
Camino PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE 

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

 

Poslání 

Camino psychosociální rehabilitace poskytuje podporu mladým lidem (od 16 let) a dospělým, 
kteří mají zkušenost s duševním onemocněním nebo psychickými obtížemi.  

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 klientů. 

Cíle 

➢ Naším cílem je člověk schopný hledání, upevňování a uvědomování si svých 

schopností, rolí, který je samostatný, soběstačný a vede nezávislý a spokojený život. 

 

➢ Informovaná veřejnost o problematice duševního zdraví, která je otevřená a 

tolerantní k lidem se zkušeností s duševní nemocí.  

Principy služby: 

➢ Poskytujeme bezpečné prostředí, vytváříme příležitosti a podporujeme klienty 
v aktivním využívaní nabízených možností. 

➢ Vedeme klienty k převzetí zodpovědnosti za svůj život. 
➢ Využívání služby je dobrovolné. 

➢ Garantujeme rovný přístup ke všem klientům. 

➢ Ke klientům přistupujeme individuálně, respektujeme jejich potřeby a přání. 

➢ Služby poskytujeme odborně – kvalifikace personálu odpovídá poskytované 

službě. 

Cílová skupina: 

➢ Mladiství (od 16 let) ohrožení vznikem psychických obtíží. 

➢ Lidé se zkušeností s duševním onemocněním 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, kteří jsou dle posouzení lékaře/psychiatra nebezpeční sobě nebo 
svému okolí. 

➢ Zájemcům, kteří mají mentální handicap nebo kombinaci mentálního handicapu 
s jinou duševní nemocí. 

Nabízíme  pomoc a podporu v oblastech: 

➢ bydlení a péče o domácnost  
➢ péče o sebe a své zdraví  
➢ sociální vztahy  
➢ zaměstnání  
➢ studium  
➢ aktivní trávení času  
➢ finanční hospodaření  
➢ vyřizování praktických a úředních záležitostí 
➢ využívání podpůrných a svépomocných aktivit 

Poskytujeme terénní a ambulantní službu sociální rehabilitace.  

Místní dostupnost: 

➢ Terénní formu služby poskytujeme lidem bydlícím ve Vsetíně, Valašských 
Kloboukách a okolí s dojezdem do 1 hodiny od místa poskytování služby. 
 

➢ Ambulantní službu poskytujeme bez místního omezení. 

Kontakt (místo poskytování): 

Camino PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE 

➢ MUDr. Fr. Sovy 61, Vsetín  
➢ Sychrov 53, Vsetín 
➢ Krátká 798, Valašské Klobouky 

tel: 571 420 763 

vedoucí služby: 733 283 636 

sociální pracovníci: 731 846 780, 731 847 214 

email: camino@vsetin.charita.cz  
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