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Sociální rehabilitace Slunce

Posláním Sociální rehabilitace Slunce je pomáhat lidem, kteří se ocitli v důsledku oslabení či 
ztráty svých schopností v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními 
silami z důvodu zdravotního postižení. 

Název poskytovatele: 
Centrum služeb Slunce všem, o. p. s.

Druh služby: 
Sociální rehabilitace - Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
a Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Forma: 
ambulantní, terénní

Cíle služby:
Cílem služby sociální rehabilitace je prostřednictvím rozvoje schopností, dovedností a nácviků 
činností umožnit cílové skupiny rozvoj samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti a tímto lidem 
tak umožnit dosáhnout co nejvíce samostatného života ve společnosti.

Cílové skupiny:
• Osoby s chronickým duševním onemocněním.
• Osoby s kombinovaným postižením.
• Osoby s mentálním postižením.
• Osoby se zdravotním postižením.
•

Věkové kategorie uživatelů jsou dorost (16 - 18 let), mladí dospělí (19 - 26 let) a dospělí 
(27 - 64 let).

Čas a místo poskytování služby:
Služba je poskytována ambulantní formou ve všední dny (pondělí - pátek) v čase od 8.00 
do 15.00.
Terénní formou je poskytována ve všední dny v čase od 8.00 do 15.00 dle domluvy. 

Služba probíhá v:
• Centrum služeb Slunce všem, o.p.s., Pražská 910, 273 51 Unhošť.
• V místech trvalého, nebo přechodného pobytu uživatelů služeb, případně v terénu dle 

typu zakázky.

Podmínky pro přijetí žadatele:
• Podání žádosti o službu.
• Osobní jednání se zájemcem o službu o podmínkách spolupráce.
• Zájemce musí spadat do cílové skupiny, očekávání a potřeby jsou v souladu s cílem 

a nastavením služby a sociálním šetřením byla prokázána potřebnost služby.
• Při přijetí jsou upřednostněni žadatelé, kteří jsou nejdéle zařazeni v evidenci podaných 

žádostí
• jejich aktuální osobní situace vyžaduje akutní poskytnutí služby.

Slunce svítí všem – www.slunce.info
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Žádost o poskytování služby:
Zájemce o službu vyplňuje žádost, která je k dispozici na webových stránkách organizace nebo 
u sociálního pracovníka a vedoucího služby.

Uzavření smlouvy:
Žadatel o službu uzavírá smlouvu osobně, v případě omezení svéprávnosti uzavírá smlouvu 
opatrovník,
za přítomnosti žadatele. 
Součástí smlouvy je ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem 
pro službu.
Uživatel služby se zavazuje dodržovat tato vnitřní pravidla, se kterými byl řádně seznámen před 
podpisem smlouvy.

Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 
vedoucích k sociálnímu začlenění:

• Nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik péče o domácnost, například péče 
o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování.

• Nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru.
• Nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu.

2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
• Nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky.
• Nácvik chování v různých společenských situacích.
• Nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi.

3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
• Upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
• Podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
• Pomoc při vyřizování běžných záležitostí - podpora při jednání s úřady, lékaři, apod. 
• Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování.
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