
Poslání a cílová skupina

Posláním služby Sociální rehabilitace Občanského sdružení Jurta je 
poskytnout lidem dlouhodobě žijícím v pobytových zařízeních a lidem 
se zdravotním postižením v Ústeckém kraji nezbytně nutnou podporu 
při přípravě na pracovní uplatnění na otevřeném pracovním trhu – 
zejména podporu rozvoje potřebných dovedností a podporu zvýšení 
úrovně soběstačnosti.

Cílovou skupinou Sociální rehabilitace jsou lidé dlouhodobě žijící v 
pobytových zařízeních, mládež ze speciálních škol a lidé se zdravot-
ním postižením – zejména lidé s mentálním postižením, duševním 
onemocněním, kombinovaným postižením, ve věku 16 až 64 let, kteří 
se chtějí připravit na placené zaměstnání na běžném pracovním trhu 
nebo si práci zpočátku jen vyzkoušet a potřebují k tomu individuální 
a dlouhodobou podporu.

Posláním služby Podpora samostatného bydlení Občanského sdružení 
Jurta je poskytnout lidem dlouhodobě žijícím v pobytových zařízeních 
a lidem se zdravotním postižením v Ústeckém kraji nezbytně nutnou 
podporu pro samostatné bydlení v běžném prostředí - zejména pod-
poru rozvoje dovedností nezbytných pro soběstačný život.

Cílovou skupinou služby Podpora samostatného bydlení jsou lidé se 
zdravotním postižením ve věku 16 až 64 let -zejména lidé dlouho-
době žijící v pobytových zařízeních nebo lidé s mentálním postižením 
přicházející z rodin, lidé s duševním onemocněním, kombinovaným 
postižením, - kteří chtějí samostatně bydlet a potřebují k tomu dlou-
hodobou a individuální podporu.

Z historie sdružení

Občanské sdružení Jurta vzniklo z iniciativy čtyř zakládajících členů 
v roce 1996. Dali si za cíl pomáhat mladým lidem s mentálním po-
stižením prostřednictvím letních pobytů a řemeslných víkendů, pří-
padně tyto lidi v budoucnu zaměstnávat v chráněné dílně. V listo-
padu 1996 bylo sdružení zaregistrováno a již v zimě začala Jurta 
upravovat a využívat objekt v Nebočadech.

V letech 1997 – 98 se činnost sdružení kromě pobytů pro lidi s 
postižením soustředila na úpravy objektu v Nebočadech. Členové 
sdružení a jeho příznivci zahájili pravidelné víkendové řemeslné se-
mináře (keramika, ruční papír, grafika, sklo), uskutečnili první výpal 
keramického zboží ve vlastní polní peci a uspořádali v Nebočadech 
Masopust.

V roce 2001 a 2002 byly učiněny kroky k oddělení dílen a služeb. 
Jurta se personálně ustálila na dvaceti zaměstnancích, z toho dvě 
třetiny pracují v chráněných dílnách a ostatní se věnují pouze služ-
bám. V roce 2001 byl zpracován projekt na rekonstrukci objektu 
Pěší 9 a v roce 2002 zahájena realizace. V roce 2003 jsme  díky 
finanční podpoře z prostředků EU založili Agenturu pro podporované 
zaměstnávání Osmý den a úspěšně pokračovali v rekonstrukci vý-
robního objektu v Nebočadech. 

Dle zjištěných potřeb v regionu rozšířilo sdružení nabídku svých 
služeb pro rok 2004 a 2005 realizací motivačních a tréninkových 

rénních sociálních služeb. Druhou polovinou úspěchu jsou osobnostně 
i profesně vyzrálí lidé, jež metodiky uvážlivě používají.

Klub samostatného bydlení

Standardem ve službě Podpora samostatného bydlení již je Klub sa-
mostatného bydlení, kde se uživatelé připraví na náročné, rizikové si-
tuace a kde ve skupině trénují, jak vhodně jednat za různých životních 
okolností. Klub samostatného bydlení je určen uživatelům služby PSB 
nebo potencionálním zájemcům o tuto službu. Klub samostatného byd-
lení je založen na práci se skupinou, která získává znalosti a doved-
nosti metodou prožitkové pedagogiky. Témata klubů jsou různá, např. 
řešení krizových situací, první pomoc, hospodaření s penězi, podepi-
sování smluv anebo třeba sexualita a partnerské vztahy. Téma klubu 
je vybíráno podle potřeb uživatelů. Cílem klubu je seznámit a připra-
vit uživatele na situace, se kterými se mohou setkat v běžném nezá-
vislém životě.

Služby a jejich cíle

Sociální rehabilitace

Pracovně-sociální rehabilitace (dle zákona č.108/2006Sb., §70)  
slouží jako příprava pro budoucí zaměstnání na otevřeném trhu práce. 
Rozumí se tím období, kdy uživatel za podpory  asistenta vstřebává 
základní pracovní návyky a rozšiřuje své sociální dovednosti. Trvání 
pracovní rehabilitace je individuální, obvykle se jedná o dobu několika 
měsíců.

Cílem služby sociální rehabilitace Občanského sdružení Jurta je: uži-
vatel služby rozvine či upevní své dovednosti potřebné k získání a 
udržení zaměstnání na běžném pracovním trhu a dovednosti potřebné 
pro sociální začlenění a soběstačnost.

Smyslem rehabilitace je vypěstování dovedností, které později usnadní 
samostatné pracovní uplatnění. Zvládnutím základních úkonů, jako je 
doprava na pracoviště, dodržování pracovní doby, spolupráce s kolegy 
nebo odpovědnost za svou práci, bude uživatel lépe připraven k ná-
stupu na nové pracoviště.

Podpora samostatného bydlení

Smyslem služby Podpoda samostatného bydlení (dle zákona 
č.108/2006Sb., § 43) je získávat praktické dovednosti a sociální 
návyky a připravovat se tak na samostatné bydlení. Tím rozumíme 
bydlení v nájemním, či obdobném bytě v běžné bytové zástavbě, s 
minimální podporou opatrovníka či služby osobní asistence.

Uživatel se spolu s asistentem postupně učí nakupovat, vařit, uklízet, 
pohybovat se v místě bydliště, jednat s úřady, plánovat svůj volný 
čas a mnoho dalších dovedností, které mu později usnadní přechod k 
samostatnému bydlení. 

Uživatel má formou asistence zajištěnou takovou podporu, která mu 
umožní suverénní rozhodování. Konečným cílem služby je soběstač-
nost uživatele a v běžném prostředí za minimální účasti asistenta.

programů pro žáky speciálních škol „Jak na pracovní kariéru“, „Ze 
školy do firmy“. V tomto roce pokračují aktivity Jurty jako je provoz 
chráněných dílen, pracovní rehabilitace, podporované zaměstnávání. 
V objektu Jurty jsme za pomoci finančních zdrojů zrekonstruovali 
hrázděný špýchar a dostavěli dřevem roztápěnou vozíkovou pec 
na pálení keramiky. V roce 2005 jsme byli osloveni jako regionální 
partner benefiční sbírky Akce cihla. Zrealizovali jsme 1.cihlu v se-
verních Čechách.

V roce 2006 došlo k dokončení kompletní rekonstrukce areálu v 
Nebočadech u Děčína. Dále byla zahájena příprava na získání akre-
ditací pro poskytování sociálních služeb – podpora samostatného 
bydlení a sociální rehabilitace. 

V roce 2007 získala Jurta akreditaci na poskytování sociálních slu-
žeb – sociální rehabilitace a podpora samostatného bydlení. Jurta 
pokračuje v provozu chráněných dílen a ve spolupráci s Agenturou 
Osmý den. Rozšiřuje se služba podpora samostatného bydlení, v 
Ústí nad Labem a v Děčíně bydlí již 8 uživatelů a počítá se s dalším 
rozšiřováním.

Od roku 2011 Občanské sdružení Jurta pravidelně a s vysokou 
úspěšností podstupuje audity kvality svých služeb, často se prezen-
tuje na veřejnosti a pořádá odborné konference a workshopy. Na 
mezinárodní   úrovni byla činnost Jurty oceněna rakouskou Nadací 
ERSTE za přínos sociální integraci. Jurta obdržela Honorary Award.

Jurta v roce 2012

Vzdělávání a tréninky

V roce 2012 se Občanské sdružení Jurta v úzké spolupráci s Agen-
turou Osmý den, o.s. podílelo na pravidlených projektech týmového 
vzdělávání. Pracovníci se účastnili rozvojových kurzů, které byly za-
měřené na metodiky a standardy sociálních služeb a na rozvoj kva-
lifikačních a  osobnostních dovedností. Pro pracovníky je zajištěna 
pravidelná supervize pod vedením kvalifikované supervizorky.

Tréninkové pracovní úkoly

V průběhu pracovní rehabilitace používáme Tréninkové pracovní úkoly 
(TPÚ), při kterých kromě kvality zadané práce hodnotíme také čas, za 
který uživatelé práci vykonají, a tzv. měkké dovednosti jako je např. ko-
munikace s vedoucími dílen, schopnost rozpoznat a řešit problém, sa-
mostatně si říci vedoucímu o kontrolu hotové práce a přidělení nové 
činnosti či dodržování přestávky, začátku a konce pracovní doby. Cílem 
metody TPÚ je zvýšení úrovně dovedností uživatele služby v co nej-
více reálném prostředí, za přímé komunikace s vedoucím jednotlivých 
úseků, ve spolupráci s kolegy a za nezbytně nutné podpory sociálního 
pracovníka.

Metodiky sociálních služeb

Během roku 2012 vedoucí sociálních služeb ve spolupráci s kolegy 
aktualizovala metodiku služby Sociální rehabilitace a Podpora samo-
statného bydlení. Kvalitní sjednocený metodický podklad se během 
posledních let ukázal být klíčovým nástrojem pro tým pracovníků te-
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Tým Občanského sdružení Jurta

Terénní sociální služby kladou vysoké nároky na odborné dovednosti 
pracovníků i jejich osobnostní zralost. Výběrových řízení na jednotlivé 
pozice se v posledních letech zúčatnilo přes 230 lidí. Na tým a jeho 
dovednosti jsme v rámci vysokých nároků náležitě hrdí a vážíme si 
schopností, talentu a odpovědnosti jeho členů.  

Služby zajišťuje vedoucí sociálních služeb, čtyři sociální pracovníci s 
podporou jednatele sdružení, PR, administrativy a servisu. 

Při terénní i konzultační práci s uživateli klademe důraz na koncepční 
přístupy, navázání na další potřebné služby i kvalifikované jednotlivce 
a na sdílení i zužitkování zkušeností. 

Práce s veřejností

Služby propagujeme v letácích, vytvářených v jednoduché, přehledné a 
zajímavé podobě s ohledem na schopnosti uživatelů služeb, jimž jsou 
především určeny. Letáky pravidelně distribuujeme do sítě vytipova-
ných míst v regionu. 

Webové stránky www.jurta.cz obsahují informace o službách, podpoře 
zaměstnavatelů, chystaných aktivitách a o týmu agentury. 

Pravidelné tiskové zprávy, jež zaměřujeme na aktuální témata služeb, 
zveřejňujeme na www.jurta.cz a v textové podobě vycházejí ve vybra-
ných periodikách.

O Občanském sdružení Jurta informují regionální noviny a média (TV 
Lyra, Český rozhlas sever, týdeník Princip, Děčínský a Ústecký deník, 
Děčínský zpravodaj, Labský zpravodaj, Severočeský metropol) i média 
s celorepublikovou působností (MF Dnes, TV Nova). 

Podpora činnost Občanského sdružení Jurta v 
roce 2011

Za finanční podporu služeb děkujeme především těmto institucím:

Krajský úřad Ústeckého kraje, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 
Magistrát města Ústí nad Labem a Magistrát města Děčín.

Výsledky poskytovaných služeb

Sociální rehabilitace: 

Službu Sociální rehabilitace využilo 37 uživatelů, přičemž více než polo-
vina uživatelů přišla z domácího prostředí, ostatní z Domovů pro osoby 
se zdravotním postižením.

Z celkového počtu všech uživatelů služby Sociální rehabilitace jich 8 vy-
užilo navazující službu Podporovaného zaměstnávání, kterou poskytuje 
Agentura Osmý den. Dlouhodobé zaměstnání si našlo 7 uživatelů z nich.

Podpora samostatného bydlení: 

Službu Podpora samostatného bydlení během roku 2012 využilo cel-
kem 21 uživatelů. Do samostatného bydlení přešlo 6 uživatelů.

Finanční rozvaha k zajištění služeb Občan-
ského sdružení Jurta na běžný rok ( v tis. Kč)

Náklady

Spotřebované nákupy 779

Služby   342

Osobní náklady 1 697

Daně a poplatky  1

Osatatní náklady  495

Odpisy, tvorba rezerv a opravné polozky  509

Celkem  3 823

Výnosy

Prodej služeb  1 518

Ostatní výnosy 245

Dotace a příspěvky 2 060

Celkem  3 823

Hospodářský výsledek  0

Kontaktní údaje

Občanské sdružení Jurta

IČ: 63778718, DIČ: CZ63778718

Sídlo: Pěší 9, Děčín 33 – Nebočady

Telefon+fax: +420 412 547 600

E-Mail: jurta@jurta.cz

Web: www.jurta.cz


