Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby

Služba „Sociální rehabilitace“ Svazku obcí AZASS
jako součást Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby

Svazek obcí AZASS uzavřel s Pardubickým krajem smlouvu o poskytování sociální služby
Sociální rehabilitace, kterou bude v následujících 3 letech zajišťovat v rámci Individuálního
projektu Pardubického kraje na sociální služby.
Konkrétně se jedná se o poskytování sociální služby dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách „sociální rehabilitace“ a to zejména pro klienty s bydlištěm v členských obcích
Svazku obcí AZASS (regionu Poličska). Služba je dle pravidel projektu určena pouze klientům ve
věku 16 – 64 let, tedy ne seniorům. Projekt volně navazuje na jednu z činností nedávno
ukončeného projektu Středisko sociální integrace AZASS Polička.
Jde především o nácvik činností, které vedou ke zvýšení celkové samostatnosti a
soběstačnosti klienta při osobní hygieně a péči o vlastní osobu a při běžných úkonech v
domácnosti. K dispozici je zácvikový byt, vybavený mimo jiné elektricky polohovatelným lůžkem,
skříněmi se sklápěcími mechanismy, polohovatelným psacím a upraveným jídelním stolem,
bezbariérovým kuchyňským koutem s variabilně polohovatelnou pracovní deskou a úložnými
prostory. K bytu patří rovněž bezbariérová koupelna a WC. Součástí prostor je také dílna, kde
probíhá nácvik pracovních činností, zejména ručních a řemeslných prací, při různých typech
zdravotního omezení. I zde je zařízení a vybavení upraveno tak, aby bylo možno variabilně
koncipovat pracovní prostor v jeho dispozici, umístění a výšce pracovních ploch a úložných
prostorů, jejich osvětlení a vzájemných vazeb jednotlivých prvků. Na pracovišti se také ve
spolupráci s rodinnými příslušníky či blízkými dle potřeby a vhodnosti vytvářejí návrhy úprav
domácího prostředí. Prakticky se zde zkouší uspořádání základních prvků vybavení domácnosti
v souladu s individuálními potřebami a přáními uživatele. Součástí služby je i základní sociální
poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Služba je poskytovaná ambulantní formou a je prováděna bez úhrady. V případě zájmu a
pro podání dalších informací nás můžete kontaktovat na telefonu: 461 722 700 – Ing. Stráník,
Mgr. Češka, A. Prušková nebo e-mailem: azass@tiscali.cz.

Za Svazek obcí AZASS
Ing. Libor Stráník
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