
Příloha č. 4 – Veřejný závazek služby sociální rehabilitace  

  

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

 

 

POSLÁNÍ 

Posláním Centra ANIMA Opava-sociální rehabilitace je podporovat a posilovat osoby se 

zdravotním postižením při jejich snaze zapojit se do běžného života s důrazem na respektování 

jejich individuálních potřeb. 

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

 

Cílovou skupinou jsou: 

 

1. osoby s chronickým duševním onemocněním 

Jedná se o okruh psychóz, afektivních poruch, neuróz, případně přetrvávajících psychických 

problémů. 

2. osoby s mentálním postižením 

Jedná se o osoby s lehkým mentálním postižením (F 70) a se středně těžkým mentálním 

postižením (F 71). 

3. osoby s kombinovaným postižením 

Jedná se o osoby, které mají současně dvě či více postižení (např. mentální postižení současně 

s tělesným postižením).  

4. osoby se zdravotním postižením 

Jedná se o osoby po úrazech hlavy nebo jiných závažných onemocněních (onkologických, 

centrální mozkové příhodě apod.) 

 

Službu nejsme schopni poskytnout: 

• osobám s těžším smyslovým postižením 

• osobám s diagnostikovanou závislostí (alkohol, návykové látky, gamblerství). 

 

Věkové rozmezí cílové skupiny je 18 – 80 let. 

 

 

CÍLE ZAMĚŘENÉ NA UŽIVATELE SLUŽBY 

 

Cílem služby je uživatel, který s ohledem na svůj zdravotní stav samostatně nebo s co nejnižší 

podporou: 

 

• zvládá péči o vlastní osobu a domácnost 

• je schopen si vyřídit osobní záležitosti, uplatnit svá práva a oprávněné zájmy 

• je schopen navazovat a udržovat kontakty se společenským prostředím 

• je připraven k získání pracovního poměru nebo jiné výdělečné činnosti na chráněném nebo 

otevřeném trhu práce 

• je schopen vlastní seberealizace s využitím veřejných služeb   

• je schopen využít a navázat na znalosti a dovednosti obnovené nebo získané sociální rehabilitací  

v Centru ANIMA Opava. 
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ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

 

• PODPORA SAMOSTATNOSTI A NEZÁVISLOSTI - podpora soběstačnosti uživatele 

v činnostech a dovednostech potřebných pro běžný život 

• DŮVĚRNOST A SOUKROMÍ – respekt soukromí uživatelů a zachování důvěrnosti všech 

informací získaných při poskytování služby 

• INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – práce s uživateli je přizpůsobena jejich vlastním potřebám 

• ZÁSADA PROFESIONÁLNÍHO PŘÍSTUPU – odborní pracovníci splňují vzdělání dle 

zákona č. 108/2006 Sb. a mají praxi s cílovou skupinou  

• ZÁSADA TÝMOVOSTI A KOLEGIALITY - spolupráce všech pracovníků v zájmu 

uživatele 

 

 

 

 

 

 

 


