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DVOT – SOCIÁLNÍ INTEGRAČNÍ 
PODNIK

 Cílem integrace osob ohrožených psychosociálním vyloučením do
společnosti, v současnosti zejména OZP (97%)

Přístup k zaměstnání zjednodušen řadou opatření (zkrácené úvazky 4-
7h, dvě pracovní přestávky, nenucené polohy a tempo, individuální
zadávání práce a řešení specifických pracovních situací včetně
dodržování pracovní morálky, komunikace s rodinou a ošetřujícími
lékaři) a zajištěním dopravy do a ze zaměstnání

Principy soc. podnikání implementovány od r. 2012, integrace,
vzdělávání - kariérní růst, ekologie, pracovní prostředí, flexibilní výroba
– inovace, vývoj, technologie

Komplexní řešení pracovní problematiky OZP – DVOT vytváří program
přípravy na zaměstnání studentů a žáků škol pro osoby se zdravotním
postižením, Cílem příprava kvalifikovaných zaměstnanců disponujících
pracovními kompetencemi (pracovní návyky, problematika návykových
látek, rodinné prostředí, sociální vztahy)



DVOT – SOCIÁLNÍ INTEGRAČNÍ 
PODNIK

Předmětem činnosti jsou dřevěné výrobky které se používají k přípravě
a servírování pokrmů v domácnostech i profesionálních provozech.

Dlouhodobá spolupráce se silnými partnery (SPOKAR, Hofmann
Bohemia, SAHM)

100% Zpracování materiálu

Držitelem významných značek Práce postižených a Česká kvalita.



PRAXE V DVOT
Cílem představení kompletního chodu společnosti – procesů
historických, výrobních a organizačních, motivovat studenty k
získávání dalších informací

 Okruhy témat během praktického dne
 Historie společnosti

 Sociání podnikání v DVOT – jaké z obecných principů společensky
odpovědného podnikání uplatňujeme, jaké další bychom chtěli
uplatňovat do budoucna.

 Výrobní program – sortiment zboží a služeb

 DVOT z pohledu zaměstnance – zdravotní specifika, prostředí, pozice,
vykazování

 Obchodní politika DVOT, možnosti marketingu

 Modelový obchodní případ od poptávky k expedici – obchod – výroba –
sklad - zpracování odpadu.
Cesta dřeva, jednotlivé výrobní a technologické postupy, praktické 

ukázky.



REALIZOVANÉ PRAXE  10/2014 – 5/2015

 Celkem absolvovalo 77 žáků v ve 14 skupinách

 Zpracováno 51 praktických úkolů – 10 velmi úspěšných











BUDOUCNOST PRAXÍ V DVOT
 Projekt Ergotep pro žáky i pedagogy - příprava udržitelnosti praxí, teoretické
podklady a materiály – Centrum sociálního podnikání, zkušenosti s praxemi,
příprava zaměstnanců DVOT

 Domovské školy praktikantů mimo Pardubický kraj, absence technických oborů
– nevyhovující cílová skupina

 DVOT připravuje centrum praktické výuky. V plánu dlouhodobější stážování -
až 4 měsíce pro studenty a žáky z Pardubického kraje

 Komplexní nabídka – praktická výuka, sociální podnikání, příprava na
zaměstnání

 Spolupráce s Rytmus Chrudim – pracovní asistence

 Prostorové kapacity areálu společnosti, doprava v rámci Pardubického kraje.
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