POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY A OKRUH OSOB,
KTERÝM JE SLUŽBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE V TERÉNNÍ FORMĚ URČENA
Poslání sociální služby:
Posláním sociální rehabilitace je pomoci lidem s mentálním postižením žít stejný život, jaký mají běžně
jejich vrstevníci. Posilujeme jejich kompetence při rozhodování a podporujeme jejich samostatnost.
Cíle sociální služby:
Cílem sociální služby je poskytnout klientovi podporu, pomoc či možnost zdokonalit své dovednosti
tak, aby se mohl stát člověkem, který žije srovnatelně s vrstevníky.
 bydlí podle svých představ
 dokáže se postarat sám o sebe
 má aktivní vztahy s přáteli nebo rodinou, partnerské vztahy
 má placené zaměstnání
 připravuje se studiem na zaměstnání
 používá různé služby v místě, kde žije
 tráví volný čas podle svých představ
 rozhoduje běžně o každodenních záležitostech
 dokáže se o něco nebo někoho postarat
Zásady sociální služby:
 Pracovníci s klientem pracují nedirektivně, doprovází při řešení, nenutí, reagují na impulsy
klienta, předávají je ostatním členům týmu.
 Jsou si vědomi toho, že i přes jakákoli zdravotní omezení má klient veškerá základní lidská,
občanská i individuální práva.
 Dbají na to, aby klienti mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé situace, dávají
návrhy, ale nepřikazují.
 Respektují soukromí klientů při rozhovorech, respektují jejich názory, nezlehčují jejich postoje.
 Jsou připraveni navzájem se zastoupit při komunikaci s klientem a při podpoře v řešení
problémů.
 Komunikační obtíže při jednání s klientem (klient odmítající, nekomunikující) přinášejí na
týmové porady nebo na supervizi a společně hledají správné přístupy ke klientovi.

Okruh osob, kterým je služba určena:
Do cílové skupiny patří osoby s mentálním postižením, které se z důvodu svého postižení ocitly
v nepříznivé sociální situaci.
Sociální služba je určena pro:
 osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením
 osoby s tělesným postižením, pokud je v kombinaci s mentálním postižením, mentální
postižení je převažující
 osoby s kombinovaným postižením, pokud mentální postižení je převažující
Věková struktura klientů služby:
 dorost 16 – 18 let
 mladí dospělí 19 – 26 let
 dospělí 27 – 64 let
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