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Čl. 1 
Poslání služby 

 
Posláním služby Sociální rehabilitace (dále SR) je poskytovat služby osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Posláním služby je podpora 40 klientů 
v dosažení co největší míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich 
specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro 
samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných 
schopností, potenciálů a kompetencí. Tato podpora je realizována formou individuálního 
nácviku dovedností prostřednictvím ambulantní sociální služby.  
 
 
 
 

Čl. 2 
Okruh osob, kterým je služba poskytována 

Služba je poskytována lidem ve věku 18 – 80 let, kteří spadají do okruhu osob cílové skupiny 
sociální služby. 

Cílová skupina: 
- osoby s chronickým duševním onemocněním 
- osoby s kombinovaným postižením 
- osoby s mentálním postižením 
- osoby se zdravotním postižením 

 
Službu nelze poskytnout, pokud: 

a) je naplněna kapacita služby 
b) zájemce hledá jinou službu 
c) zájemce o službu trpí infekční chorobou v akutním stadiu 
d) má zájemce neléčenou závislost na alkoholu či drogách  

 
 
 

 

Čl. 3 
Cíle služby SR 

 
Dlouhodobé cíle 
Cílem služby je podpora zlepšovat kvalitu života klientů, pomáhat prosazovat a hájit 
jejich práva, podporovat identitu, samostatnost a právo na sebeurčení.  
Aktivity sociální rehabilitace podporují klienty v jejich samostatnosti a dlouhodobé 
sociální integraci. 
 
Dílčí cíle 
Cílem služeb dílny je učit, podporovat a posilovat, případně udržovat znalosti, 
dovednosti a návyky v oblastech: 

- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 
vedoucích k sociálnímu začlenění 
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- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 

Čl. 4 
Principy poskytování služby 

 
Individualita - Poskytování služeb vychází z individuálních potřeb klientů. Jsou brány ohledy 
na přání a potřeby jednotlivých klientů. Služby nejsou paušalizovány na všechny klienty. 

Důstojnost - Při poskytování služby musí být zachována důstojnost klientů. Pracovníci jim 
pomáhají a podporují je, vedou je k samostatnosti. 

Vlastní vůle - Při poskytování služby se vychází z rozhodnutí a vůle klientů popř. jejich 
opatrovníků. Pracovníci je do žádných aktivit nenutí.  

Respekt – Klienti dílny jsou přijímáni s respektem. Pracovníci respektují jejich rozhodnutí a 
počínání. Pracovník respektuje právo klientů na soukromý život. 

Motivace - Klienti jsou pracovníky motivováni k překonání nepříznivé životní situace. 
Pracovníci klienty svou podporou a pomocí motivují, nikoli nutí. 

Diskrétnost - Klienti mají právo na diskrétnost. Pracovníci shromažďují o klientech pouze 
informace nezbytně nutné k poskytování služby. 

Mlčenlivost - Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. Informace o rodinách nevynáší mimo 
středisko. Informace o rodinách mohou poskytnout pouze Policii ČR, justičním orgánům a 
orgánům, které mají na tyto informace právo vyplývající ze zákonů ČR a to na základě písemné 
žádosti. 

Odbornost - Kvalita služby je zajišťována pracovníky s odborným vzděláním. Pracovníci služby 
si své vzdělání doplňují pomocí kurzů, jsou flexibilní a otevřeni změnám, které zkvalitňují 
službu. 

 

Čl. 5 
Kontakty SR 

 
Okamžitá kapacita služby SR je 40 klientů. 
Služba je poskytována na pracovištích: 
Kolín -  Kouřimská 15, Kolín 
Čáslav – Komenského náměstí 140, Čáslav 
Provozní doba SR 
Po      8,00 – 15,00 
Út       8,00 – 15,00 
St       8,00 – 15,00 
Čt       8,00 – 15,00 
Pá      8,00 – 15,00 
po dohodě může být provozní doba upravena 
Vedoucí služby SR:   Dagmar Zemanová, DiS. 
Tel.: 734 410 996, e-mail: vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz 
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