
 

 

Ester z.s., Bílý Potok 152, Javorník 790 70, 

IČ: 705 999 63 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

 

Posláním služby je pomoc osobám při získání co 

nejvyšší míry soběstačnosti, samostatnosti a 

nezávislosti vedoucí k jejich zapojení do 

ekonomického, sociálního a kulturního života 

společnosti  

Služba je určena pro: 

➢ osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, 

které nejsou schopny samy, bez vnější aktivní 

pomoci, podmínky svého života změnit a změnu 

udržet (etnické menšiny, mladí lidé, dlouhodobě 

nezaměstnaní, lidé bez vzdělání a odborných 

dovedností, ohrožení závislostí, lidé v penzijním 

věku, osoby s duševním onemocněním) 

➢ Sociální služba je určena popsaným skupinám, 

žijícím na území okresu Jeseník. Specificky se jedná 

o mikroregion Javornicko a Žulovsko. 
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        Podmínky poskytování služby: 

➢ Služba je bezplatná 

➢ Služba je poskytována především v prostředí do-

mácností uživatelů, některé úkony mohou být po-

skytovány ambulantně v kanceláři. 

Cíle služby: 
➢ Samostatná údržba a péče o domácnost (úklid, 

údržba) 

➢ Navázání a udržování společenských kontaktů 

(nácviky, atp.) - udržení a rozvoj sociálních kompe-

tencí uživatele 

➢ Finanční stabilita (pravidelné platby, prevence 

zadlužení, nácvik dovedností zacházení s financemi, 

sledování spotřeby energií, atp.) 

➢ Získání/zvýšení uplatnění na trhu práce (získání, 

obnovení a udržení pracovních návyků) 

Co nabízíme: 
➢ pomoc při vyřizování úředních záležitostí 

(sociální dávky, vysoké ceny energií) 

➢ pomoc při řešení dluhů a hospodaření s penězi 

➢ pomoc při prosazování práv a zájmů 

➢ doprovod při jednání na úřadech, s lékaři, atp. 

➢ pomoc při vyjednávání s majiteli bytů 

➢ pomoc s listinami (sepisování žádostí, atp.) 

➢ asistence při získávání zaměstnání 

➢ zprostředkování kontaktů s dalšími institucemi, 

organizacemi a službami 

V případě dotazů kontaktujte prosím kontaktní 

osoby 
KONTAKTY: 
Věra Rumanová, tel.: 702 160 034,  
e-mail: vera.rumanova@esterzalesi.eu 

Nela Spurná, tel. 732 112 595 
e-mail: nela.spurna@esterzalesi.eu 
Kontaktní místo: KC Hawai, Školní 73, Javorník, Po 

– Pá, v čase  8:00-15:00 

Místa poskytování ambulantní formy: KC Hawai, 

Školní 73, Javorník 790 70; KC Uhelná, Uhelná 68, 

Uhelná 790 68, EC Rychleby, Bílý Potok 152, 

Javorník 790 70 

Web: www.ekocentrumrychleby.cz 
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