Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny
telefon: 466 335 630 IČ: 265 94 625

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Poslání
Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. je poskytovatelem sociální služby
Sociální rehabilitace, která vytváří příležitosti k zapojování do společenského života osobám, které jsou
v nepříznivé sociální situaci a současně jsou z důvodu věku nebo zdravotního postižení (znevýhodnění)
ohroženy vyloučením z běžného života. Podporujeme jejich dovednosti, schopnosti a zájmy, posilujeme návyky
tak, aby dosahovaly samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti a mohly plnohodnotně žít.
Cílem poskytované služby je uživatel, který:
• zvládá, podle svých schopností a možností, péči sám o sebe, svoji rodinu a domácnost;
• má, vzhledem ke svým možnostem a dovednostem, odpovídající pracovní uplatnění;
• má zajištěno vhodné bydlení;
• má navázané nebo upevněné společenské vztahy;
• je informován o svém zdravotním stavu;
• zvládá alternativní způsob komunikace;
• je proškolen v požadované oblasti;
• zná návazné služby a možnosti získání pomůcek.
Služba je určena:
Osobám se zdravotním postižením ve věku od 19 do 64 let a seniorům v nepříznivé sociální situaci, kterou se
rozumí:
• ztráta schopnosti postarat se sám o sebe, svoji rodinu a domácnost;
• nevyhovující zaměstnání – ztráta či problémy při hledání práce;
• nevyhovující bydlení, riziko ztráty bydlení;
• nedostatek sociálních kontaktů – samota, nepochopení;
• neinformovanost v oblasti svého zdravotního stavu;
• omezený způsob komunikace – nedostupnost internetu, neznalost znakového jazyka;
• nedostupnost vhodných kurzů;
• neznalost v oblasti pomůcek a návazných služeb.
Služba není určena lidem, kteří:
• potřebují stálou lékařskou péči;
• jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek agresivní nebo ohrožují život a zdraví své nebo
jiných osob;
• v důsledku nekompenzovaných psychických poruch se projevují agresivně, ohrožují život a zdraví své nebo
jiných osob a kteří momentální projevy své poruchy nemají pod kontrolou;
• jsou nakaženi infekční chorobou, která by mohla ohrozit zdraví ostatních uživatelů a pracovníků.
Zásady poskytované sociální služby:
• individuální přístup ke každému uživateli;
• podpora samostatného rozhodování uživatelů;
• podpora soběstačnosti uživatelů;
• odbornost vykonávané práce;
• bezplatnost poskytované služby.
Forma poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Kapacita: 240 uživatelů ročně
Kontakty:
Pardubice a Chrudim:

Ústí nad Orlicí:

telefon/fax:
mobil:
e-mail:
web:

telefon/fax:
mobil:
e-mail:

466 335 630
775 693 987 (Hana Jarošová)
hana.jarosova@czp-pk.cz
www.czp-pk.cz

465 525 324
775 693 985 (Eva Jiřincová)
eva.jirincova@czp-pk.cz

