Sociální rehabilitace, Ergotep, družstvo invalidů
Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč
Telefon: +420 725 440 778 IČ: 258 97 815
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK - SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Posláním sociální služby sociální rehabilitace:
je podpora samostatnosti a soběstačnosti klienta prostřednictvím zajištění pracovních dovedností, návyků a vzdělání vedoucích
k uplatnění klienta na chráněném nebo volném trhu práce prostřednictvím komplexu činností:
●
●
●
●

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
výchovné, vzdělávací a aktivizační,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílem sociální služby je:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zvyšovat míru samostatnosti a soběstačnosti klientů služby v sociálním začleňování, zejména při uplatnění v oblasti
zaměstnávání a podpořit jejich integraci na chráněný nebo volný trh práce,
snížit negativní vliv postižení na život klienta, pomoc při překonání jeho nepříznivé soc. situace a tím dosáhnout samostatnost
a soběstačnost klienta,
zvýšit fyzické a psychické předpoklady klienta k výkonu práce, zároveň klienta motivovat k práci,
smysluplnou činností posílit klientovu soběstačnost a samostatnost,
podpořit rozvoj pracovního potenciálu klienta, vytvořit pro klienta podmínky sociální integrace,
snížit závislost na sociálním systému,
podporovat pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením, aby mohly žít běžným životem,
pomoc při hledání zaměstnání, které bude co nejvíce odpovídat potřebám, schopnostem a představám klientů sociální služby.

Cílová skupina:
Klientem sociální rehabilitace je osoba v nepříznivé sociální situaci, to je osoba s tělesným postižením a osoba s jiným zdravotním
postižením ve věku 18 – 64 let s trvalým pobytem na území Pardubického kraje. Nepříznivou sociální situací se rozumí:
● ztráta schopnosti sebeobsluhy a soběstačnosti vlivem tělesného nebo jiného zdravotního postižení,
● ztráta či nevhodnost původního zaměstnání,
● ohrožení vyloučením z běžného života,
● riziko ztráty bydlení,
● ztráta orientace v uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
● ztráta funkčního potenciálu a dovednosti způsobená postižením.
Služba není určena lidem, kteří:
● nemají stabilizovaný zdravotní stav,
● jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek,
● nepatří do cílové skupiny sociální služby.
Veškeré činnosti jsou realizovány v souladu s principy
●
●
●
●
●

důstojnosti a individuálního přístupu,
ochrany soukromí klienta,
zplnomocnění,
nezávislosti,
práva volby.

●
●
●
●

týmového přístupu,
komplexnosti služeb,
kontinuity péče,
přirozenosti prostředí.

Forma a kapacita poskytování sociálních služeb:ambulantní (kapacita 15 klientů/rok), terénní (5 klientů/rok)
Kontakt:
Pevná linka:
Mobil:

469 660 912
720 978 336 (Eliška Macháčková)

E-mail:
Webové stránky:

socialnisluzba@ergotep.cz
www.ergotep.cz

