POSLÁNÍ SLUŽBY
Posláním služby sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním je analyzovat jejich
potřeby a překonávat nepříznivé dopady na jejich život s důrazem na práci v přirozeném
sociálním prostředí klienta. Společně s ním rozvíjíme schopnosti a dovednosti nezbytné pro
nastartování změn vedoucích k úzdravě. Ke každému přistupujeme s ohledem na jeho
individualitu, schopnosti a potenciál formou ambulantních a terénních služeb, popř. zapojujeme
další spolupracující odborníky. Místo poskytování služby je v sídle Asociace TRIGON
v Ostravě – Porubě, v přirozeném prostředí a kontakt udržujeme i během případné
hospitalizace.
CÍLE SLUŽBY
Sociální rehabilitace je zaměřena na řešení nepříznivé sociální situace klienta tak, aby:
• Klient získal nebo obnovil schopnosti péče o svou vlastní osobu (je samostatnější v
oblasti hygieny, stravy, v péči o zevnějšek, v péči o své zdraví atd.).
• Klient získal nebo posílil dovednosti v oblasti financí.
• Klient se naučil lépe komunikovat, navazovat a udržovat vztahy s jinými lidmi, rodinné
a přátelské vazby.
• Klient si osvojil schopnost vyjadřovat své názory, hájit svá práva a zájmy.
• Klient snížil frekvenci hospitalizací.
Naplňováním cílů pomáháme ke zlepšování kvality života klientů, není-li to možné, alespoň
usilujeme o stabilizaci jejich nepříznivé životní situace s cílem zabránit jejímu zhoršování.
Naplňování cílů dosahujeme pomocí spolupráce se zdravotními a dalšími zainteresovanými
službami, získáváním informací, nácviky, konzultacemi, vyjednáváním v zájmu klienta,
emoční podporou, poskytováním a zprostředkováním pomoci apod.
VIZE A ROZVOJOVÉ CÍLE
•
•

Vytvořit podmínky k zařazení do týmu psychiatrické sestry pro efektivní saturaci
zdravotních potřeb klientů.
Další rozvoj kvality poskytované služby - revize a zavádění vnitřních předpisů SQSS.
SLUŽBA POSKYTUJE ZEJMÉNA

•
•
•
•
•

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začleňování
Sociální poradenství
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Zásada individuálního přístupu
Klienti mají různé potřeby a schopnosti. S každým klientem proto pracujeme individuálně
a jeho specifické potřeby respektujeme. Vycházíme ze zjištěných a vyhodnocených potřeb
konkrétních klientů. Podpora zohledňuje jejich přání a je plánovaná v těch oblastech
každodenního života, ve kterých klient podporu potřebuje.
Zásada kvality
Služba sociální rehabilitace je zajišťována odbornými pracovníky, kteří stále zvyšují své
odborné schopnosti a praktické dovednosti.

Zásada bezplatnosti
Služba sociální rehabilitace je poskytována zcela zdarma.
Zásada diskrétnosti
Pracovníci dbají na dodržení mlčenlivosti o zjištěných skutečnostech.

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou lidé s chronickým duševním onemocněním a lidé s lehkým mentálním
postižením, kteří se vlivem své nemoci ocitli v nepříznivé situaci, kterou nedokáží vlastními
silami řešit.

Věková struktura cílové skupiny
•
•
•

mladí dospělí (19-26 let)
dospělí (27-64 let)
mladší senioři (65-80 let)

Aktuálně nelze službu poskytovat:
•
•
•
•

Lidem, kteří potřebují bezbariérový přístup (v současné době nedisponujeme
bezbariérovým přístupem v ambulantní formě).
Lidem se středním a těžkým mentálním postižením.
Lidem s duální diagnózou s primární závislostí na návykových látkách, popř. vyžadující
výhradně adiktologickou službu.
Lidem s infekčním či epidemiologickým rizikem (žloutenka, COVID- 19, apod.).

Výše uvedené důvody jsou stanoveny na základě technických a personálních možností
poskytované služby.

Provozní doba:
Provozní doba Sociální rehabilitace v sídle poskytovatele je v pracovní dny od 7:30 hod. do
16.00 hod. případně v jiném čase dle individuální domluvy se sociálním pracovníkem.
U terénní formy sociální rehabilitace – dle individuální domluvy mezi klientem a klíčovým
pracovníkem.
Kapacity služby
Kapacita poskytované sociální služby je 20 klientů.

Asociace TRIGON o.p.s. je registrovaným poskytovatelem sociální služby „sociální
rehabilitace“ v souladu s pravomocným rozhodnutím Krajského úřadu pro Moravskoslezský
kraj ze dne 3. 1. 2011.

