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POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBYPOSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBYPOSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBYPOSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Posláním sociální rehabilitace je zajištění činností, které

směřují k dosažení co nejvyšší možné míry

samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Klienti

služby jsou vedeni k osvojení pracovních a sociálních

dovedností, které směřují k získání a udržení si

vhodného pracovního uplatnění.



CÍLOVÁ SKUPINACÍLOVÁ SKUPINACÍLOVÁ SKUPINACÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a

lidé s autismem ve věku od 6 do 60 let, kteří jsou v souvislosti s životem s postižením

ohroženi rizikem vzniku nepříznivé sociální situace či situace či se již v této situaci

nachází. Tato služba je určena pro osoby z Kraje Vysočina.

Nepříznivou sociální situací se rozumí životní situace, ve které je osoba ohrožena

sociálním vyloučením (tj. může být ohrožena nebo narušena schopnost uspokojovat

základní potřeby, žít ve svém běžném prostředí způsobem, které je ve společnosti

považováno za obvyklé, apod.) nebo má oslabenou schopnost tuto situaci sama řešit (z

důvodu nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou životní situaci, životní návyky,

sociálně znevýhodňující prostředí nebo jiné závažné důvody).



KAPACITA SLUŽBYKAPACITA SLUŽBYKAPACITA SLUŽBYKAPACITA SLUŽBY

AMBULANTNÍ FORMA: 

počet klientů 1; kapacita pro skupinové aktivity 10 klientů

TERÉNNÍ FORMA:

počet klientů 1

PŮSOBNOST SLUŽBY:

Kraj Vysočina



ZÁKLADNÍ NABÍDKA ČINNOSTÍZÁKLADNÍ NABÍDKA ČINNOSTÍZÁKLADNÍ NABÍDKA ČINNOSTÍZÁKLADNÍ NABÍDKA ČINNOSTÍ

Základní činnosti služby SR Medou stanovuje § 70,
Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

a) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 
soběstačnosti a dalších vedoucích k sociálnímu 
začleňování

b) Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím

c) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

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



CÍLE SLUŽBYCÍLE SLUŽBYCÍLE SLUŽBYCÍLE SLUŽBY

1. Podpora při nácviku sebeoblužných dovedností

2. Podpora a pomoc při zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím

3. Podpora při výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech

4. Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

5. Posílení schopností a dovedností k samostatnému zvládání 
náročných a krizových životních situací

6. Vytváření podmínek pro uplatnění na trhu práce



ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBYZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBYZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBYZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

1. S klienty jednáme jako s partnery

2. Reagujeme na potřeby našich klientů

3. Přistupujeme ke klientům individuálně

4. Respektujeme svobodné rozhodování klientů

5. Chráníme právo klientů na soukromí a důvěrnost 

sdělení



ÚHRADA ZA SLUŽBYÚHRADA ZA SLUŽBYÚHRADA ZA SLUŽBYÚHRADA ZA SLUŽBY

Služba Sociální rehabilitace Medou je poskytována 
ZDARMA.



PROVOZNÍ DOBAPROVOZNÍ DOBAPROVOZNÍ DOBAPROVOZNÍ DOBA

PONDĚÍ 9:00 – 12:00 terénní forma 12:00 – 16:00 terénní forma

ÚTERÝ 9:00 – 12:00 ambulantní forma 12:00 – 16:00 terénní forma

STŘEDA 9:00 – 12:00 terénní forma 12:00 – 16:00 ambulantní forma

ČTVRTEK 9:00 – 12:00 terénní forma 12:00 – 16:00 terénní forma

PÁTEK 9:00 – 12:00 terénní forma 12:00 – 16:00 ambulantní forma

SOBOTA 9:00 – 12:00 terénní forma



JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBUJEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBUJEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBUJEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

Zájemce o službu kontaktuje sociálního pracovníka nebo ředitelku
organizace – osobně, telefonicky, písemně, emailem.

Na základě uvedeného kontaktu je domluvena osobní schůzka,
která může probíhat buď v místě bydliště zájemce, nebo
ambulantně v prostorách organizace Medou z.s. Na této schůzce je
zájemce o službu seznámen s průběhem poskytování služby,
podmínkami jejího poskytování, metodami práce. Poskytovatel také
zjišťuje očekávání zájemce od služby, získává informace a postupuje
dle aktuální metodiky služby.

Pokud zájemce o službu má zájem o poskytování sociální služby a
splňuje kritéria daná cílovou skupinou, je s ním sepsána Smlouva o
poskytování sociální služby. Podpisem smlouvy se zájemce o službu
stává uživatelem služby.



POPIS REALIZACE SLUŽBYPOPIS REALIZACE SLUŽBYPOPIS REALIZACE SLUŽBYPOPIS REALIZACE SLUŽBY

Sociální rehabilitace MEDOU je službou terénní i ambulantní. Každý

klient má přiděleného svého sociálního pracovníka, který se s ním

setkává v rámci pravidelných konzultací, ať již v domácím prostředí,

nebo na dalších místech (cvičný obchod, zaměstnání, vzdělávací

instituce, úřady, apod.)

Setkání mohou probíhat i ambulantně v prostorách organizace MEDOU

z.s.

Sociální pracovník s klientem domlouvá individuální plán. Kontrola

plnění individuálního plánu, popř. jeho aktualizace probíhá pravidelně

dle metodiky služby. Ze setkávání je pořizován zápis, který obsahuje

popis aktuální situace, konkrétní zakázku klienta, návrh na řešení a

další postup.



UKONČENÍ SLUŽBYUKONČENÍ SLUŽBYUKONČENÍ SLUŽBYUKONČENÍ SLUŽBY

Ze strany klienta:

Klient může vypovědět smlouvu o poskytování služby bez
udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou klientem
činí 14 dní ode dne doručení poskytovateli. V případě potřeby
poskytovatel zajistí návaznost poskytování dalších sociálních
služeb.

Ze strany poskytovatele:

Poskytovatel může smlouvu ukončit pouze písemně, a to 14
dní s předstihem s tím, že klientovi sdělí důvody, osvětlí mu je
srozumitelným způsobem.

Služba může být vypovězena také na základě dohody mezi
poskytovatelem a klientem.



KONTAKTYKONTAKTYKONTAKTYKONTAKTY

MEDOU z.s.

Svatopluka Čecha 665

396 01 HUMPOLEC

IČO: 03718981
TEL: +420 777 341 655
E-mail: medou@post.cz
Web: www.medou-humpolec.cz

Místo poskytování služby: 
Lužická 775, HUMPOLEC

Lenka NĚMCOVÁ, DiS.

Sociální pracovník

608 836 749

Mgr. Aneta DĚDOVÁ

Sociální pracovník

728 403 467


