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DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Charakteristika dle §70 zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.
FORMA:
Ambulantní, terénní

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
POSLÁNÍ SLUŽBY:
Posláním služby sociální rehabilitace je podporovat osoby se zdravotním nebo
jiným znevýhodněním, s posilováním osobních kompetencí, schopností a dovedností,
zejména skrze nácviky různých činností. Služba podporuje tyto osoby ve zvyšování
samostatnosti, zapojení do společnosti a využívání běžných společenských zdrojů.
CÍL SLUŽBY:
Cílem sociální rehabilitace je přispět k překonání nebo zmírnění nepříznivé
sociální situace osob se zdravotním nebo jiným znevýhodněním. Zvyšovat jejich
samostatnost a soběstačnost, sociální dovednosti, tím vyrovnávat jejich příležitosti a
šance na integraci do společnosti, pomoci jim s nalezením a udržením zaměstnání na
otevřeném trhu práce s ohledem na jejich specifické potřeby. Umožnit smysluplné
využití volného času.
Cíle služby ve vztahu k uživatelům služby:
Uživatel, který je dle svých možností schopen pečovat o své zdraví (pečuje o sebe,
dodržuje hygienické návyky, dokáže si říct o pomoc, nebojí se využívat návazné služby
a další zdroje).
Uživatel, který je dle svých možností schopen se o sebe postarat a žít v běžné
společnosti (umí žít samostatně nebo s blízkými osobami v domácnosti, o kterou
dokáže sám pečovat, je finančně zabezpečen a umí hospodařit s penězi, umí nalézt
a udržet si zaměstnání, zvládá si na úřadech a dalších institucích vyřídit své záležitosti
a využívat běžně dostupných služeb).
Uživatel, který je schopen rozvíjet a udržet sociální vazby s rodinou, přáteli, kolegy
apod., umí navázat kontakt s jinou osobou.
Uživatel, který umí smysluplně využívat svůj volný čas (umí si vyhledat vhodné
aktivity; umí aktivně a hodnotně plánovat a využívat volný čas dle svých potřeb
a možností).
Uživatel, který je schopen využívat počítač k získávání informací, k udržení sociálních
vazeb v době pandemie, k alternativním způsobům komunikace (např. ovládání
aplikací hlasem).
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ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
- respektovat a dodržovat práva uživatelů
- respektovat svobodnou volbu uživatelů
- individuální přístup - jednat s každým jako s jedinečnou bytostí
- mít rovnocenný přístup
- ctít a zachovávat důstojnost
- ctít důvěrnost informací - důsledná ochrana osobních údajů a dat
- podporovat samostatnost a nezávislost uživatelů
- ohleduplnost, vstřícnost a přátelský přístup personálu
- odbornost, rozšiřování kvalifikace, dovedností a znalostí pracovníků
- spolupracovat s dalšími odborníky
CÍLOVÁ SKUPINA:
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s mentálním postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby se zdravotním postižením
- osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy
VĚKOVÁ KATEGORIE KLIENTŮ:
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
SLUŽBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE SVÝM KLIENTŮM NABÍZÍ:
Nácvik dovedností péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucím k sociálnímu začlenění:
- nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů
- nácvik péče o domácnost, úklid, údržba, chod kuchyně, nakupování
- nácvik samostatného pohybu, včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru
- nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti
- nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, např. vlastnoruční podpis
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
- doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové
aktivity a zpět
- nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky
- nácvik chování v různých společenských situacích
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- nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s
informacemi

Výchovní, vzdělávací a aktivizační činnosti:
- upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí:
- podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek
- informační servis a zprostředkování návazných služeb
KAPACITA:
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.
KONTAKTY:
Název a adresa provozovatele:
Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii
Miskovice 30
285 01 Miskovice u Kutné Hory
provozovny:
Miskovice 30, 285 01 Miskovice
17. listopadu 182 (OC Pasáž - 1. patro), 284 01 Kutná Hora - Šipší
Chechták - Poznaňská 439, 285 06 Sázava - kontaktní místnost
web: www.diteakun.cz
e-mail: diteakun@seznam.cz
telefon: 736 790 222, 602 525 379
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