
Kdo jsme a jak to
u nás chodí

Na!ím posláním je podporovat pracovní
uplatn"ní lidí se zdravotním nebo sociálním
znev#hodn"ním v Brn" a okolí, a tím p$ispívat
ke zv#!ení kvality jejich %ivota.

!innost na"í organizace vychází ze zákona o sociálních slu#bách. Jednotlivé
programy jsou poskytovány zdarma v rámci slu#by sociální rehabilitace. 
V oblasti podporovaného zam$stnávání p%sobíme ji# od roku 2004. 

Klademe d%raz na individuální a partnersk& p'ístup a vzájemn& respekt. 
D%le#it& je Vá" aktivní p'ístup. Nem%#eme nic ud$lat za Vás, jen spole(n$ s Vámi.   

Spolupráce s)námi je mo#ná po podpisu souhlasu se shroma#*ováním
a zpracováním osobních údaj% a po podpisu dohody o poskytnutí sociální 
slu#by v)rámci jednoho z)na"ich program%. Podpisem se zárove+ zavazujeme
k ml(enlivosti. V&jimkou je oznamovací povinnost vypl&vající z trestního
zákoníku, kdy# se dozvíme o zvlá", záva#n&ch trestních (inech.
 
Budete mít svého klí(ového pracovníka, se)kter&m se budete pravideln$
setkávat a)spolupracovat p'i 'e"ení Va"í situace. Obracejte se tedy prosím, a,
u# osobn$, telefonicky nebo e-mailem, p'edev"ím na n$j. Ostatní pracovníci
klí(ového pracovníka zastupují v)p'edem domluven&ch nebo v&jime(n&ch
p'ípadech, jako je nap'. dlouhodobá nemoc nebo dovolená. V)od%vodn$n&ch 
p'ípadech se m%#e sch%zky zú(astnit také dal"í pracovník AGAPO. V)p'ípad$ 
pot'eby m%#ete po#ádat o zm$nu klí(ového pracovníka. 
  
Sch%zky obvykle domlouváme jednou t&dn$ v)trvání 60 minut. Interval sch%zek 
a jejich délku je mo#né domluvit individuáln$. Dodr#ujte prosím (as sch%zek, 
proto#e ná" (as si plánujeme dlouho p'edem. Pokud p'ijdete mimo domluven& 
(as, nem%#eme Vám zaru(it, #e se Vám bude Vá" pracovník v$novat. 



Pokud nem!"ete p#ijít na domluvenou sch!zku, omluvte se prosím p#edem 
telefonicky, osobn$ nebo e-mailem. V p#ípad$, "e t#ikrát bez p#edchozí omluvy 
nedorazíte na sjednanou sch!zku, bude Vám Vá% klí&ov' pracovník nucen 
ukon&it stávající smlouvu. 

Ú#ední hodiny jsou ur&ené pro nové zájemce o na%i slu"bu. V(tuto dobu si
obvykle nesjednáváme sch!zky se stávajícími u"ivateli slu"by.

Pro hledání práce m!"ete také vyu"ít p#ístup na internet na po&íta&ích v(hale. 
Po&íta&e jsou p#ístupné ka"d' pracovní den od 9.00 do 15.00. Je nutné
dodr"ovat Provozní #ád klientsk'ch po&íta&!, kter' je vyv$%en u po&íta&!.  

Rádi bychom Vás také pozvali na neformální setkávání p#i Odpoledních
kavárnách AGAPO, které se konají ka"d' druh' &tvrtek od 14.00 do 16.00. 
  
Va%e názory jsou pro nás cenn'm zdrojem informací, jak zlep%ovat
poskytovanou sociální slu"bu. Pro sd$lení p#ipomínek, stí"ností &i pod$kování 
si m!"ete zvolit formu, která Vám nejvíce vyhovuje – osobn$, písemn$ nebo 
elektronicky. Vyu"ít m!"ete také schránku v hale pro anonymní podání.
Pro elektronické podání stí"nosti pou"ijte e-mailovou adresu Va%eho klí&ového 
pracovníka, pop#ípad$ metodické vedoucí (z.mednanska@agapo.cz)
nebo #editele organizace (j.purdjak@agapo.cz).

Va%e spolupráce s námi je dobrovolná. M!"ete ji ukon&it z(d!vod! uveden'ch
v(Dohod$ o poskytování slu"by sociální rehabilitace. Budeme ale rádi, kdy" 
p#ed ukon&ením slu"by spole&n$ vyhodnotíme na%i spolupráci a úrove) 
poskytovan'ch slu"eb AGAPO, o.p.s.    
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