Agentura Osmý den, o.s.
Ústí nad Labem
Dvořákova 6
pátý dům pod Úřadem práce
Telefon: 412 548 635
Doprava: autobusem zastávka Mírové náměstí

Děčín
Sládkova 8, Děčín I
naproti školní jídelně
Telefon: 412 548 634
Doprava: autobusem zastávka Myslbekova

NATRÉNUJTE SI PRACOVNÍ
DOVEDNOSTI, ZÍSKEJTE
ZAMĚSTNÁNÍ A BYDLETE
SAMOSTATNĚ.

www.osmyden.cz
osmyden@osmyden.cz

občanské sdružení jurta
Děčín — Nebočady
Pěší 9
Občanské sdružení Jurta
Telefon: 412 547 600
Doprava: autobusem číslo 9, zastávka Nebočady

www.jurta.cz
jurta@jurta.cz

Občanské sdružení Jurta a Agentura Osmý den dlouhodobě rozvíjí
sociální služby, které uživatelům pomáhají vést soběstačný a důstojný život - mít své zaměstnání a bydlet samostatně..

chcete samostatně
pracovat A bydlet ?
potřebujete k tomu
podporu ?

Tak přijďte k nám
nebo zavolejte.

 . naučte se
1
SAMOSTATNĚ pracovat,
buďte prospěšní 		
a soběstační

2. najděte si
zaměstnání,
vydělávejte si 		
své peníze

 . natrénujte
3
si samostatné
hospodaření 			
a bydlete ve svém

tuto službu poskytujeme bezplatně.

tUTO službU poskytujeme bezplatně.

tato služba je hrazena z příspěvku na péči.

Lukáš již má
placené zaměstnání,
ve kterém je
úspěšný. Předtím
v Jurtě získal
pracovní zkušenosti
a natrénoval dovednosti důležité pro práci
v běžné firmě. Lukáš: „ V Jurtě jsem si
vyzkoušel různé manuální práce a naučil se
spoustu věcí, které se mi hodí v současném
zaměstnání. Teď pracuji druhým rokem jako
skladník. Jsou se mnou spokojení.“

Míša pracuje v
McDonaldu již
pátým rokem.
Pracuje na lobby
– má na starosti
úklid a pomocné
práce. Vedoucí si její práci chválí. Dostala
potřebnou podporu, nyní má své zaměstnání
a své peníze. Míša: „Mám svou práci ráda,
jsou tu fajn lidi. Na začátku mi pomohla
Agentura Osmý den. Potřebovala jsem
pomoct s hledáním práce, vyřízením pracovní
smlouvy a taky mi ze začátku pomáhali přímo
v práci – radili mi, jak to mám správně dělat.“

Honza se v bezpečném prostředí
naučil, co potřebuje
pro samostatné
bydlení. Vstup do
služby je velmi
jednoduchý a bez nároků na opatrovníka.
Honza: „Připravil jsem se na to, že budu
samostatně bydlet ve svém bytě“.
Honzův opatrovník: „Báli jsme se, že až tu
jednou nebudeme, bude se muset Honza
přestěhovat do ústavu. Jsme rádi, že Honza
využil tuto službu. Naučil se sám vařit, starat
se o domácnost a hospodařit s penězi.“

Občanské sdružení Jurta poskytuje
službu Sociální rehabilitace. Cílem služby
je zvýšit úroveň připravenosti uživatelů
na sociální a pracovní začlenění. Služba
je časově omezena na 2 roky.

Agentura Osmý den poskytuje program
Podporované zaměstnávání, určený lidem,
kteří hledají placené zaměstnání v běžném
pracovním prostředí a potřebují podporu při
hledání práce i po nástupu do zaměstnání.
Služba je časově omezena na 2 roky.

Občanské sdružení Jurta poskytuje
službu Podpora samostatného bydlení,
jejímž cílem je zvýšit připravenost
uživatelů na sociální začlenění. Služba je
časově omezena na 2 roky.

