Telefonní linka podpory
(7:00 – 19:00 hod.)

734 622 200

Sociální rehabilitace svou specifickou činností směřuje především
k posílení samostatnosti jednotlivých uživatelů směrem k zachování osobních dovedností. Podporuje tak možnost uživatelů
fungovat ve svém přirozeném prostředí. Sociální rehabilitace se
zaměřuje především na podporu a nácvik činností, jež umožňují
vedení samostatného života a vlastní seberealizaci. Při práci s jednotlivcem využívá zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí uživatelů.

Pro koho tady jsme:

Služba je určená osobám ve věku od 18 do 64 let s chronickým duševním
onemocněním, tj. pro osoby s duševními poruchami provázené zvýšenou
nemocností, částečnou či plnou pracovní neschopností, s poruchami
chování, zejména potížemi v komunikaci a sociálním chování, které
jsou v rozporu s celkově dobrým intelektem, osoby s dočasnou ztrátou
plného zdraví z důvodu úrazu či nemoci. Dále pro osoby se zdravotním
postižením, tj. osoby s částečnou či plnou invaliditou, osoby s dočasnou
ztrátou plného zdraví z důvodu úrazu či nemoci ohrožené sociální izolací.

www.linhart-chelcice.cz

V rámci služby uživatelé využívají:

• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti
a podpora principů sociálního začleňování (např. obsluha spotřebičů,
péče o sebe sama, péče o další členy rodiny a domácnost, orientace
v prostoru a další)
• zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím nebo
s konkrétními zájmovými skupinami (doprovázení do institucí, nácvik
jízdy v MHD, navazování kontaktů)
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. možnosti organizace
volného času, nácvik telefonování, mezilidská komunikace, zvládání
různých situací)
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí (zprostředkování informací a pomoci při získání
dávek státní sociální podpory, průkaz ZTP, informace o právech
a povinnostech aj.)
• sociálně terapeutické činnosti vedoucí k udržení, rozvoji a prohloubení
osobních a sociálních schopností

Čas a místo poskytování služby:

ambulantní forma:
v Chelčickém domově sv. Linharta, Chelčice č. p. 1
- úterý 9:00 – 15:00 hod. skupinová práce
- středa	9:00 – 12:00 hod. individuální práce,
10:00 – 16:00 hod. skupinová práce v ateliéru
- čtvrtek 9:00 – 15:00 hod. individuální a skupinová práce
terénní forma:
v přirozeném prostředí uživatele, tj. po domluvě
v domácnosti, v místě bydliště uživatele
- pondělí 9:00 – 15:00 hod.
- středa 9:00 – 15:00 hod.
- pátek 9:00 – 15:00 hod.

Úhrada za služby:

Služba je poskytována ze zákona zdarma
vyjma fakultativních činností.
Kontaktní osoba:
Monika Nedvědová, DiS., Mgr. Bc. Eva Bartošová
Tel.:		

725 951 695

E-mail:
sr@linhart-chelcice.cz

V letech 2018 – 2022 je provoz sociální služby SR financován prostřednictvím
MAS Rozkvět z.s. z OP Zaměstnanost (ESF). Další zdroje: příspěvky obcí,
individuální dary.

