Poslání

Cílová skupina

Posláním služby sociální rehabilitace v Centru
sociálně rehabilitačních služeb Hlučín je
podporovat dospělé osoby starší 18 let s
tělesným postižením v jejich osobním rozvoji,
naučit je trvale žít se svým zdravotním
omezením. S podporou služby sociální
rehabilitace se uživatelé naučí překonávat
některé nepříznivé dopady a omezení a snížit
rizika
sociálního
vyloučení.
Sociální
rehabilitace usiluje o vytvoření otevřeného a
bezpečného prostředí, ve kterém mohou
uživatelé na základě svých individuálních
potřeb, možností, dovedností a schopností
dosahovat nejvyšší míry soběstačnosti,
samostatnosti a nezávislosti.

Dospělé osoby s tělesným postižením
a senioři s tělesným postižením s trvalým
pobytem na území České republiky, kteří
využívají kompenzační pomůcky, jsou závislí
na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni
lehké nebo středně těžké závislosti.

Cíle služby
Cílem služby je rozvoj schopností uživatelů
se zdravotním postižením pro jejich pozdější
samostatný život, a to buď ve vlastním
bezbariérovém domě/bytě, rodině nebo
jiném vhodném zařízení, které bude
dosaženou samostatnost akceptovat a nadále
podporovat.

Dílčí cíle
 nalezení vlastního vhodného bydlení,
 navázání kvalitních vztahů se
společenským prostředím,
 osvojení a trénink sociálních dovedností a
převzetí odpovědnosti za vlastní osobu,
 zvládnutí chodu domácnosti.

Věková struktura cílové skupiny:
 Mladí dospělí (18 – 26 let)
 Dospělí (27 – 64 let)
 Mladší senioři (65 – 80 let)

Nad rámec základních činností jsou nabízeny
také fakultativní činnosti, a to přeprava
bezbariérovým autem, autobusem.
UBYTOVÁNÍ
Uživatelé bydlí v bytech:
- 1 dvoulůžkový pokoj, tj. 1 byt 1+1,
- 6 jednolůžkových pokojů, tj. 3 byty 2+1
(společná chodba, kuchyň, samostatné pokoje
A a B s vlastním sociálním zařízením), které
jsou vybaveny základním nábytkem a
spotřebiči, které jsou využívány k nácviku
jejich ovládání a užívání.

Služba není určena pro uživatele s mentálním,
kombinovaným postižením, Další postižení,
onemocnění nebo poruchu a celkový
zdravotní stav hodnotí a individuálně
posuzuje na základě doručené zdravotní
dokumentace příslušný všeobecný praktický
lékař CSS Hrabyně.
Kapacita – 8 uživatelů

Rozsah poskytování sociální
služby:
CSRS Hlučín zajišťuje v rámci sociální služby
sociální rehabilitace následující základní
činnosti:
 ubytování
 stravu
 úkony péče dle individuálních potřeb
V rámci služby zajišťuje také základní
sociální poradenství, a to bezplatně.

STRAVA
Uživatelé si mohou stravu připravovat
samostatně nebo s podporou pracovníka
v sociálních
službách;
obědy
budou
zajišťovány odběrem od jiných dodavatelů.

ÚKONY PÉČE
 Nácvik dovedností pro zvládnutí péče o
vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začlenění.
 Zprostředkování
kontaktu
se
společenským prostředím.
 Výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti.
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
 Pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

KDE NÁS NAJDETE?

VÝŠE ÚHRADY
 Ubytování: 171,- Kč/den nebo 160,-/den
 Strava: podle
skutečného
odebraných jídel (obědů)

počtu

 Péče: podle skutečně spotřebovaného
času nezbytného k zajištění úkonů; pokud
poskytování těchto úkonů netrvá celou
hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

REHABILITAČNÍCH
SLUŽEB HLUČÍN
Centrum sociálních služeb Hrabyně, se
sídlem Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3,
příspěvková organizace Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR, zastoupena Mgr. Jarmilou
Absolonovou, MBA, má registrovanou novou
sociální službu, a to sociální rehabilitaci,
poskytovanou pobytovou formou. Sociální
služba je poskytována v Centru sociálně
rehabilitačních služeb Hlučín.

Délka poskytování sociální služby
Délka
pobytu
v Centru
sociálně
rehabilitačních služeb Hlučín se řídí
individuálními potřebami každého uživatele.
Předpokládaná délka poskytování služby
sociální rehabilitace je 2 roky. V případě, že
bude uživatel sociální služby potřebovat delší
dobu na přípravu nebo nebude mít zajištěné
bydlení, bude lhůta individuálně prodloužena
o nezbytný čas. Je tedy možné pobyt zkrátit i
prodloužit.

CENTRUM SOCIÁLNĚ

Na koho se obrátit pro další informace:
Bc. Renáta Temrová
Telefon: +420 553 607 876
Mobil:
Email:

+420 770 144 567

temrova@csshrabyne.cz

Adresa:
Centrum sociálně rehabilitačních
služeb Hlučín
Dlouhoveská 17, 748 01 Hlučín

