Diecézní charita Brno
Oblastní charita Tišnov
Ráboňova 116, 666 01 Tišnov

tel.: +420 545 220 773
e-mail: tisnov@tisnov.charita.cz
www.tisnov.charita.cz

Veřejný závazek služby Sociální rehabilitace Skryje
Poslání sociální služby Sociální rehabilitace Skryje
Posláním sociální služby Sociální rehabilitace Skryje je nácvik specifických činností
směřujících k maximální možné samostatnosti a soběstačnosti osob s mentálním postižením,
nebo osob s mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením
Cíle sociální služby Sociální rehabilitace
Cílem sociální služby Sociální rehabilitace je klient, který v rámci svých schopností:
•

zvládá péči o svoji osobu;

•

zvládá péči o domácnost;

•

zvládá nakupování;

•

zvládá samostatný pohyb a orientaci;

•

zvládá základní úřední úkony – např. vlastní podpis;

•

zvládá využívat dopravní prostředky;

•

má zajištěn doprovod do školy, zaměstnání k lékaři či zájmové aktivity;

•

má informace a zvládá, jak se chovat v různých společenských situacích;

•

má informace a zvládá získávat informace z různých zdrojů;

•

má informace o službách.

Okruh osob, kterým je sociální služba poskytována
Osoby ve věku od 18 let s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným,
kteří zvládají základní sebeobslužné úkony (nají se, přemístí, obslouží se na wc), a dokáží se
dorozumět.
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Zásady poskytované služby
•

Demokratický přístup – uživatele zapojujeme do rozhodovacích procesů, podporujeme
je při vyjadřování vlastních názorů a postojů.

•

Individuální přístup – uživatele podporujeme k vyjádření svých osobních cílů a v jejich
naplňování. Respektujeme jeho jedinečnost, podporujeme jeho silné stránky, dovednosti
a vlastní vůli.

Místo a doba poskytování služby
Služba je poskytována v pracovní dny celoročně od 8:00-16:30 hod. v zařízení v obci Skryje,
cca 15 km od města Tišnova. Služba je s jednotlivými klienty plánována a poskytována
v konkrétní dohodnutý čas. Konzultační doba pro veřejnost je v pracovní dny po předchozí
domluvě.
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