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Sociální rehabilitace
Poslání sociální rehabilitace Kollárova:
U nás se můžete naučit vše, co potřebujete, abyste byli co nejvíce samostatní ve svém životě.
Zjistíte, jakou práci byste mohli dělat, pomůžeme Vám ji najít a udržet si ji.
Můžete se naučit třeba jezdit autobusem, nakupovat v obchodech, domlouvat se s lékaři,
samostatně je navštěvovat, naučit se chodit na úřady.
Cíle služby orientované na uživatele
 Náš uživatel udržuje a rozvíjí své schopnosti a dovednosti v oblastech běžných pro
každodenní, samostatný život
 Náš uživatel udržuje a rozvíjí své schopnosti a dovednosti v oblasti hledání a udržení
práce
Cíle služby orientované na službu sociální rehabilitace
 Aktivně a pozitivně ovlivňujeme povědomí veřejnosti/zaměstnavatelů o problematice lidí
se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením
 Navázali jsme spolupráci s dalšími firmami, které na svých pracovištích umožní
vykonávat cvičné praxe našim uživatelům
Cílová skupina
 Služba je určena pro osoby od 16 do 64let
 Služba je určena pro osoby se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným
postižením
Naše služba je určena osobě, která se nachází v nejméně jedné z níže uvedených nepříznivých
sociálních situacích. (Nepříznivou sociální situací rozumíme ztrátu nebo oslabení schopností
z důvodu nepříznivého zdravotního stavu –zdravotní, mentální, kombinované a tělesné
postižení).
 Zájemce potřebuje podporu při nácviku dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 Zájemce potřebuje podporu při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 Zájemce potřebuje podporu ve výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech:
Při upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností
 Zájemce potřebuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
Zásady při poskytování služby:
 Aktivní působení na uživatele
 Týmová spolupráce
 Respektování individuality každého člověka
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