Název poskytovatele:
Druh služby:
Jméno služby:
Forma služby:
Název zařízení a místo
poskytování:

Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii
Sociální rehabilitace
SR Astra
Ambulantní, terénní
Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii,
Miskovice 30, 285 01
Provozovny:
Miskovice 30, 285 01 Kutná Hora
17. listopadu 182, 284 01 Kutná Hora - Šipší
„Chechták“, Poznaňská 439, 285 06 Sázava kontaktní místnost

Popis realizace služby

„SR Astra“
identifikátor: 2513818

Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii je spolek, který vznikl dne
13.12.1994 jako občanské sdružení, za účelem provozování hipoterapie,
dětského jezdeckého sportu a ekologické výchovy. Je organizací mající vlastní
právní subjektivitu.
S postupem času a v souvislosti s narůstající poptávkou rozšířilo v roce
2010 pole své působnosti o poskytování dvou sociálních služeb -

služby

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, nesoucí název „NZDM Archa“
(identifikátor: 7753589) a o službu Sociální rehabilitace (identifikátor:
2513818), v roce 2016 ještě o sociální službu Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením „SAS Dítě a kůň“ (identifikátor
8245182).
Charakteristika služby:
Sociální rehabilitace je službou sociální prevence, která je uživatelům
spolku Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii poskytována v souladu
s ustanovením §70 zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách a v souladu
s ustanovením §35 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
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ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - vše v platném
znění.
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností, které směřují
k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob.
K tomu dochází prostřednictvím rozvoje jejich specifických schopností a
dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných pro samostatný
život nezbytných činností alternativních způsobem, který využívá schopností,
potenciálu a kompetencí, které byly u uživatele zachovány.
Služba Sociální rehabilitace obsahuje následující základní činnosti,
které jsou zajišťovány v níže uvedeném rozsahu úkonů:
a)

nácvik

dovedností

pro

zvládání

péče

o

vlastní

osobu,

soběstačnosti a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění
1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů;
2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné
údržbářské práce, chod
kuchyně, nakupování;
3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti;
4.

nácvik

samostatného

pohybu

včetně

orientace

ve

vnitřním

i

venkovním prostoru;
5.

nácvik

dovedností

potřebných

k úředním

úkonům,

například

vlastnoručního podpisu;
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání,
k lékaři, na zájmové
aktivity a doprovázení zpět;
2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky;
3. nácvik chování v různých společenských situacích;
4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a
práce s informacemi;
c) výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání
osobních záležitostí
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1.

podávání

informací

o

možnostech

získávání

rehabilitačních

a

kompenzačních pomůcek
2. informační servis a zprostředkování služeb
Rozsah

poskytovaných

základních

a

fakultativních

činností

je

s uživatelem sjednán ve „Smlouvě o poskytování služby sociální rehabilitace“.
Rozsah úkonů, které jsou uživateli poskytovány v rámci jednotlivých
činností, jejich čas a četnost je s uživatelem dohadován průběžně v rámci
individuálního plánování poskytované sociální služby. Mění se s ohledem na
aktuální potřeby uživatele.
Základní sociální poradenství je uživateli poskytováno vždy, zajišťuje ho
pověřený pracovník spolku.
Sepsání a podpisu smlouvy předchází jednání se zájemcem o poskytnutí
služby, při kterém je seznámen jak s poskytovanými službami, tak s vnitřními
pravidly služeb. S uživatelem služby je sepsáno „Sociální šetření služby sociální
rehabilitace“ “, v rámci kterého se pracovníci organizace seznamují s životní
situací zájemce o službu.

Následně je s uživatelem sepsána „Smlouva o

poskytování služby sociální rehabilitace“ nebo si ponechá čas na rozmyšlenou.
Služba sociální rehabilitace je poskytována následující cílové skupině osob:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
Rodiny s dítětem / dětmi
Senioři
Etnické menšiny

Věková kategorie uživatelů:
1.
2.
3.
4.

Dorost 16 - 18 let
Mladí dospělí 19 - 26 let
Dospělí 27 - 64 let
Mladší senioři 65 - 80 let
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Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii poskytuje službu sociální rehabilitace
formou ambulantní a terénní.
Ambulantně jsou služby poskytovány v sídle spolku, které je zcela
bezbariérové a sídlí na adrese Miskovice 30, 285 01 Miskovice a dále
v provozovně 17. listopadu 182, 284 01 Kutná Hora - Šipší.
Místa výkonu terénní formy sociální rehabilitace jsou různá, liší se v
závislosti na aktuální potřebě každého uživatele. Terénní formu služby sociální
rehabilitace nejčastěji poskytuje na území ORP Kutná Hora, ORP Benešov a ORP
Čáslav.
V sídle spolku v Miskovicích jsou pro provoz sociální rehabilitace
k dispozici tato místa: kancelář, která současně slouží jako poradenská
místnost a zázemí pracovníků, dvě plně vybavené a pro účely poskytování
sociálních služeb uzpůsobené „klubovny“, které jsou řádně označené, umístěné
v pravém křídle budovy, kuchyňský kout a toalety. Sídlo organizace se nachází
ve specifickém prostředí, kterým je areál hospodářského statku s jezdeckou
stájí. Díky tomu je možné s uživateli pracovat také za využití prvků různých
druhů terapií, např. ergoterapie nebo zooterapie. Pro provoz služby sociální
rehabilitace na adrese 17. listopadu 182 jsou k dispozici tato místa: klubovna,
ve které jsou prováděny činnosti související se sociální prací s klienty, kontaktní
místnost, kancelář a sociální zařízení. Při poskytování terénní formy sociální
rehabilitace Astra je také možné využít kontaktní místnost v prostorách
společenského domu ,,Chechták“ na adrese Poznaňská 439, 285 06 Sázava.

Celková kapacita poskytování ambulantní formy služby sociální
rehabilitace je 80 osob a 12 osob v jednom okamžiku. Celková kapacita
poskytování terénní formy služby je 50 osob a 1 osoba/1 pracovník v jednom
okamžiku.

Provozní doba SOCIÁLNÍ REHABILITACE
provozovna: Miskovice 30, 285 01
Miskovice
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den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

ambulance
8.00 - 15.00
8.00 - 15.00
8.00 - 15.00
8.00 - 15.00
8.00 - 12.00
mimořádné akce - doba dle
dohody

zavřeno

provozovna: 17. listopadu 182, 284 01
Kutná Hora
ambulance
den
8.00 - 10.00
pondělí
zavřeno
úterý
zavřeno
středa
8.00 - 10.00
čtvrtek
pátek
8.00 - 11.00
sobota
neděle

mimořádné akce - doba dle
dohody

zavřeno

terénní služba
den
8.00 - 17.00
pondělí
úterý
středa

(po předchozí
domluvě)
- 17.00 (Sázava)

13.00
8.00 - 17.00

(po předchozí
domluvě)

8.00 - 17.00

(po předchozí
domluvě)

8.00 - 17.00
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

14.00

(po předchozí
domluvě)
- 18.00 (Sázava)

zavřeno
mimořádné akce - doba dle
dohody

zavřeno

Úhrada služeb
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Cena za poskytované služby je stanovena s ohledem na §35, odst. 2,
vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Základní činnosti ve výše uvedeném rozsahu úkonů a základní sociální
poradenství je uživatelům poskytováno zdarma.
Fakultativní činnosti jsou uživatelům poskytovány za úplatu, dle
platného ceníku služeb. Je povinností uživatele provést platbu ihned po
poskytnutí služby, v hotovosti v kanceláři organizace. Jiný - individuální způsob
úhrady je možný pouze po předchozí dohodě s poskytovatelem.

Ukončení poskytované služby
Smlouva může být vypovězena ze strany uživatele i poskytovatele.
Podmínky pro vypovězení smlouvy jsou uvedeny v „Metodice č. 4 - Smlouva
o poskytování sociální služby - služba sociální rehabilitace“. V případě
vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele je dle metodického pokynu
uživateli

poskytnuto

základní

sociální

poradenství,

v rámci

kterého

je

informován o jiných možnostech řešení své situace.
Výpovědní důvody jsou uvedeny ve „Smlouvě o poskytování sociální služby“ a
řídí se zákonem.
Stížnosti - podávání, řešení a jejich evidence
Uživatel má právo stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních
služeb. Způsob podávání, řešení a evidence stížností se řídí „ Metodikou č. 7 Přijímání a vyřizování stížností“.

V Miskovicích dne 29.3.2021.
Zpracovala: Bc. et Bc. Alžběta Brychtová, DiS.

Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii, 285 01 Miskovice 30, mobil tel: 736 790 222,
602 525 379 diteakun@seznam.cz, www.diteakun.cz

Schválila: Ing. Bc. Ivana Hudcová (ředitelka organizace)
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