Sociální rehabilitace Kollárova
Co je to za službu?
Cílem služby je, aby uživatel byl samostatný
v dovednostech, které jsou potřebné pro běžný
život. Jedná se například o dovednosti, které
souvisejí s bydlením, cestováním, pracovním
začleněním, nakupováním, s trávením volného
času.



Komu je služba určena?
Služba je určena lidem od 16 do 64 let.
Je určena osobám s převážně mentálním,
tělesným a kombinovaným postižením.

Máte také možnost vstoupit do programu
Příprava na práci.
 Ten je určen lidem, kteří by rádi
pracovali za mzdu a potřebují pomoc při
vytváření a zlepšování pracovních
návyků. Program je pro ty, kdo neví,
jakou práci by mohli vykonávat.
 Program je rozdělený na teoretickou
část a praktickou část.
 V teoretické části programu společně
s asistentem zjistíte, v čem je potřeba
se zlepšovat. Naučíte se dodržovat
pravidla, která souvisejí s docházením
do zaměstnání.
 V praktické části programu budete
chodit na „cvičné praxe“ do různých
firem
 Na praxe s vámi bude chodit asistent –
pomůže vám naučit se dobře pracovat
 Na „cvičných praxích“ společně zjistíme,
jaká práce je pro vás vhodná
 Poté si budete s asistentkou hledat
„praxi na míru“ – to už bude pracoviště,
kde budete možná pracovat za peníze.
Nejprve si tam práci vyzkoušíte.
 Pomůžeme vám s nástupem do
zaměstnání.

Co nabízíme?
V první řadě s Vámi budeme mluvit o tom, co se
potřebujete naučit.
Nabízíme možnost naučit se tyto základní
činnosti služby:
 Naučíme vás dodržovat pravidla – přijít
včas, omluvit se, dodržovat pracovní
dobu
 Naučíme vás se samostatně obsloužit
při svačině a při obědě.
 Naučíme vás nakupovat, uklízet a starat
se o domácnost
 Naučíme vás pracovat na počítači
 Naučíme vás, jak se chovat na úřadech,
u lékaře, v restauraci nebo v divadle
 Pomůžeme vám zjistit, jaká práce je pro
vás nejvhodnější.
 Budete mezi lidmi a najdete si nové
přátele
 Naučíme vás, jak se hledá práce
 Zjistíte, co je potřeba si zařídit před
nástupem do placeného zaměstnání.





Pomůžeme vám při nástupu do
placeného zaměstnání.
Pomůžeme Vám vybrat pomůcky, které
zlepší život v práci i doma
Naučíme Vás, jak si vyřídit to co
potřebujete na úřadech a u lékařů
Naučíme Vás samostatně cestovat.
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PŘÍBĚH NAŠEHO KLIENTA
Martinovi je 38 let. Od roku 2003 žije v
pronajatém tréninkovém bytě, kde se učí
samostatně bydlet a asistentky sociální
služby Arkadie, která se jmenuje Podpora
samostatného bydlení, mu v tom pomáhají.
Martin se na službu Sociální rehabilitace
Kollárova obrátil proto, že má zdravotní
postižení a sám by měl potíže si práci najít.
„Mám problémy se čtením, psaním,
počítáním. Taky říct kolik je hodin je
problém. Mám problémy s jednáním na
úřadech, s autobusama…“ říká o sobě
Martin.
Byl na praxích v různých firmách a za
podpory asistentky měl možnost vyzkoušet
si různé pracovní činnosti – doplňování
zboží v supermarketu Billa, kompletační
práce ve firmách CzechPak Manufacturing,
s.r.o., Obaly kartony, s.r.o. a Colortec, s.r.o..
Martin o průběhu spolupráce říká:
„Vyzkoušel jsem si, co mi jde a co ne.
Asistentka mi pomáhala třeba, jak mám
skládat zboží, jak mám dělat pořádně práci,
jak chodit včas a ne pozdě. Sám bych to na
praxích bez asistentky nezvládal.“
Na základě těchto praxí jsme zjistili, jaké
činnosti Martinovi vyhovují a jaké nikoliv.
Společně s Martinem poté asistentka začala
vyhledávat a oslovovat firmy. Asistentka
firmám nabízela možnost vyzkoušet si
Martina formou bezplatné praxe, kde by se
ukázalo, zda Martin práci zvládá.

Podařilo se navázat spolupráci s firmou
Boneka, spol. s r.o., kam Martin nastoupil
na praxi na míru. Sestavoval dohromady
jednotlivé
díly
malířských
válečků.
Asistentka mu pomáhala v tom, aby se
naučil do práce cestovat správným
autobusem a aby se naučil správný postup
práce. Po měsíci praxe se firma rozhodla
Martina přijmout a od června 2015 má
pracovní smlouvu.
Martin potřeboval pomoc s porozuměním
pracovní smlouvě – jaká má práva a jaké
povinnosti jako zaměstnanec. Martin s námi
dále spolupracuje na tom, aby si práci
udržel. Dochází za asistentkami na
pravidelné schůzky a asistentky za
Martinem jezdí do práce, aby zjišťovaly,
jestli je na pracovišti vše v pořádku.

Kde a kdo službu poskytuje?
Služba je poskytována na tomto středisku
Arkadie:
Kollárova 1879/11, Teplice 415 01
Asistentky:
Bc. Martina Müllerová
Tel.: 724 849 298
Martina Legezová
Tel.: 601 333 078
Kristýna Příbramská
Tel.: 734 445 415
Kateřina Jančová
Tel.: 734 445 275

Jak začít využívat sociální rehabilitaci?
Kontaktujte vedoucí služby sociální
rehabilitace Bc. Martinu Müllerovou
TEL: 417 563 062, 724 849 298

Služba je poskytována ZDARMA ve všední
dny od 7:00 do 15:30 hodin

