, utírání prachu, mytí nádobí, doplňování
hygienických potřeb, obsluha pračky, praní prádla. Krájení
zeleniny, škrábání brambor, příprava oblohy. Sekání, hrabání,
zametání, rytí, sázení, zalívání, sklízení, zalévání, praní a žehlení
ubrusů, utěrek a ručníků, výroba keramiky, šití výrobků. Pomocné
administrativní práce – kopírování, přepisování textů, archivace.
Podle specifikace požadovaných činností na pracovní pozici u
zaměstnavatele.

Petr Čálek

731 449 499

calek@fokuslabe.cz

práce v kuchyni, prodej občerstvení a pomocné kuchařské práce, příprava a vaření jídel, obsluha hostů
obsluha v kavárnách a prodejnách
v kavárnách, prodej salátů, moučníků a dalších jídel v prodejnách
ad.

Michal Polesný

603 879 688

polesny@cfsocialnifirma.cz

šití textilních doplňků, údržba zeleně šití textilních výrobků (bytové doplňky, hračky), práce v
a zahradnické služby, úklidové práce komunální zeleni a další zahradnické činnosti, úklidy (chodeb,
kancelářských prostor a prostor gastronomických provozů)

Ing. David Landsperský, Ph.D.

603 546 670

info@jurtissimo.cz

úklidové práce

Fokus Labe ‐ Dobrý Fokus

církevní
nezisková org.

z. ú.

Litoměřice, Rooseveltova 716/7
a dle adres chráněných pracovišť a
zaměstnavatelů

Ústí nad Labem, Stroupežnického 1372/9
CF sociální firma
Ústí nad Labem, Koněvova 18

Fokus Labe ‐ Zelený Fokus

z. ú.

Ústí nad Labem, Stroupežnického 1372/9
CF sociální firma
Ústí nad Labem, Koněvova 18

Jurtissimo, s.r.o.

spol. s r. o.

Děčín 33 ‐ Nebočady, Pěší 9
+ terén

Komplexní nácvik úklidových prací na různých provozech
(kanceláře, ubytovací prostory, výrobní provozy, venkovní
prostory). Jednotlivé provozy se liší v následujících oblastech:
pomůcky používané při práci, náročnost na kvalitu práce,
prostorem a specifiky plynoucí z požadavků různých pracovišť.
Trénují se pracovní dovednosti, ale i měkké sociální dovednosti
nezbytné pro zapracování a udržení zaměstnání, sleduje se mimo
jiné také délka pracovního výkonu s ohledem na možnou výši
budoucího úvazku.
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Jurtissimo, s.r.o.

spol. s r. o.

Děčín 33 ‐ Nebočady, Pěší 9
+ terén

Ing. David Landsperský, Ph.D.

603 546 670

info@jurtissimo.cz

práce v kuchyni ‐ gastroprovoz

Komplexní nácvik činností prováděných ve větších
gastroprovozech včetně seznámení s pravidly a zásady práce v
gastroprovozu. V rámci tréninku si dle své úrovně dovedností
zkouší účastník různé druhy činností a využívají při tom pracovní
pomůcky a kuchyňské stroje (přípravné práce, úklidové, příprava
jednoduchých jídel, výdej, uskladnění, aj.). Trénují se pracovní
dovednosti, ale i měkké sociální dovednosti nezbytné pro
zapracování a udržení zaměstnání. V dohledné době plánováno
otevření restaurace. Podmínka: zdravotní průkaz.

Jurtissimo, s.r.o.

spol. s r. o.

Děčín 33 ‐ Nebočady, Pěší 9
+ terén

Ing. David Landsperský, Ph.D.

603 546 670

info@jurtissimo.cz

dřevařské práce

Komplexní nácvik činností spojených s různými dřevařskými
provozy: hrubší zpracování dřeva + zpracování u katru, truhlárna.
Jedná se o nácvik pracovních činností spojených s dřevařskou
výrobou ‐ od jednodušších prací po složitější ‐ včetně výroby
výrobků ze dřeva, činnosti zohledňují možné zdravotní limity
účastníka. Dle druhu činností jsou používány různé pracovní
pomůcky a stroje (od ručního nářadí po elektrické). Trénují se
pracovní dovednosti, ale i měkké sociální dovednosti nezbytné
pro zapracování a udržení zaměstnání, sleduje se mimo jiné také
délka pracovního výkonu s ohledem na možnou výši budoucího
úvazku.

Jurtissimo, s.r.o.

spol. s r. o.

Děčín 33 ‐ Nebočady, Pěší 9
+ terén

Ing. David Landsperský, Ph.D.

603 546 670

info@jurtissimo.cz

servisní a údržbářské práce

Komplexní nácvik široké škály servisních a údržbářských činnosti
prováděných v interiéru i exteriéru 4 objektů. Jsou zohledněny
možné zdravotní limity účastníka. Dle druhu činností jsou
používány různé pracovní pomůcky a stroje (od ručního nářadí po
elektrické). Výčet činností je dosti široky ‐ pro ilustraci uvádíme
jen pár tréninkových činností: drobné opravy, příprava na
malování, malování, oprava ručního nářadí, kompletace nábytku,
přesuny věcí, aj. Trénují se pracovní dovednosti, ale i měkké
sociální dovednosti nezbytné pro zapracování a udržení
zaměstnání, sleduje se mimo jiné také délka pracovního výkonu s
ohledem na možnou výši budoucího úvazku.

Jurtissimo, s.r.o.

spol. s r. o.

Děčín 33 ‐ Nebočady, Pěší 9
+ terén

Ing. David Landsperský, Ph.D.

603 546 670

info@jurtissimo.cz

administrativní práce

Komplexní nácvik administrativních činností s různou mírou
náročnosti a potřebnosti odborných znalostí. Jsou zohledněny
možné zdravotní limity účastníka a také úroveň jeho odborných
znalostí (např. obsluha PC a programů). Výčet činností je dosti
široky ‐ pro ilustraci uvádíme jen pár tréninkových činností:
kompletace pošty, skenování, kopírování, zakládání, tisk a
kompletace propagačních materiálů, zpracování dokumentů a
tabulek v PC, aj.) Trénují se pracovní dovednosti, ale i měkké
sociální dovednosti nezbytné pro zapracování a udržení
zaměstnání, sleduje se mimo jiné také délka pracovního výkonu s
ohledem na možnou výši budoucího úvazku. Zvláště důraz je
kladen na nácvik komunikačních dovedností.
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Jurtissimo, s.r.o.

spol. s r. o.

Děčín 33 ‐ Nebočady, Pěší 9
+ terén

Ing. David Landsperský, Ph.D.

603 546 670

info@jurtissimo.cz

zahradnické práce + sad

Komplexní nácvik činností s různou mírou náročnosti a
potřebnosti odborných znalostí prováděných na zahradě: záhony,
sady, zeleň. Jsou zohledněny možné zdravotní limity účastníka a
také úroveň jeho odborných znalostí (např. znalost sadby,
pěstování, péče o stromy ). Výčet činností je dosti široky ‐ jedná
se hlavně o pomocné dělnické práce. Pro ilustraci uvádíme jen
pár tréninkových činností: přípravné práce pro sadbu ‐ rytí,
plevelení, mulčování, ochrana a ošetření rostlin a stromů, sklizeň,
uskladnění, práce s ručními a motorovými stroji ‐ např.
strunovka, pila, křovinořez, sekačka, aj. Trénují se pracovní
dovednosti, ale i měkké sociální dovednosti nezbytné pro
zapracování a udržení zaměstnání, sleduje se mimo jiné také
délka pracovního výkonu s ohledem na možnou výši budoucího
úvazku. Cíleně se zaměřujeme také na schopnost provádět
soustavnou venkovní práci v různých ročních obdobích, fyzickou
zdatnost a možné alergie např. pyl.

Jurtissimo, s.r.o.

spol. s r. o.

Děčín 33 ‐ Nebočady, Pěší 9
+ terén

Ing. David Landsperský, Ph.D.

603 546 670

info@jurtissimo.cz

péče o zvířata ‐ farma

Komplexní nácvik činností s různou mírou náročnosti a
potřebnosti odborných znalostí prováděných při péči o
hospodářská zvířata (krávy, ovce, prasata, drůbež, osli). Jsou
zohledněny možné zdravotní limity účastníka. Výčet činností je
dosti široky ‐ jedná se hlavně o pomocné dělnické práce. Pro
ilustraci uvádíme jen pár tréninkových činností: pravidelná
údržba a úklid výběhů a ustájení, příprava a krmení zvířat,
přehánění zvěře, značkování, budování ohrad a ustájení, aj. Při
práci se používají i ruční a motorové stroje ‐ např. strunovka,
vrtačka, pila, aj. Trénují se pracovní dovednosti, ale i měkké
sociální dovednosti nezbytné pro zapracování a udržení
zaměstnání, sleduje se mimo jiné také délka pracovního výkonu s
ohledem na možnou výši budoucího úvazku. Cíleně se
zaměřujeme také na schopnost provádět soustavnou venkovní
práci v různých ročních obdobích, fyzickou zdatnost a možné
alergie (např. pyl, zvířecí srst)

Jurtissimo, s.r.o.

spol. s r. o.

Děčín 33 ‐ Nebočady, Pěší 9
+ terén

Ing. David Landsperský, Ph.D.

603 546 670

info@jurtissimo.cz

Prádelna a keramická dílna

Jedná se opět o reálné provozy. S ohledem na jejich zaměření a
možné pracovní uplatnění účastníků na Děčínsku už Ústecku
nejsou využívány pro trénink dovedností s cílem najít si v daném
pracovním zařazení budoucí zaměstnání. Slouží k trénování
následujících dovedností: jemná motorika a preciznost, pečlivost
a kvalita práce, komunikace se zaměstnanci a vedoucím provozu,
orientace na novém pracovišti a přizpůsobení se změnám,
dodržování pracovních postupů, práce dle pokynů slovních,
písemných případně obrázkových, aj.
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Masopust, z.s.

z.s.

Chomutov, Palackého 4995

Mgr. V. Prollová

774 492 302

info@spolekmasopust.cz
prollova@masopustspolek.cz

práce v gastro provozu ‐ kuchyňské, obsluha hostů, příprava nápojů, úklid nádobí, mytí nádobí,
barové ‐ příprava nápojů, obsluha
osbluha kuch. přístrojů, pomocné kuch. práce, úklid provozovny a
hostů, úklidové práce
sanitárních zařízení

Masopust, z.s.

z.s.

Chomutov, Husovo nám. 38,
Mgr. V. Prollová
od 2. pol. 2016 připravujeme PKP v úklidu a
zahr. pracech

774 492 302

info@spolekmasopust.cz
prollova@masopustspolek.cz

úklidové práce v interiéru a
exteriéru, pomocné zahr. práce

úklid větších prostor ‐ provozoven, knaceláří, úklid v exteriéru,
pomoc. zahr. zráce (hrabání, pletí apod.)

Městská knihovna Louny

p.o.

Louny, Mírové náměstí 1

Mgr. Marcela Vykouková,
Mgr. Dagmar Kučerová

734 693 772
736 645 912

vykoukova@mkl.cz
kucerova@mkl.cz

úklidové práce, péče o květiny, péče
o prádlo, obsluha v občerstvení
Jeroným, práce s knižním fondem,
nácvik motivačních dopisů, nácvik
vytvoření životopisu, modelové
situace pracovních pohovorů, nácvik
vyhledávání volných pracovních míst

úklidové práce ‐ vysávání koberce, zametání, vytírání podlahy,
utírání prachu, leštění skelných ploch, čištění nerez povrchů,
třídění a vynášení odpadků, umývání a čištění WC; péče o květiny
‐ zalévání, stříhání, hnojení, přesazování; péče o prádlo ‐ třídění
dle barev a materiálu, obsluha pračky, pověšení prádla, sundání
prádla, žehlení, skládání a uložení prádla; obsluha v občerstvení
Jeroným ‐ obsluha hostů, příjem objednávek, příprava
občerstvení, obsluha kávovaru, sklízení nádobí, obsluha myčky,
utírání a úklid nádobí, třídění odpadků, utírání stolů, doplňování,
ukládání a vybalování zboží; práce s knižním fondem ‐ kontrola
vrácených knih, zakládání knih dle jména autora, ukládání a
kontrola časopisů, zařazování knih do skladu dle čísla, načítání a
odečítání knih v PC, srovnávání knih; nácvik motivačních dopisů;
vytváření životopisu; modelové situace pracovních pohovorů;
vyhledávání pracovních míst pomocí PC či tisku

Sociální agentura, o.p.s. nebo
vybraný jiný zaměstnavatel

o.p.s.

Ústí nad Labem, Varšavská 40

Mgr. Jaromír Licek
Mgr. Dagmar Francová

602 511 808
724 636 553

licek@socialniagentura.cz
francova@socialniagentura.cz

úklidové práce

úklid chodeb a schodů, úklid sociálního zařízení, úklid kanceláří,
péče o květiny, úklid před budovou, mytí oken, třídění a odnos
odpadu, vysávání koberců, utírání prachu, mytí nádobí,
doplňování hygienických potřeb, obsluha pračky, praní a žehlení
ubrusů, utěrek a ručníků

Sociální agentura, o.p.s. nebo
vybraný jiný zaměstnavatel

o.p.s.

Ústí nad Labem, Varšavská 40

Mgr. Jaromír Licek
Mgr. Dagmar Francová

602 511 808
724 636 553

licek@socialniagentura.cz
francova@socialniagentura.cz

pomocné administrativní práce na
provozně ekonomickém úseku

administrativní práce, správa a vedení skladu a skladových zásob,
doplňování zásob, kopírování podkladů pro jednostlivé úseky
organizace, zajištění běžných nákupů, vedení spisovny a
knihovny, skartace, příprava podkladů pro projekty a veřejné
zakázky, vyřizování pošty, vyřizování na úřadech, pomocné práce
při propagaci celé organizace, zajišťování občerstvení na akcích
organizace, práce s databází, apod.

Sociální agentura, o.p.s. nebo
vybraný jiný zaměstnavatel

o.p.s.

Ústí nad Labem, Varšavská 40

Mgr. Jaromír Licek
Mgr. Dagmar Francová

602 511 808
724 636 553

licek@socialniagentura.cz
francova@socialniagentura.cz

pomocné administrativní práce na
úseku poradenství a vzdělávání

administrativní práce, doplňování zásob v učebnách, kopírování
podkladů ‐ studijních materiálů, zajištění běžných nákupů pro
účastníky kurzů, příprava podkladů na kurzy pro lektory, příprava
podkladů pro projekty a veřejné zakázky v oblasti vzdělávání,
pomocné práce při propagaci úseku, zajišťování občerstvení ke
kurzům, práce s databází, apod.

REGIONÁLNÍ SÍŤ SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ V PRACOVNÍ REHABILITACI V ÚSTECKÉM KRAJI
PŘÍPRAVA K PRÁCI

aktualizace k 1. 5. 2021
Název subjektu
Sociální agentura, o.p.s. nebo
vybraný jiný zaměstnavatel

Typ subjektu
o.p.s.

Místo konání přípravy k práci
Ústí nad Labem, Varšavská 40

Kontaktní osoba pro přípravu k práci
Mgr. Jaromír Licek

Telefon

E‐mail

602 511 808 licek@socialniagentura.cz

Teplice, Školní 349/2

Pracovní činnost, na kterou je
příprava k práci prováděna

Specifikace pracovní činnosti, pracovní náplň

pomocné administrativní práce na
úseku sociálních služeb a služeb
pracovní rehabilitace

administrativní práce, doplňování zásob v prostorách, pomoc při
tipování pracovních míst, práce s databází, kopírování podkladů
úseků, příprava podkladů pro projekty, pomocné práce při
propagaci úseku, apod.

Sociální agentura, o.p.s. nebo
vybraný jiný zaměstnavatel

o.p.s.

Ústí nad Labem, Varšavská 40

Mgr. Jaromír Licek
Mgr. Dagmar Francová

602 511 808
724 636 553

licek@socialniagentura.cz
francova@socialniagentura.cz

pracovník v sociálních službách ‐
práce pod dohledem sociálního
pracovníka, základní výchovná
nepedagogická činnost, aktivizační
činnosti

základní sociální poradenství, prohlubování a upevňování
základních společenských návyků, působení na vytváření a
rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní
aktivity, provádění aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti,
zájmů, znalostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování
práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
administrativní práce spojené s poskytováním soc. služby,
provádění záznamů z konzultací, nácvik sestavení a následné
práce s IP uživatele služby apod.

Tichý svět, o.p.s.

o.p.s.

Ústí nad Labem, Hviezdoslavova 614/16

Karin Vaňková

607 047 623

karin.vankova@tichysvet.cz

Příprava na práci se poskytuje
formou nácviku při hledání
zaměstnání, sestavení životopisu a
motivačního dopisu, přípravy na
pracovní pohovor, nástupu do
zaměstnání za sistence klíčového
pracovníka a pracovně právní vztahy.
Současně poskytujeme přípravu k
práci pro studenty v rámci
Transitního programu. Cílem této
služby je usnadnění přestupu
neslyšícím studentům ze školy do
zaměstnání.

Poradenství související s optimální volbou povolání a přípravou
na něj, případně změnou zaměstnání. Poskytování koučovacích
technik, sestavení individuálního plánu s klientem, včetně revizí
plánů, zpětné vazby a závěrečného hodnocení. Motivační a
vzdělávávcí činnosti.

Vzdělávací společnost EDOST

spol. s r. o.

Chomutov, Revoluční 22/20

Mgr. Petr Džambasov

474 628 347
776 534 207

edost@edost.cz
p.dzambasov@edost.cz

dle ind. potřeb účastníka PR v
souladu s předmětem činnosti naší
organizace dle zák.o zam. §72 odst.
2. varianta a) nebo s předmětem
činnosti organizace, která by se stala
místem výkonu PkP v rámci varianty
c) dle dle zák.o zam. §72 odst. 2.

dle zák.o zam. §72 odst. 2. varianta a) se jedná zejména o
projektovou, vzdělávací, metodickou, organizační, poradenskou a
administrativní (aj.) pracovní činnost (www.edost.cz); dle zák.o
zam. §72 odst. 2. varianta c) bude pracovní činnost, náplň,
přizpůsobena situaci a předpokladům účastníka PR.

