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Mgr, Hana slapničková
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llona Machová
lvgr- Ladis]av Tuíbák

Libuše kaóanová
Diana Richter

Dozorčl rada

Jitka Bočková - předseda
lvgr- Pavla Tomášová
l\,lgr,

EVa sekyíková

9Ío
,Člověk s postižením má

jaký Je,'

s€né

potřeby jako zdíavý člověk, První z nich je být uznán a milován takový,

s€stra l\,lichele Pascale Duriezová

PodálrENEB9lE_q!ó
Poslánim oryanizace je po§kytovat obecné prospěšné služby mentálně a zdravotně postiženým
ořanům. Podpoíovat jejich integraci do běžného žiYota zdravé společnosli, posilovat samostatnost a
pomáhat iim pň uspokoiováni sociálnich potřeb.

gi!9ElEB§lE on§.
cllem ENERGlE o.p,s. jeI

.
.
.

zaiislit důstojný živol mentálně postiženým a duš€vně nemocným lidem
prosazovat a obhajovat práva a záimy mentálné postižených a duševně nemocných
zínirnit n€bo od§tranit vylvářením pracovnich misl pro zdravolně postižené znevýhodnéni těchto
jedinců na trhu práce

8!§!Or|r
1997
23. 3, 1998

- založení společnosli ENERGIE o,p.s, se sídlem V Litvinově - Janově
- Zapsáni spo|ečnostido rcistřikU obecně plospěšných §polečno§tl Ved€ným Krajským

soudem v lJsti nad Labem
přesidtení spolecnosti do vétšichproslor bývalého intemátu v Melboři
. zaháieni činnosti stacionáře pro m€ntálně postižené a duševně nemocné a otevřeni
2000
chráněné dilny kaťrcnáž
- zahájení činnost! chíánénédilny keramika
2001
- olevřeni ergoterapeutické dilny (později přejmenována na aktivizačnidilnu)
záli 2oo2
červenec 2003 - olevřeni chráněné šici dilny
- zahájeni rekon§trukce |evého kiidla obiekiu společnosti Za íinančnipodpory Phare
řijen 2003
2000, která byla dokončena v kvělnu 2004 - Zvýšenl kapacity stacionáře
|istopad 2005 - zaháigni íealizace proiskfu Phare 2003 RLZ s názvem Vzdé|áváni dloúhodobě
nezaměstnaných a osob s nízkou kvaliíikaci, Projekt byldokončen V srpnu 2006,
záři 2006
zprovozněni nového patra stacionáře - navýšeni kapacity o 10 mist
- regisbace sociálnich služeb Domov se Zvlášlnim režimem, Domov pro osoby se
2007
zdravotnim posliženim a odlehčovaci služĎy dle zákona o sociálnich službách
. zahájení realizace proiektu v programu sRoP s názvem Podpora začlenéni mentálně
únor 2007
handicapovaných a chlonicky duševně nemocných osob do spo|ečnosti. Píojekt byl
červen 1999

-

řijen 2009

-

píoginec m09
2010

ukoncen v únoru 2008.
registrac€ sociá|ni služby chráněné bydleni - indivlduálni
- ukonceni provozu ubylovny, navýšeni kapacity pro sociálni služby o 1'! misl
- z!"ýšení kapaciiy služby chráněné bydleni
- individuálni- 2 nové byry
, Zahájeni rea|izac€ proiektu z EsF oPLZ s názvem Pracovné sociálni aklivizace

mentálné postižených
v pro§inci2012.

1,1.2011

2012

a

dlouhodobě duševně nemocných, Plojekt byl ukoncen

transformace socíálních služeb Domov se zvláštnim rcžimem a Domov pro osoby se
zdravotnlm postiženin] na §ociálni §lužbu chláněné bydleni -skupinové
- rozšiřenislužby chráněné bydleni- individuálni- zakoupeni rodinnéhodomku na
-

l!.larkové kopci a bt,tu 1+3 V

okíužniuliciv lveziboři

zakoupeni díUhéřsli rodinného dvoidomku na Maíkově kopci v Meziboři
- zakoupeni bytu 1+'1 V Homické ulici v llleziboří
- zakoupeni2bytů í+1 v ul, J,A, Komenského v Meziboři

m13

-

2015
2016

zhodnoceniroku

,l8

sociálni ú§ek

.
.
.

průbežně byly plněny požadavky staluiámiho měsia Mostu a mésta Litvinova vyplývaiici ze
zapojení ENERGIE o.p,s. do Komunitnich plánů těchto mésl

zajištbvaly

se základni činnostl vyplývajici z povĚřeni k poskyiováni sociálnich

služeb

Vydaného Ůsteckým krajem

uskutečíly se společnédovolené uživatelů sociálnlch služeb v Holanech a ltálii

Ú§gk ch]áněných dil€n

.
.

podaňlo se p€rsonálné obsadit pracovni mista v chráněné dílně kaňonž a šiti, p.o ktelé byly
zajištěny i Zakázky
uzavřena s Úřadem práce Dohoda o uznáni zaměstnavaiele na chránéném tíhu pláce

Technický úsek

.
.
.
.
.

položeni nové dlažby na L3
kompletni oprava Wc a koupelny na P2

kompletni oplava koupelen vchráněných bytech

vul, Prokopa Holého čp.264 a j,

A,

Komenského čp. 298 v Meiboři
v chráněných bytech rcnovovány dveře Vc€tně

zárubni
pokračováni Vmalováni pokojů a spoleóných prosloí chránéného bydleni skupinového včetně
výměny koberců a nábytku

§9ciálii§lužty
cHRANĚNÉ BYDLENi - skupinovó a individuálni
cilová§kupina chráněné bydlení skupinové]
osoby s lehkým, slřednim mentálnim postiženim či dlouhodobým duševním onemocněnim ve
věku od 19 do 64 let, kie.é potřebuji dohled iiné fyzické osoby

.

Kapacita:49 osob

cílová skupina chíáněné bydleni individuálni:
osoby s lehkým, střednim mentálnim postižeflím či dlouhodobým duševnim onemocněnlm ve
VěkU od 19 do 64 let, které nejprve využivaly chíáněné bydleni na adrese Homiclá 106, 43513

.

Mezibořl a u který§h doslo ke zlepšeni sociálnich dovednosli do lé miry, že zvládaji individuálni
chláněné bydlení

Kapacita: 12 osob

s|užba neni určena imobilnim o§obám, agresivnim osobám, osobám záVisiým na nárykových látkáó,
o§oMm s projevy narušuiicimi kolektivni soužili, osobám nesamo§tatným v základnich sebeóslužných
činno§tech, osobárn, kleré se neorientujíV píostoru, ča§e a Vlaslniosobou,
Poslánim sociálni služby chráněné bvdlení je Vylvořeni životniho zázemi každému uživateli tak, aby
mohlV co největšimiře žit podle vlastnich představ,

cilem §ociální službv chráněŇ bvdleni je umohit uávateli, aby §e

v

m neivětšim rozsahu zapojil do

běžnéhoživoia společnosti.
poDis službv

chráněnó bydleni (skupinové chráněné bydlení) - Hornická 105, 43513 Moziboří
ubytováni v jednolůžkových pokojich (pouze na žádosi užvatele /parhe§ké dvojice/

.
.
.
.
.
.
.
.
.

pokoj

služby spojeŇ s ubylovánim (prani, žehleni prál|a, drobné opravy prádla), podminky pío
samostatnou péčio prádlo

individuálnl

a

skupinové aktivity (aktivizačni činnosti _ zaměstnáváni

a dalši vzdě|áVáni

uživatelÚ)

sociáině torapeutické činno§ti (aktivizačn i d ilna, hudebni klub)
podpora přirozených sociálnich váahů a kontakt s přirozeným prostředím (podpora rodinných
Vazeb, výlety)

pomoc pň uplatňováni prav, opráVněných zájmů a přiobstaráVáni osobních záležilostí
pomoc s nákupy, intemet
přitomnost pracovnice sociálni pece 24 hodin denně

chráněné byty (individuálni chráněné bydleni) - byty a domy v v ltl€liboň
bytyo Velikosti 1+1,1+2, 1+3 a rodinný dům o Velikosti1+4, 1+3
stravováni (samostatně nebo na adlese Hornjcká 106,435 13 Mezibořl)

.
.
.
.
.
.
.

-

dvoulůžkový) nebo v bylé Ll
celodennl stravováni (možnost dietniho stravování), podmínky pro samostatnou přípravu jidla

nacvik dovednosti spojených se zajišténimchodu domácnosti
pomoc s Úklidem
aklivizačn l činnosli (zaměstnáváni a dalši vzděláváni uživatelů)
pomoc s Vyňzovánim osobnich záležitosti
pomoc a dohled asislentky v chráněných bytech

Poskvtováni sociální službv chíáněné bvd|ení ve §oolečno§ti ENERGIE o,o.§, vycházi z těchto
obecnÝch zásad:

.
.
.
.
.

podpoíe samostatnosli a sobéstačnosli, vyrovnávánl přiležitosti (např, v obleslr prác€,
společenských vztahÚ, túvenivolného času ald )

bydleni,

podpora individuality uživatelů

respeklováni osobnosti a lidských píáv uživatelů a obhajoba jejich práv
vzáiemná íovnocenná koínunikace a tolerance mezi uživate|i a zaměstnanci

pňzpůsobení§ociálnislužbyužNatelům

oDLEHČovAcl SLUŽBY - ambulantníl pobytové
ciloVá skupina:

.

muži a ženy ve Věku od 19 do 64 let § lehkým či §tředním mentálnim po§tiženiín nebo
dlouhodobým duševnímonemocněnim, kieřiisou v iNalé péčirodiny nebo svých blízkých

Kapacita:

15 osob pro ambulanlnl odlehčovaci služby

Kapacita: 3 lůžkapío pobylové odlehčovaci služby
Poslánim sociální službY odlehčovaci službv ie usnadněni žvo|a rodinám trvale pefuiiclm o osoby
s po§liženim,

cilem sociálni službv odlehčovacíslužbv je poskytnout pečujici rodině prostor na nezbytný odpočinek,
služba neni určena imobilnlm osobám, aglesivnim osobám, osobám závi§lým na náVykových látkách
osobám s proievy narušujicimi kolektivni soužili, osobám nesamostatným v základnich sebeobslužných
činnostech, osobám, kteíé se neoíientu]iV prostoru, čase a V|astníosobou.

PoskYtováni sociálni službv odlehcovaci službv ve soolďnosti ENERGIE o.D.s, vvchází z techto
obecnÝch zásad:

.
.
.

podporasamostatnostiasoběslačnosti
podpora individuality uživatelů

pňzpůsobeni sociální služby uživatelům

ebninělejibv
cilová skupina;

.

osoby se zdravotnim postiženim, které ma]i mimoiádně omezgnou možno§l pracovn iho uplatněni

Chráflěné dilny splňuji podmínky § 76 zákona o zamě§tnanosti č.435/2004 §b, a ENERG|E o.p,s je
dle § 81, odst,2b zákona o zamě§lnanosti oprávněna poskytovat potvzeni o DV. náhradnim plněni,
které nahrazuje povinnost zaměsln ávat obóan y se zdravotnim po§tiženim,

chráněná dilna kaňonáž a komDlctacé

Výroba předmětů z kartonu a činnosti s tím §ouvisejici a montžni, koínp|etačni práce.

chráněná dilna keíamika - vazb6 suchých květin
Výroba dárkové keramiky a §ezónnich aranží,

chráněná aici dllna
Jednoduché šici práce ipňdžovacípásky. Vlaiky, dáíkové předméty apod,),

chráněná Dr8coviště
ENERG|E o.p.s. zamě§hává občany se zdravotnim postiženim na těchto poziciď|:

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

védoocí§ociálního úséku
mzdová účetni-pe§ona|istka
ekonom
pomocná Účetní
a§stent akivizďniho pracovnika
doprovodný asi§tent

pracovnik sociálni

uklizečka

Éče

pradlena- vrátná
pradlena_uklizečka_výd€jce

slravy

stravovateIka

uklizečkavýdeic€stravy
pomogná slla v kuchyni
vrátný - pomocný dělnlk
pomocný dělnik V údžbé
dě|nik v chráněné dilŇ _ karlonáž a kompletác€
dělnik vchráněné dilně -šiti

dělnlk v chráněné dilně - keramika

Hlaynl]úiolylal!-aul
soclá|ni úsek

.
.
.
.

nadá|e plnit úkoly \ryplýVajicí ENERG|l o,p,s. za zapojeni do Komunitnitro plánováni měst Mosfu
a Lilvinova
plnil základni činnosti vyplývajici z Pověřeni k poskytováni §ociálnich služeb Vydaného
Krajskýrn úřadem v Úsfl nad Labem pro rok 2019 - 2021
Zvyšovat kvalitu poskyiovaných služeb
Uskutečnii plánované dovo|ené Uživatelůsociálnich §lužeb

ÚsEl chráněných dilon

.
.

zajislil doslatek zakázek pro chíáněné dilny
udžet optimá|ni pe§onálnl obsazenl chráněných dilen

íechnický úsek

.
.
.
.
.
.
.

op.avit koupelnu v prostorách chláněného bydleni L1
opíavit a nově vybavil nábytkem chránéný byl v ul, Prokopa Holého čp, 264 V Meziboii
a byt cHB L1
opravil dievěnoskleněné výplně schodišlé a vymalovat schodišlě plavé části budo\y
opravit koupelnu chránénéhobydleni L3
vymalovat a vyměnit nové kuchyňské linky v kuchyňkách L1 a L2
připravit prostoí kuchyňky P1 pro cvičnou kuchyňku uživatelů

pokračovat v malováni pokojů a Výněně nábytku, koberců v chráněném bydleni

Nl lt(;
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