
 

  

 

Via Roseta o.p.s 
        Sociální rehabilitace Eliášův obchod 

 nabízí volná místa v tréninkovém 
programu 

Posláním naší služby je pomoci lidem s mentálním a 

kombinovaným postižením nebo s duševním onemocněním 

naučit se nové pracovní a sociální dovednosti a návyky, 

které jsou potřebné pro začlenění se do běžného způsobu 

života nebo pro nalezení vhodného pracovního uplatnění. 

Hlavní cíle služby jsou: 

Pomoci uživatelům služby osvojit si základní pracovní návyky, 

např. přijít včas do práce, připravit si pracovní místo a 

pracovní pomůcky, uklidit pracoviště. 

Pomoci uživatelům služby osvojit si pracovní a sociální 

dovednosti spojené s prací prodavače nebo pomocné síly 

v obchodě, např. oceňovat zboží, markovat na kase, zacházet 

s penězi, aranžovat zboží do regálů, uklízet, vést sklad zboží 

na PC a jiné. 

 

Kontakt: 

Eliášův obchod 

Jugoslávských partyzánů 938/4, 160 00 Praha 6 

Petra Fulínová, Gabriela Andresová 

                             Tel.: 233 313 454 

(pondělí až pátek 10:00 – 18:00 hodin) 

e-mail: obchod@viaroseta.cz 

www.viaroseta.cz 

 

 

 

 

Jste rádi mezi lidmi? 

Chcete si vyzkoušet práci prodavače a 
pomocníka v obchodě? 

mailto:obchod@viaroseta.cz
http://www.viaroseta.cz/


 

  
Pomoci uživatelům služby dosáhnout větší samostatnosti 

v oblasti péče o vlastní osobu a při obstarávání osobních i 

úředních záležitostí. 

Pomoci uživatelům služby připravit se na přechod do 

zaměstnání na chráněném pracovišti nebo na volném trhu 

práce, např. získat potřebné informace a kontakty, naučit se 

napsat životopis a motivační dopis, porozumět pracovní 

smlouvě apod. 

 

Komu službu nemůžeme poskytnout: 

- osobám, které nepatří do naší cílové skupiny 

- osobám, které potřebují službu jiného druhu nebo rozsahu 

- osobám, jimž vážné onemocnění či duševní stav 

znemožňuje docházet do služby nebo vyžaduje intenzivní 

zdravotní péči 

- osobám, které se chovají agresivně nebo jsou pod vlivem 

alkoholu či jiných drog 

- osobám, kterým byla před dobou kratší než 6 měsíců 

vypovězena dohoda o poskytování téže služby z důvodu 

porušování dohodnutých povinností. 

Jak je služba poskytována: 

Služba je poskytována bezplatně. 

Služba je poskytována v prostorách Eliášova obchodu 
(Jugoslávských partyzánů 4, Praha 6). 

Služba je poskytována v dohodnutém čase v pracovní dny 
mezi 10. a 18. hodinou. 

Při vstupu do služby je zájemce seznámen se všemi 
podmínkami poskytování služby a je s ním uzavřena 
dohoda o poskytování služby. 

Dohoda se uzavírá na dobu určitou 1 roku. Dohodu je po 
uplynutí 1 roku možné prodloužit. Maximální doba trvání 
tréninkového programu jsou 4 roky. Při práci s uživateli 
služby jsou zohledňovány jejich individuální potřeby a 
možnosti. Uživatel má právo od dohody kdykoliv bez 
následků i bez udání důvodu odstoupit. 

Uživatel je v rámci služby podporován v co největší 
samostatnosti a aktivitě. 

Služba je uživatelům poskytována na základě jejich 
dobrovolného rozhodnutí, s úctou a respektem. 

Pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí a dodržováním 
práv a svobod uživatelů služby. 

Uživatel má právo nahlížet do dokumentace, která je o 
něm pracovníky služby vedena. Uživatel má právo stěžovat 
si na způsob a kvalitu poskytování služby. 

 

 

                            Pro koho je služba určena? 

 
Pro dospělé lidi s mentálním a kombinovaným (mentálním a 

tělesným) nebo s duševním onemocněním, kterým chybí 

potřebné pracovní a sociální dovednosti a návyky nebo mají 

málo pracovních zkušeností a cítí se znevýhodněni při 

získávání a udržení si zaměstnání. 

 


