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Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené
Veřejný závazek
Název služby
Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené
Druh služby
§ 66, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Obsah poskytovaných základních činností:
a. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity: návštěvy hmatových
výstav, muzeí, expozic a aktivit přístupných pro zrakově postižené
osoby. Programy poslechové, hudební, všeobecně vzdělávací.
b. sociálně terapeutické činnosti:
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob:
socioterapeutické
skupiny, které aktuálně reagují na potřeby svých členů, udržují a
rozvíjejí sociální dovednosti a kompetence. Jsou směřovány na podporu
sociálního začleňování. Aktivity, které rozvíjejí jemnou motoriku,
důležitou pro udržení dovedností podporujících sociální začleňování
(např. socioterapeutické skupiny seniorů, společné vaření, tvoření,
sportovní aktivity, pobytové aktivity).
c. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí:
1. pomoc
při
komunikaci
vedoucí
k uplatňování
práv
a
oprávněných zájmů: přednášky, vzdělávání zaměřené na uplatňování
práv a oprávněných zájmů. Podpora a posilování kompetencí
k samostatnému jednání (např. přednáška právníka SONS).
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí: podpora a rozvíjení
kontaktů s přirozeným sociálním prostředím (např. návštěvy zvukové
knihovny).

Komu je služba určena:
Osobám se zrakovým postižením od 15 let.
Poslání služby:
Předejít společenské izolaci zrakově postižených, napomáhat udržení společenských
kontaktů, motivovat k aktivnímu přístupu ve zvládání každodenních obtíží života se
zrakovým postižením.
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Cíl služby:
Přispět k snazší adaptaci zrakově postižených na svůj handicap, k aktivnímu postoji
k životu a zabránit společenskému vyloučení.
Zásady služby:
• aktivní partnerství
• rozvoj osobnosti
• sdílení
Forma služby:
ambulantní a terénní
Místo poskytování služby
• Pracoviště Hradec Králové: Okružní 1135/15, 500 03 Hradec Králové,
tel. 495 523 729, 739 578 880, e-mail: hradec.kralove@tyflocentrumhk.cz. Prostory ve zvýšeném přízemí, bezbariérový přístup pro cílovou
skupinu (akustický orientační majáček, popisky v Braillově písmu), jinak 8
schodů.
Provozní doba
• V pracovních dnech Po a St: 8 – 12, 13 – 17 h, Út a Čt: 8 – 12, 13 – 16 h
Výjimky pouze po dohodě s vedoucí služby.
Kapacita služby
• 5 osob denně
Cena služby
Služba je poskytována bezplatně.

Platnost
Tento veřejný závazek nabývá platnosti od 1. 9. 2020 až do odvolání.

Dne: 20. 8. 2020
V: Hradci Králové
Vytvořila: Mgr. Dagmar Balcarová
Platnost/ Účinnost od: 1. 9. 2020
Vydala: Mgr. Dagmar Balcarová, ředitelka
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