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Sociální rehabilitace
Služba poskytována dle zákona o
sociálních službách
108/2006 Sb - § 70
Poslání

Posláním sociální rehabilitace v Opavě-Vlaštovičkách je posílit základní dovednosti dospělých lidí s těžkým zrakovým postižením, lehkým
mentálním znevýhodněním nebo kombinovaným postižením tak, aby dovedli žít samostatně
a nebyli závislí na pomoci druhé osoby.

Cílová skupina

Sociální rehabilitace je určená pro osoby ve
věku 18 - 65 let, které jsou v nepříznivé sociální
situaci, mají zájem se osamostatnit a patří do
níže uvedených skupin:
1. Osoby s těžkým zrakovým postižením (těžká slabozrakost, praktická nevidomost nebo
úplná slepota)
2. Osoby s lehkým mentálním postižením
(hranice IQ mezi 50 - 69 dle psychologického vyšetření)
3. Osoby s kombinovaným postižením (tělesné a lehké mentální postižení/tělesné a těžké zrakové postižení/duševní a lehké mentální postižení/duševní a těžké zrakové postižení)

Zásady služby

Cíle služby

1. Uživatel služby zvládne a osvojí si vše potřebné k sebeosluze a to tak, aby byl co nejvíce samostatný.
2. S využitím svých schopností a doveností se
naučí pracovat a dosáhne vlastního výdělku.
3. Ve veřejném prostoru se bude orientovat
natolik, aby mohl využívat běžně dostupné
služby.
4. Svůj volný čas naplní činnostmi, které ho
baví a rozvíjejí.
5. Získá větší sebedůvěru ve vztazích
s ostatními lidmi.
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Individuální přístup
Rovnoprávnost klientů
Diskrétnost služby
Úcta ke každému klientovi
Profesionální přístup a vzdělávání
pracovníků

Poskytované služby

● Nácvik dovedností pro zvládání péče o
vlastní osobu, soběstačnosti, a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začlenění - nácvik prostorové orientace, vlastnoručního podpisu, obsluhy spotřebičů, péče o
domácnost, péče o děti, nácvik práce s PC
● Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovody k lékaři aj.
● Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - rehabilitační dílna, nácvik rozlišování peněz

● Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí

Popis služby

Provozní doba:
Pondělí 8:00 – 12:00 hod
Úterý 8:00 – 12:00 hod a 13:00 – 15:00 hod
Středa 8:00 – 12:00 hod a 13:00 – 15:00 hod
Čtvrtek 8:00 – 12:00 hod
Pátek 8:00 – 12:00 hod

Místo poskytování služby:
Ambulantní forma:
Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově
postižené, Marie Dolanské 19, Opava
Vlaštovičky, 746 01
Terénní forma:
Bohuslavice, Bolatice, Branka U Opavy,
Brumovice, Březová, Budišovice, Dolní
Benešov, Dolní Životice, Háj ve Slezsku,
Hlavnice, Hlubočec, Holasovice, Hrabyně,
Hradec nad Moravicí, Chvalíkovice, Jaktař,
Jezdkovice, Kobeřice, Kozmice, Kravaře,
Komárov, Lhotka u Litultovic, Litultovice, Malé
Hoštice, Melč, Mikolajice, Milostovice, Mokré
Lazce, Neplachovice, Oldřišov, Opava, Otice,
Pustá Polom, Podvihov, Radkov, Raduň,
Slavkov, Skřipov, Suché Lazce, Stěbořice,
Štáblovice, Štěpánkovice, Štítina, Uhlířov,
Úvalno, Velké Heraltice, Vlaštovičky, Vávrovice,
Zlatníky
Cena za službu:
Sociální služba je
bez úhrady.

Zaměstnanci domu

Dům sv. Cyrila a Metoděje
pro zrakově postižené ve
Vlaštovičkách
- sociální rehabilitace

M. Dolanské 19
746 01 Opava
tel.: 553 793 401
e-mail: vlastovicky@charitaopava.cz

Horní řada zleva doprava: VÁCLAV BURDA, DiS.
pracovník v soc. službách, PETRA HRBÁČOVÁ
pracovník v soc. službách, MGR. LENKA
KUBÁNKOVÁ sociální pracovník, RENATA
WALTEROVÁ pracovník v soc. službách,
spodní řada: ANNA VAŇKOVÁ pracovník v soc.
službách, KLÁRA HOLAŇOVÁ pracovník v
soc. službách, BC. ZUZANA JANKŮ, DiS. vedoucí služby, MGR. LUCIE MINKSOVÁ sociální
pracovník, HANA HAASOVÁ pracovník v soc.
službách

Kde nás najdete

Vlaštovičky

Vedoucí: Bc. Janků Zuzana, DiS.
tel: 733 741 793
Sociální pracovnice:
Mgr. Minksová Lucie, minksova@charitaopava.cz
Mgr. Kubánková Lenka, kubankova@charitaopava.cz
tel: 731 625 780

Charita Opava
Přemyslovců 26
747 07 Opava-Jaktař
tel.: +420 553 612 780
e-mail: info@charitaopava.cz
www.charitaopava.cz
ČSOB Opava, č. účtu 154871941/0300
IČO: 439 645 91, DIČ: CZ 439 645 91
DMS CHARITAOPAVA 60
na číslo 87 777
Sociální služba je spolufinancována Evropskou unií,
státním rozpočtem, Moravskoslezský kraj,
Úřad práce Opava, Statutární město Opava
a další dárci.

Dům sv. Cyrila a Metoděje
pro zrakově postižené ve
Vlaštovičkách
sociální rehabilitace

