Oblastní charita Ústí nad Orlicí
poskytuje tyto služby

Kontakt
Centrum sociálních služeb
Havlíčkova 1129
563 01 Lanškroun
tel. 731 639 672
e-mail: css@uo.hk.caritas.cz
www.uo.charita.cz

Domácí zdravotní péče
Charitní pečovatelská služba
Domácí hospicová péče

Oblastní charita
Ústí nad Orlicí

Osobní asistence
Sociální šatník pro
žadatele o azyl
Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Občanská poradna
Činnost služby podporují

Rodinná centra

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Pardubický kraj

Volnočasové aktivity pro děti a mládež

Tříkrálová sbírka

Sociálně terapeutické dílny
Sociální sprcha
Nízkoprahové denní centrum pro lidi
bez přístřeší
Šance pro rodinu

Naši činnost můžete podpořit darem
č.ú.: 831240611/0100, VS 9601
Děkujeme

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356, Letohrad
Tel.: 465 621 281, www.uo.charita.cz

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE
(sociální služba dle § 70 zákona č. 108/2006
Sb. o sociálních službách)

INFORMACE O SLUŽBĚ
POSLÁNÍ
Pomáháme rodinám a jednotlivcům, kteří se
ocitli v tíživé životní situaci. Podporujeme je
tak, aby mohli žít samostatný život.
CÍLE
• Pomáhat klientům rozvíjet jejich znalosti
a dovednosti, které jsou potřebné pro samostatnost, soběstačnost a nezávislost.
• Posilovat správné návyky klienta.
• Nacvičovat s klientem činnosti potřebné k samostatnému bydlení, sociálnímu začlenění
a zvládnutí podmínek běžného života.
• Pomoci klientům hledat řešení jejich stávající
situace.
CÍLOVÁ SKUPINA
LIDÉ OD 18 LET:
• osoby v obtížné životní situaci (např. osobní,
vývojové, vztahové, pracovní nebo sociální
krizi), kterou nemohou přechodně řešit vlastními silami. Společným znakem pro tyto osoby mohou být kumulované sociální problémy,
jež se objevují zpravidla v těchto oblastech:
chybějící či narušené rodinné vazby, násilí,
okruh sociálního začlenění, chybějící či narušené vazby na trh práce a chybějící či narušené bytové zázemí či problémy se závislostí;
• rodina s dětmi/dítětem (úplná i neúplná);
• osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
(rovněž osoby z náhradní rodinné péče).

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem
jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných,
pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných
schopností, potenciálů a kompetencí.
Zajišťují se v rozsahu úkonů dle zákona č.
108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona. Jsou to:
• základní sociální poradenství
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní
osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
• zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
PRINCIPY SLUŽBY
• Respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti
– Individuální přístup ke klientovi.
• Rovnoprávnost – Služby jsou poskytovány
všem klientům bez ohledu na rasu, pohlaví,
názorovou orientaci, politické nebo náboženské přesvědčení, sexuální orientaci či jiné
rozlišování.
• Podpora samostatnosti – Snažíme se poskytovat služby v takovém rozsahu, aby byly pro
klienty smysluplné, aby nevedly k závislosti

•

•
•

•

na službě ale naopak k samostatnosti a nezávislosti.
Respektování svobody volby – Poskytování
služby respektujeme právo klienta rozhodovat o svém životě, zároveň ho vedeme k přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí.
Partnerství – Klienta vnímáme jako partnera,
který se podílí na plánování a průběhu služby.
Princip nestrannosti – Chceme být objektivní
vůči všem klientům, se kterými spolupracujeme a také vůči pracovníkům jiných institucí,
kteří se podílejí na spolupráci s klientem.
Dodržujeme práva klientů. Řídíme se Etickým kodexem sociálních pracovníků České
republiky a směrnicí č. A/9 Etický kodex.

PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY
Služba je poskytována ve dvou formách:
• terénní forma: od pondělí do pátku v čase od
8:00 do 17:00 hodin v domácnostech klientů
• ambulantní forma: čtvrtek v čase od 9:00 do
11:00 a od 12:00 do 14:00 h. na adrese sídla
služby – Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun
Konkrétní formu (ambulantní nebo terénní), čas
a místo poskytování služby si pracovník s klientem služby domlouvá vždy předem. Služba je
poskytována vždy po předchozí domluvě.

