Camino SOCIÁLNÍ REHABILITACE
„Neexistuje nic, co by člověku neumožňovalo lépe překonávat obtíže, než ono vědomí, že pracuje na
nějakém úkolu.“ E. Frankl

Poslání
Posláním sociální rehabilitace Camino je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem
s duševním onemocněním, kteří mají v důsledku svého onemocnění potíže se začleněním se
do každodenního života, a zvládáním různých situací, které jsou pro zdravého člověka běžné.
Respektujeme jedinečnost každého člověka, k jeho potřebám přistupujeme individuálně a
s ohledem na jeho celkovou životní situaci. Usilujeme o udržení nebo zvyšování kvality života
našich uživatelů.

Cíle:




Cílem sociální rehabilitace Camino je člověk schopný hledání, upevňování a
uvědomování si svých kompetencí, rolí a návratu do běžného života.
Člověk s duševní nemocí, který je samostatný, soběstačný a vede nezávislý život
v běžném prostředí.
Informovaná veřejnost o zdraví a nemoci, která vytváří příznivé, destigmatizační
prostředí pro život lidí s duševním onemocněním.

Principy služby:






Poskytujeme bezpečné prostředí, vytváříme příležitosti a možnosti a vedeme klienty
k převzetí zodpovědnosti za svůj život. Podporujeme je v aktivním využívaní
nabízených možností.
Využívání služby je dobrovolné
Garantujeme rovný přístup ke všem klientům
Ke klientům přistupujeme individuálně, respektujeme jejich potřeby a omezení
Služby poskytujeme odborně – kvalifikace personálu odpovídá poskytované službě

Cílová skupina:




duševní onemocnění z okruhu psychóz (F20-29 – dle MKN 10)
duševní onemocnění z okruhu afektivních poruch (F30-39 – dle MKN 10)
neurotické poruchy (F40-49 – dle MKN 10)

Službu neumíme poskytnout:


zájemcům v akutní fázi nemoci





zájemcům, kteří jsou dle posouzení psychiatra nebezpeční sobě a/nebo svému
okolí
zájemcům se závislostí na alkoholu a na jiných návykových látkách
zájemcům, kteří mají mentální postižení nebo kombinaci mentálního postižení s
jiným duševním onemocněním

Co je sociální rehabilitace:
Po ukončení hospitalizace a návratu z léčebny nejsou ještě nemocní schopni „naskočit“ do
života před nemocí, zůstávají dlouhodobě doma, v péči ambulantního psychiatra. Stále
pociťují příznaky jako je zvýšená únava, ztráta vůle, zhoršená pozornost a soustředění, ztráta
zájmů a iniciativy, apatie a nechuť k navazování sociálních kontaktů. V tomto období
potřebují zvýšenou podporu okolí a pomoc při začleňování se do běžného života. Tady může
sehrát svou roli jak podpora rodiny, přátel a známých, tak různé odborné služby – zejména
některé sociální služby, mezi něž patří právě sociální rehabilitace.
Ve službě, kde probíhají různé programy, se může obyčejným aktivitám, které jsou běžnou
součástí života, věnovat v chráněném prostředí, postupně si obnovovat a rozšiřovat
dovednosti potřebné pro každodenní život, znovuobnovovat sociální vztahy a také zvyšovat
odolnost vůči stresu.
Sociální rehabilitace zlepšuje lidem s duševním onemocněním kvalitu života, snižuje relapsy
(tj. znovuobjevení psychotických příznaků) a míru opakovaných hospitalizací. Cílem
rehabilitace je znovu začlenění nemocného člověka do života v komunitních podmínkách.

Nabízíme pomoc a podporu v oblastech:








bydlení a péče o domácnost
péče o sebe a své zdraví
sociální vztahy
práce a studium
aktivní trávení času
finanční hospodaření
vyřizování praktických a úředních záležitostí

Poskytujeme terénní a ambulantní službu sociální rehabilitace.

Snažíme se:






rozvíjet schopnosti a dovednosti zvyšující samostatnost
zprostředkovat společenské kontakty
rozvíjet sociální vztahy a dovednosti
vytvářet podmínky pro smysluplné a aktivní trávení času
zvyšovat soběstačnost v přirozených podmínkách s využitím běžných zdrojů



zvyšovat informovanost veřejnosti o duševním zdraví a nemoci a přispívat k
destigmatizaci lidí s duševním onemocněním

Místní dostupnost:



terénní formu služby poskytujeme lidem bydlícím v dosahu veřejné dopravy s
dojezdností do 1 hodiny
ambulantní službu poskytujeme bez místního omezení

Kontakt:

camino SOCIÁLNÍ REHABILITACE
MUDr. Fr. Sovy 61, Vsetín – Sychrov
tel: 571 420 763
vedoucí služby: 733 283 636
sociální pracovníci: 731 846 780, 731 847 214
email: camino@vsetin.charita.cz
Mapa:

