VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
Název služby: Sociální rehabilitace
Adresa sídla poskytovatele: Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 Pardubice
Právní forma: obecně prospěšná společnost
IČO: 22690069

DIČ: CZ 22690069

Předseda správní rady: Bc. Adéla Škodná
Předseda dozorčí rady: Michal Kmoch, DiS.
Ředitel společnosti: Milan Pešek, mobil: 774 467 777
Forma poskytování: ambulantní, terénní
Místo poskytování služby ambulantně: Arnošta z Pardubic 2605, Pardubice 530 02
Místo poskytování služby terénně: v přirozeném prostředí uživatele
Provozní doba: po – pá 8:00 – 16:00

Kontakty:
Telefon, fax: 466 301 684

Mobil: 776 468 078

E-mail: centrum@krizovatka-hc.cz
Webové stránky: www.krizovatka-hc.cz
Sociální pracovník: Bc. Petra Macháčková, mobil: 775 766 453,
Ergoterapeut: Eva Horklová, Dis., mobil: 774 467 487

Poslání sociální rehabilitace:
Sociální rehabilitace je koncipována jako dlouhodobá a pravidelná podpora samostatnosti,
nezávislosti a soběstačnosti uživatelů služby. Prostřednictvím vzdělávání a tréninkem dochází
k rozvoji a upevňování běžných dovedností nezbytných pro samostatný život.

Cílová skupina:
Naší cílovou skupinou jsou osoby s tělesným nebo kombinovaným (tělesným a jiným) zdravotním
postižením, kteří mají zájem řešit svou nepříznivou sociální situaci, a kteří potřebují vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu pravidelnou pomoc. Naše služby jsou určeny pro osoby s tělesným
postižením žijící nebo působící na území Pardubického kraje ve věkové struktuře 16 – 80 let.
Počet smluvně vázaných uživatelů, kteří mohou využívat sociální rehabilitaci je 50.

Hlavní cíl sociální rehabilitace:
Poskytnout uživateli informace přispívající k řešení jeho nepříznivé sociální situace. Najít způsob,
jak se co nejvíce přiblížit životu bez handicapu. Podporovat a rozvíjet osobní i sociální schopnosti.
Získané dovednosti uplatnit v životě vedoucímu k nezávislosti.

Dílčí cíle:
 Minimalizovat dopad zdravotního postižení
 Podpořit možnost pracovního uplatnění
 Rozvinout schopnosti, dovednosti a možnosti seberealizace
 Rozvinout soběstačnost a samostatnost v péči o vlastní osobu
 Vést k rozšíření znalostí, vědomostí a všeobecnému přehledu
 Zajistit spolupráci s rodinou i přáteli uživatelů
 Podporovat a rozvíjet nezávislost uživatelů na službě

Zásady naší práce při poskytování sociální služby:
 Jednat s každým člověkem jako s jedinečnou osobností,
 Respektovat a podporovat individuální názory a přání uživatele,
 Ctít a zachovávat důstojnost a soukromí uživatele,
 Ctít důvěrnost informací,
 Respektovat a naplňovat práva uživatelů,
 Vytvářet přátelské a kreativní prostředí i atmosféru,
 Zachovávat rovné příležitosti pro všechny uživatele,
 Poskytovat sociální rehabilitaci v souladu s Etickým kodexem pracovníků a vnitřními
pravidly KŘIŽOVATKY handicap centrum o.p.s.
 Poskytovat službu dle zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Aktualizace vypracována pro obecně prospěšnou společnost KŘIŽOVATKA handicap centrum,
o.p.s.
Pardubice, 1. března 2015

