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Popis realizace poskytování sociální služby 

 

Poskytovatel: Charita Kaplice, Náměstí 42, 382 41, Kaplice  

Název služby: Sociální rehabilitace Tolerance, identifikátorem 4492971, 

Typ služby: dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v znění pozdějších předpisů, §70 Sociální 

rehabilitace 

Forma poskytování sociální služby: ambulantní a terénní  

Adresa: Kostelní 128, 382 41 Kaplice  

Kontaktní osoba: Štěpánka Faflová 

Tel.: + 420 731 604 507  

E-mail: socialnirehabilitace@kaplice.charita.cz 

E-mail: stepanka.faflova@kaplice.charita.cz  

 

Poslání Sociální rehabilitace Tolerance  

Posláním Sociální rehabilitace Tolerance je poskytnout uživatelům služby, osobám se zdravotním 

postižením: 

• pomoc, podporu a potřebné informace při řešení situací vyplývajících z jejich zdravotního 

postižení v bezpečném prostoru a v důstojném prostředí, ve kterém mohou nacvičovat a 

rozvíjet praktické schopnosti dovednosti tak, aby byli schopni se o sebe postarat v  běžném 

životě,  

• rovnocenný přístup, který jim pomůže získat zdravé sebevědomí a najít si místo v životě ve 

společnosti  

 

Cíle sociální rehabilitace Tolerance 

• uživatel není ohrožen sociálním vyloučením 

• uživatel je samostatnější v běžném životě 

• uživatel udržuje a zvyšuje své schopnosti a dovednosti vedoucí k samostatnějšímu životu 

• uživatel ví, kam se má obrátit o potřebnou pomoc a informace 

 

Cílová skupina  

Naší cílovou skupinou klientů jsou osoby se zdravotním postižením, konkrétně: 

• osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, případně s přidruženým tělesným 

postižením a 

• osoby s chronickým duševním onemocněním,  

které zároveň: 

• zvládají běžnou péči o vlastní osobu (mobilita bez asistence, osobní hygiena a samostatné 

stravování). 
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Věková struktura uživatelů sociální rehabilitace Tolerance 

Věková struktura našich uživatelů je 16 – 80 let.  

 

Současně je naše sociální služba určena těm osobám, které se ocitají v následujících nepříznivých 

sociálních situacích: 

• Osoba není plně samostatná, v některých oblastech života je závislá na pomoci a péči druhých.  

• Osoba nezná, nerozumí společenským normám, a tudíž dle nich nejedná. 

• Osoba je ohrožena sociálním vyloučením. 

• Osoba nemá uplatnění na trhu práce a chybí jí pracovní návyky. 

• Osoba netráví smysluplně svůj volný čas, neumí si naplánovat den, chybí režim. 

• Osoba nezná, a tudíž nebrání svá práva a může být vystavena riziku zneužití. 

• Osoba je vystavena negativnímu hodnocení veřejností. 

• Osoba nemá přístup k informacím a dostupným zdrojům. 

• Osoba neví kde, komu a jak si říkat o pomoc, když ji potřebuje. 

 

Forma, kapacita, místo a čas poskytované sociální služby 

Sociální rehabilitace Tolerance Kaplice je poskytována ve formě ambulantní a terénní.  

 

Ambulantní forma Sociální rehabilitace Tolerance Kaplice 

Kapacita ambulantní služby je 14 klientů v daný okamžik. 

Místo poskytování sociální služby v ambulantní formě se nachází v prostorách Sociální rehabilitace 

Tolerance, na adrese Kostelní 128, 382 41 Kaplice. Sociální služba sídlí v prvním patře domu s 

bariérovým vstupem po schodišti.  

 

Provozní doba ambulantní služby: 

pondělí:          7:00 – 15:00 

úterý:              7:00 – 15:00 

středa:            7:00 – 15:00 

čtvrtek:           7:00 – 13:00 

pátek :            7:00 – 12:00 

 

Terénní forma sociální rehabilitace Tolerance Kaplice  

Terénní služba je určena klientům pobývajícím na území ORP Kaplice, tedy v obcích Kaplice, Velešín, 

Malonty, Besednice, Omlenice, Bujanov, Střítež, Benešov nad Černou, Rožmitál na Šumavě, Netřebice, 

Zvíkov, Soběnov, Pohorská Ves, Dolní Dvořiště a  Horní Dvořiště.  

 

Kapacita terénní služby jsou 2 klienti v daný okamžik, kdy mohou dva pracovníci individuálně pracovat 

s dvěma klienty v jejich přirozeném prostředí.  

Místo poskytování terénní služby záleží na individuální dohodě podle potřeb klienta, běžně se jedná 

o přirozené sociální prostředí klienta (např. v jeho domácnosti, na ubytovně). 
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Provozní doba terénní služby (spolupráce dle individuální dohody): 

Pondělí:     7:00 – 15:00  

Úterý:  7:00 – 15:00  

Středa:       7:00 – 15:00 

Čtvrtek:      7:00 – 15:00 

Pátek:   7:00 – 15:00 

 

Služba podle odstavce 1 v § 70 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,  poskytovaná formou 

terénních nebo ambulantních služeb, obsahuje tyto základní činnosti: 

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k 

sociálnímu začlenění, 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Úhrada za poskytnutí služby sociální rehabilitace Tolerance 

Sociální služba sociální rehabilitace je poskytována bezplatně. 

 

Sociální služba je poskytována na základě smluvního vztahu, poskytovatel a uživatel podepisují 

smlouvu podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

 

 

V Kaplici dne ………………… 

 

Vypracovala: Štěpánka Faflová, pracovnice v sociálních službách pověřená vedením služby 

  

 


