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Veřejný závazek
Sociální rehabilitace
ID: 8522670

Poslání
Posláním sociální služby Sociální rehabilitace, v ulici Janovská 122 v Litvínově, je pomáhat
uživatelům se zdravotním postižením překonat nepříznivé dopady jejich znevýhodnění v
praktickém životě. Poskytovat uživatelům služby prostor pro nácvik, posilování a
prohlubování dovedností a schopností, které povedou s přihlédnutím k jejich individuálním
schopnostem v maximální možné míře k dosažení jejich samostatnosti, nezávislosti a
soběstačnosti.
Souhrn činností sociální rehabilitace je poskytován jak v domácím prostředí uživatele, tak u
nás v zařízení nebo doprovázením.
Cíle
Obecně
Cílem sociální rehabilitace je dlouhodobé, pravidelné a systematické znovuobnovování a
procvičování schopností a dovedností:
Konkrétně:
 umožnit navázat sociální kontakty,
 rozvíjet a nácvik komunikačních schopností,
 rozvíjet a nácvik myšlenkových a paměťových schopností,
 zlepšovat soustředěnosti a pozornosti,
 rozvíjet a nácvik motorických schopností.
Naplňováním cílů chceme zlepšit kvalitu života uživatelů, není-li to možné, alespoň
stabilizovat jejich situaci a zabránit jejímu zhoršování, které by mohlo vést k sociálnímu
vyloučení uživatele.
Cílů dosahujeme především nácviky, emoční podporou či zprostředkováním další pomoci.
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Zásady
 služba je poskytována s respektem ke zdravotnímu postižení uživatele
 zachovává a respektuje důstojnost každého člověka, bez ohledu na jeho sociální,
duševní či tělesný stav a ekonomické postavení
 zachovává nestrannost k rodinným vztahům uživatele
 respektuje základní lidská práva
 respektuje nároky a přání uživatele, individuální potřeby a požadavky uživatele
 chrání práva uživatele na soukromí a důvěrnost jeho sdělení
 respektuje práva uživatele na vlastní rozhodování a seberealizaci
 uplatňuje opatření směřující k ochraně uživatele před vznikem závislosti
na poskytované službě
 týmové spolupráce a jednotného přístupu všech pracovníků poskytovatele ke všem
uživatelům služby
Okruhy osob
Osoby se zdravotním postižením
Věková struktura:
 mladí dospělí (19-26 let)
 dospělí (27-64 let)
Podmínky pro poskytování služby
Kritéria pro přijetí nového uživatele
Žadatel odpovídá cílové skupině uživatelů Sociální rehabilitace.
Pro poskytování sociální služby terénní formou je důležité, aby zájemce o sociální službu měl
trvalé bydliště ve městech Litvínov, Janov a Horní Jiřetín. V případě poskytování sociální
služby ambulantní formou místo bydliště není podmínkou.
Úhrada za služby
Služba Sociální rehabilitace je službou sociální prevence, je poskytována bez úhrady nákladů
v souladu se zákonem 108/2006 Sb. §71(j) o sociálních službách.
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Služby nemohou být poskytovány osobám:
 které nespadají do cílové skupiny a okruhu osob, kterým je služby určena
 které žádají o službu, kterou neposkytujeme
 pokud je naplněná kapacita
Forma poskytování sociální služby
Služba je poskytována ambulantní a terénní formou
Ambulantní část
Okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem: 2/2
Okamžitá kapacita při práci se skupinou: 2/1
pondělí – čtvrtek

7:30 – 16:00

pátek

7:00 – 15:30

Terénní část
Okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem: 2/2
Okamžitá kapacita při práci se skupinou: 2/1
pondělí – čtvrtek

7:30 – 16:00 dle potřeb uživatele

pátek

7:00 – 15:30 dle potřeb uživatele
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