KOMU?
Lidem s mentálním, tělesným a
kombinovaným postižením
od 16 do 64 let.

JAKÉ ČINNOSTI POSKYTUJEME?
Základní:
1) nácvik dovedností k soběstačnosti a
samostatnosti
2) zprostředkování sociálního kontaktu

Podrobný popis cílové skupiny:
Osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným
postižením ústeckého kraje (především
děčínského a ústeckého okresu).
Tito lidé jsou nebo by se mohli dostat do
nepříznivé životní situace v důsledku:
1) sociálního vyčlenění (snížené
příležitosti k sociálním kontaktům)
2) zúženého sociálního zázemí a z něho
vyplývající závislosti (na rodině,
poskytovateli služeb)
3) snížených schopností udržet si získané
dovednosti v oblasti samostatnosti
4) dezorientovanosti v oblasti řešení
nejrůznějších problémů či potíží
5) života bez vyhlídek a z něho
vyplývajících poruch chování či depresí
Aby mohli využívat služby SR, potřebují:
schopnost porozumět alespoň základním
pokynům asistenta
chuť rozvíjet svoji samostatnost
chuť hledat uplatnění pro svůj život
(nejen pracovní, ale i osobní, sociální a
zájmové)
spolupracovat s klíčovým pracovníkem
na svém plánování služby
Služby
-

neposkytujeme těmto skupinám:
lidem s psychotickým onemocněním
dětem
seniorům

3) aktivizace
4) poradenství a náležitá pomoc při řešení
sociální situace
Doplňkové:
- pobyty, výlety, pomoc při hygieně a
stravování, doprovody s asistentem
Služba je poskytována
v centru Cesta do světa v Hudečkově
ulici 1 a na dalších domluvených
místech podle potřeb služby.

JAKÁ JE CENA ZA SLUŽBY?
Základní činnosti sociální rehabilitace
jsou podle zákona 108/2006 Sb. o
sociálních službách poskytovány zdarma.
Doplňkové činnosti jsou hrazené podle
aktuálního ceníku
(k vyžádání v kanceláři centra Cesta do
světa).

DOPOLEDNE:
PROGRAMY NÁCVIKU - ÚT+ČT 8:00-12:00
Stravování, hospodaření s penězi, péče o
domácnost, komunikace, péče o sebe,
samostatný pohyb
Dílna sociálních kontaktů – PO 8:00-12:00
ALTERNATIVNÍ SLUŽBY K NÁCVIKU
(zdarma)
Přírodovědně turistický program, Hudební
dílna, Zahradnictví, Relaxace, Kreativní
dílny – dekorace, papírna, tvůrčí činnost,
Péče o domácí zvíře, Výtvarný ateliér

ODPOLEDNE:
ODPOLEDNÍ KLUB
Pondělí 12:00 - 16:00
Úterý 12:00 – 16:00
Středa 12:00 – 14:00

DALŠÍ ČINNOSTI
o plavání – pondělí 13:00-15:00
o divadlo – úterý 14:30-15:30
o vaření – středa 14:00-16:00

INDIVIDUÁLNÍ ČINNOST
Procvičování psaní, čtení, počítání, práce na
počítači, činnost na vlastní téma
DOBRÉ ODPOLEDNE S DOBROVOLNÍKEM

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY (hrazené):
pobyty, výlety, pomoc při hygieně a
stravování, doprovody s asistentem

Zásady poskytovaných služeb:
1. DŮSTOJNÝ A INDIVIDUÁLNÍ
PŘÍSTUP
2. RESPEKTOVÁNÍ PRÁV

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O
NAŠE SLUŽBY
KONTAKTUJTE:

3. PODPORA SAMOSTATNOSTI
4. ODBORNOST
5. JASNÁ PRAVIDLA SPOLUPRÁCE

Poskytujeme ambulantní služby –
lidé k nám přicházejí, nebydlí zde.

Mgr. Dagmar Havránková
vedoucí sociální služby
Cesta do světa, pobočný
spolek Slunečnice, z.s.
731 653 326
cds@slundecin.org
www.slundecin.org

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE
ROZVÍJÍ
SAMOSTATNOST
A POMÁHÁ NAJÍT
ŽIVOTNÍ NÁPLŇ

Otevřeno máme:
pondělí – středa od 7:30 do 16:00
čtvrtek – pátek od 7:30 do 12:00
Ve státní svátky máme zavřeno.

CÍLE:
1) zprostředkovat pestré sociální
kontakty
2) podpořit samostatnost a tím
omezit závislost na druhých
3) pomoci s vyřešením problému
4) aktivizovat člověka

Smlouvu uzavíráme na 12 měsíců.

