Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením
KPSS ze dne 29. 5. 2017
Přítomni: viz prezenční listina
Hosté:

Mgr. Jana Bieliková – ředitelka Charity Šumperk, Bc. Veronika Kyselá – soc. pracovnice Charity
Šumperk

Místo:

Charita Šumperk, Jeremenkova 7, Šumperk

PROGRAM:
1. Zahájení a schválení programu
Jednání pracovní skupiny zahájila vedoucí pracovní skupiny Jiřina Dostálová, která přivítala přítomné
členy a hosta.
Program jednání pracovní skupiny byl jednohlasně schválen.

2. Představení nové služby Sociální rehabilitace pro osoby s chronickým duševním
nemocněním
SOREHA,
Charita Zábřeh v červnu 2016 zaregistrovala novou sociální službu – Sociální rehabilitaci § 70 Zákon č.
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách. Jde o ambulantní a terénní službu, kterou poskytují i na
území Šumperka. Proto byla tato služba představená i pracovní skupině Osoby se zdravotním
postižením. Službu představila K. Šilberská – sociální pracovnice SOREHY.
Sociální rehabilitace – SOREHA


Posláním služby je podporovat dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním v rozvoji
schopností, dovedností, samostatnosti a odpovědnosti tak, aby se mohly začlenit do každodenního
života a aktivit, které jsou běžné pro jejich vrstevníka.



Cíle sociální rehabilitace



Uživatel, který bydlí samostatně s minimální podporou profesionální pomoci.



Uživatel, který nalezl a v rámci veřejných služeb využívá činností, kterými vyplňuje svůj volný čas.



Uživatel, který si vyřizuje své osobní záležitosti a využívá běžně dostupné zdroje.



Uživatel, který pečuje o své zdraví a přijal svoji nemoc.



Uživatel, který nalezl a udržel si zaměstnání.



Uživatel, který navázal a udržel sociální vazby s rodinou, přáteli, kolegy z práce apod.



Cílová skupina



Lidé ve věku od 18 do 64 let s duševním onemocněním z řad psychóz, afektivních a neurotických
poruch. Jde o dospělé osoby, které se z důvodu duševního onemocnění ocitají v sociální izolaci a
dočasně nejsou schopny obstát v běžném životě bez pomoci.



Služba je určena uživatelům ORP Zábřeh, Mohelnice a Šumperk.



Služba není poskytována:



Lidem, kteří vyžadují celodenní péči.



Lidem s dekompenzovaným psychickým onemocněním.



Lidem užívajícím návykové látky s následnými negativními projevy v jejich chování a jednání.



Kapacita služby



V ambulantní formě:
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okamžitá kapacita skupinových aktivit činní 8 osob



okamžitá kapacita individuální práce pondělí - čtvrtek 2 klienti, denní kapacita individuální práce 4
klienti



okamžitá kapacita individuální práce v pátek 1 klient



V terénní formě:



okamžitá kapacita je 1 osoba, denní kapacita v úterý a čtvrtek 2 osoby

 ve středu denní kapacita 4 klienti
Provozní doba
• Terénní služba – v domácnosti klienta nebo na běžně dostupném místě (dle potřeb uživatele)
Úterý
9:00 – 12:30
Středa 8:00 – 14:00
Čtvrtek 9:00 – 12:30
• Ambulantní služba – v sídle Charity Zábřeh
Pondělí až čtvrtek
13:00 – 16:30
Pátek
9:00 – 12:00
SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA ZDARMA.
•

Kontakt
E-mailem na vedoucí služby Janu Koberovou: socialni.rehabilitace@charitazabreh.cz
www.charitazabreh.cz

•

Zajímavé odkazy
https://www.youtube.com/watch?v=P9Zi6KFdqj0
https://www.youtube.com/watch?v=Xr3WelB3cAs
https://www.youtube.com/watch?v=Woz4jnir9CA
https://www.youtube.com/watch?v=Fh_9jLyTj8w

V Šumperku dne 5. června 2017
Jiřina Dostálová, DiS.
zapsala

2/2

