
SOCIÁLNÍ REHABILITACE OPA
VA

Hlavním cílem je rozvíjení a posilování samostatnosti
a soběstačnosti navázání klienta na multidisciplinární terénní 

týmy v jeho přirozené komunitě.

KONTAKTY:
Koordinátorka sociálních služeb:

Hana Konopková, DiS.
e-mail: konopkova@pnopava.cz

telefonní číslo: 553 695 179

Zdravotně sociální pracovnice:
Bc. Vendula Hartmannová

e-mail: hartmannova@pnopava.cz
telefonní číslo: 553 695 357

Psychiatrická nemocnice v Opavě
SOCIÁLNÍ REHABILITACE OPAVA

Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

Služba sociální rehabilitace je poskytována bezplatně.
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Posláním služby Sociální rehabilitace Opava je podpora osob
s duševním onemocněním v jejich samostatnosti a sociálním začlenění 
do běžného života, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci (bydlení,
práce, vzdělávání, trávení volného času, péče o sebe a své zdraví,
finance, vztahy, bezpečí).

Zásady:
1. Dobrovolnost a ochota ke spolupráci:
 - Vzájemná důvěra a otevřenost.
2. Respektující individuální přístup:
 - Individuální potřeby a přání klienta, právo a svobodná vůle
   rozhodovat o svém životě, vztah a spolupráce s klientem je veden
   na partnerské úrovni a srozumitelnosti.
3. Odbornost:
 - Pracovníci rozumí cílové skupině a službě samotné, jsou v souladu
   se zákonnými normami, vnitřními normami služby a vlastním
   svědomím.
 - Nahlížení na životní situaci klienta v celistvosti.
4. Multidisciplinarita:
 - V provázanost zdravotního a sociálního systému, naplňování
   individuálních cílů klienta i s podporou ošetřujícího personálu PNO.
 - Předávání informací, které mohou prospět v procesu návaznosti
   sociálního začleňování klienta do běžného života, využití dostupných
   zdrojů podpory svého přirozeného prostředí, které mohou zvýšit
   kvalitu jeho života. 

Pro koho?
 - osoby hospitalizované v Psychiatrické nemocnici v Opavě
 - ve věku od 18 do 64 let žijící v Moravskoslezském kraji

Jak?
 - ambulantně v plnohodnotném bytě v areálu PNO 
 - terénně (na odděleních PNO)

Kdy?
 - pondělí–pátek 
 - 7–15.30 hod

Základní nabízené činnosti:
 - nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů
 - nácvik péče o domácnost
 - nácvik komunikace a chování v různých situacích
 - nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům
 - doprovody
 - nácvik využívání veřejné dopravy a orientace v běžném prostředí
 - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 - základní sociální poradenství
 - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání
   osobních záležitostí


