Informační leták sociální služby sociální rehabilitace
MENS SANA, z.ú.

Poslání služby
Posláním služby sociální rehabilitace je podpora vedoucí ke zvládání běžného
života lidí s duševním onemocněním, kteří se vlivem svého zdravotního stavu
ocitli v nepříznivé sociální situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami.

Nepříznivá sociální situace je chápána jako nedostatek schopností a dovedností řešit
a zvládat některé z těchto oblastí:
bydlení/domácnost – chod domácnosti,
úklid, podpora při nakupování, obsluha
spotřebičů

péče o sebe – hygienické návyky, péče
o oděvy, stravovací návyky

práce – podpora při získávání schopností
a dovedností k zařazení do pracovního
procesu

sociální vztahy – podpora při vytvoření
a udržení kontaktů

finance – plán hospodaření s penězi,
úhrada bydlení, možnosti spoření
učení, studium, vzdělávání – podpora
při studiu
volný čas – hledání možností trávení
volného času, vyplnění dne

smysl a význam – ukotvení v životě

životní návyky a způsob života vedoucí
ke konfliktu se společností – podpora při
zvládání konfliktních situací a předcházení
případným nedorozuměním
plánování a schopnost držet se svého
plánu – podpora při tvoření struktury dne

zdraví – náhled na své onemocnění,
možnosti odborné péče

Cílová skupina
Lidé se zkušeností s duševním onemocněním především z oblasti psychóz, neuróz
a poruch osobnosti žijící v Ostravě a blízkém okolí, kteří se v důsledku svého
onemocnění obtížněji začleňují do každodenního života.

Cíle poskytované služby
Stabilizace psychického stavu hledáme
společně cestu, jak žít s nemocí běžným
způsobem života pomocí cílené sociální
práce. Formou podpůrných hovorů
pomáháme v obtížných životních situacích.
Udržení stávajících a vytvoření nových
sociálních kontaktů vytváříme prostor
a příležitost pro udržení stávajících
kontaktů a navázání nových v rámci
organizace tak i zejména mimo ni.

Zásady služby
respektování práv
respektování svobody volby
respektování soukromí
zachování důstojnosti
rovnocenný přístup
individuální přístup
bezplatnost poskytované sociální služby

Upevnění a rozšíření znalostí
a dovedností potřebných pro běžný život
podporujeme v činnostech, které jsou
potřebné pro zvládání samostatného
života formou nácviků, doprovodů,
vzdělávacích a aktivizačních činností.
Podpora rozvoje pracovního potenciálu
podporujeme při získávání schopností
a dovedností potřebných k zařazení do
vzdělávacího nebo pracovního procesu
a setrvání v něm.

Sociální službu sociální rehabilitace
MENS SANA, z.ú. poskytujeme
v ambulantní a terénní formě.
Terénní formu zajišťují pracovníci
prostřednictvím doprovodů
uživatelů k lékaři, na úřady,
prostřednictvím návštěv u uživatelů
doma nebo prostřednictvím návštěv
v psychiatrických nemocnicích.
Pracovníci sociální rehabilitace jsou
schopni dojíždět za uživateli na
území města Ostravy, maximálně
do 30 km od sídla organizace.

Službu sociální rehabilitace neposkytujeme osobám
mladším 18let (výjimečně službu poskytujeme osobám mladším 18let,
a to po domluvě a za spolupráce s ošetřujícím psychiatrem a rodinným
příslušníkem zastupujícím nezletilou osobu)
závislým (kromě fáze prokazatelné abstinence min. půl roku)
s jiným zdravotním postižením (těžké smyslové, těžké tělesné,
střední a těžké mentální postižení)
s ochrannou léčbou (sexuologickou, protialkoholní, toxikomanickou)

Poznámka: Centrum psychosociální pomoci, Ukrajinská 1533/13, Ostrava–Poruba
není bezbariérové. Bulharská 1561 je bezbariérové pracoviště. Kreativní dílna na
pracovišti Skautská 1045, Ostrava–Poruba je bezbariérová, ale kanceláře sociálních
pracovnic v 1. patře bezbariérové nejsou.

V rámci sociální rehabilitace nabízíme uživatelům
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začleňování
individuální a skupinové nácviky – nácviky vaření, úklidu,
praní, péče o domácnost, nakupování, hospodaření s penězi
nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru
nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení dospělých do škol, školského zařízení, zaměstnání,
k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět
nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky
nácvik chování v různých společenských situacích (společenské
aktivity, sportovní aktivity, návštěva kulturního zařízení)
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
výuka psaní všemi deseti, výuka těsnopisu, práce na PC, hospodaření s penězi
možnost docházet na kreativní dílnu, na výtvarný ateliér, zahradničení, muzikoterapii
skupina pro uživatele s psychotickým onemocněním, socioterapeutická skupina
kognitivní rehabilitace (posilování pozornosti, paměti, logického uvažování,
verbálních dovedností a prostorové orientace)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
sociální poradenství
udržování kontaktu během hospitalizace
nácviky sociálních dovedností (rozhovory,
telefonáty, cestování, orientace v prostředí)

Věková kategorie
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)

Dostanete se k nám tramvají č. 3,7,8,9,17 ve
směru Vřesinská. Vystoupíte na tramvajové
zastávce Třebovická, přejdete na protější
chodník, půjdete po ul. Ukrajinská cca 300 m.
Vodítkem je restaurace Parlament, která je
naproti na Ukrajinské ulici. Do CTP se
dostanete podobnou cestou, jen místo
k restauraci Parlament odbočíte na druhou
stranu, kde je viditelná žlutá budova.

MENS SANA, z.ú.
e-mail: menssana@menssana.cz
Číslo účtu: 188317535/0300

ČSOB, a.s.

www.menssana.cz
Cetrum psychosociální pomoci
Ukrajinská 1533/13

708 00, Ostrava–Poruba

Tel.: 596 918 104
777 034 886

Psycho
sociální
pomoc

Centrum trénování
paměti
Bulharská 1561

708 00, Ostrava–Poruba

Tel.: 774 452 039

Motivační
aktivity
Skautská 1045

708 00, Ostrava–Poruba

Tel.: 773 450 512

