KDE NÁS NAJDETE?

Na adrese Na Kopečku 1480/4 v Kroměříži.
Budova se nachází u vchodu do Podzámecké zahrady poblíž Arcibiskupských vinných sklepů.
Budova je v sousedství Arcibiskupského zámku v Kroměříži.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Telefon služba: 573 334 017
Telefon vedoucí služby: 734 788 082
E-mail: zahrada@kromeriz.charita.cz
Web: www.kromeriz.charita.cz

ZAHRADA

Charita Kroměříž
KDY VÁM POSKYTNEME SLUŽBY:
Pobytová služba funguje v nepřetržitém provozu.
Terénní služba: Po–Čt od 13.30 do 15.30 hod.

Sociální rehabilitace Zahrada

Vedoucí služby a sociální pracovníci jsou
k zastižení od pondělí do pátku v době
od 8.00 do 15.30 hodin.

je nejmladší službou Charity Kroměříž. Tato služba vznikla v rámci projektu evropského sociálního
fondu pod názvem „Život za plotem“ a svou činnost zahájila dne 1. 7. 2011. Partnerem projektu
byla Psychiatrická nemocnice v Kroměříži a projekt byl ukončen 31. 12. 2013.
Služba Sociální rehabilitace Zahrada nadále podporuje osoby s chronickým duševním
onemocněním v jejich opětovném začlenění do společnosti.

ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI pobytové i terénní formy
jsou poskytovány bezplatně:
• nácvik dovedností pro zvládání péče
o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
HRAZENÉ ČINNOSTI pobytové formy:
• ubytování – 110 Kč / den dvoulůžkový
pokoj,
• ubytování – 130 Kč / den jednolůžkový
pokoj.

Činnosti, které lze poskytnout v době nemoci
uživatelů či na začátku přijetí, pokud je
nezvládají uživatelé sami:
• úklid, praní, žehlení 80 Kč / den,
• poskytnutí stravy:
podle skutečných nákladů až do výše
• celodenní – 150 Kč / den,
• oběd – 75 Kč / den,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
– 100 Kč / hod. podle skutečně spotřebovaného času.
Celková úhrada se u každého uživatele odvíjí
od množství služeb, které čerpá.

CHARAKTERISTIKA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Služba je poskytována formou pobytovou a terénní.

POBYTOVÁ forma služby slouží k nácviku běžných dovedností potřebných pro samostatný
život a poskytuje také podporu v udržení stabilizovaného zdravotního stavu. Cílem pobytové
služby je aktivizace uživatelů a využití jejich zachovalých schopností tak, aby byli schopni
samostatného bydlení a začlenění na trh práce.
TERÉNNÍ forma služby je určena jako podpora uživatelů, kteří přešli do samostatného bydlení
a pro jeho zvládání potřebují podpořit v některých dovednostech běžného života.

POSLÁNÍ

Posláním služby Sociální rehabilitace Zahrada je zajištění podpory a prostoru k rozvoji
potřebných dovedností pro samostatný život. Služba je určená lidem s chronickým duševním
onemocněním a realizovaná Charitou Kroměříž.

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Hlavním cílem Sociální rehabilitace Zahrada je podpora a pomoc uživateli v nácviku
praktických a sociálních dovedností, které jsou potřebné k začlenění se do společnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ

Služba Sociální rehabilitace Zahrada je určena lidem:
• s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychóz nebo z okruhu afektivních
poruch,
• ve věku 18 až 64 let,
• jejichž zdravotní stav je stabilizovaný,
• jejichž cílem je samostatný život s minimální mírou podpory ze strany okolí.

Konkrétním cílem je:
• rozvíjet zachovalé schopnosti a dovednosti uživatele potřebné k samostatnému životu,
• obnovit pracovní návyky uživatele a podpořit ho v uplatnění na trhu práce,
• podporovat uživatele zvládat život a nalézat možnosti dalšího rozvoje,
• informovat veřejnost o problematice chronického duševního onemocnění.

Službu nelze poskytnout lidem:
• kterým nebyla diagnostikována některá z výše uvedených diagnóz,
• lidem s mentálním postižením,
• lidem v akutní fázi psychotického onemocnění,
• lidem s akutní závislostí na alkoholu nebo jiných psychotropních látkách,
• lidem s těžkým tělesným postižením (vzhledem k bariérovosti objektu).

PRINCIPY SLUŽBY

KAPACITA SLUŽBY

Obecné principy služby:
• Dodržovat práva uživatele.
• Respektovat volby uživatele.
• Individuálně přistupovat a respektovat jedinečnost
uživatele.
• Zachovat lidskou důstojnost.
Speciﬁcké principy služby:
• Partnersky přistupovat (není uplatňován mocenský
přístup, který uživatel zná ze zdravotnických zařízení).
• Spolupracovat s důležitými osobami v životě uživatele
(rodina, psycholog, psychiatr aj.).
• Aktivizovat uživatele (nácvik praktických a sociálních
dovedností, aj.).
• Posilovat odpovědnost uživatele za svůj život (svépomocné aktivity aj.).
• Zaměřit se na komplexní situaci uživatele.

PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY
POBYTOVÁ SLUŽBA
– provoz služby je nepřetržitý.

TERÉNNÍ SLUŽBA
– pondělí až čtvrtek od 13.30 do 15.30 hodin.

POBYTOVÁ SLUŽBA
– je poskytována na adrese Na Kopečku 1480/4, 767 01 Kroměříž a je poskytována uživatelům bez ohledu na jejich trvalé bydliště.
– kapacita je 16 lůžek.
TERÉNNÍ SLUŽBA
– je poskytována pouze na území města Kroměříž.
– může ji využívat 1 osoba v daný moment.

