ZPRÁVA ZA ROK 2018 pro Město Příbor
Posláním služby RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace je posilovat soběstačnost klientů tak, aby nebyli
vlivem své nemoci nebo postižení omezeni v pracovních a každodenních činnostech jejich života,
a mohli využívat běžných společenských zdrojů ve svém okolí.
RÚT Nový Jičín sociální rehabilitace je jedinou službou svého druhu pro danou cílovou skupinu
na Novojičínsku a poskytuje podporu klientům již od září 2015. Služba se stala přirozenou součástí
komplexního systému podpora lidí se zdravotním postižením jako jsou sociálně-terapeutické dílny,
chráněná bydlení, denní stacionáře, podpora samostatného bydlení, ale také pracovní rehabilitace.
Nejčastěji probíhá spolupráce s klienty při hledání a udržení zaměstnání, pomoc s překonáním
sociální izolace, nácviky běžných činností jako je vaření, pomoc s jednáním na úřadech apod.
Vzhledem k nadcházející reformě psychiatrické péče lze předpokládat, že se služba bude
rozvíjet a reagovat na potřeby lidí s duševním onemocněním. Předpokládáme, že dojde
k posílení kapacity služby (nejen personální), a že služba bude úzce spolupracovat i s jinými
sektory a tak vytvářet multidisciplinární tým.
V roce 2018 využilo službu 28 klientů, z toho jeden muž/občan Města Příbor.
Cílem spolupráce bylo najít adekvátní zaměstnání, kdy prostřednictvím metody podporovaného
zaměstnávání začala spolupráce na cvičné praxi v pekárně. Následně probíhaly tréninky hledání
práce, práce s internetem, nácviky telefonování potencionálnímu zaměstnavateli apod. Klient si díky
těmto nácvikům domluvil zkušební pohovor a nastoupil do zaměstnání. Po uplynutí zkušební doby
v novém zaměstnání naše spolupráce skončila, klient již jinou podporu nepotřeboval.
Služba je i nadále otevřena případným zájemcům z Města Příbor.
Středisko RÚT Nový Jičín propaguje své donátory na různých akcích, jako jsou např. Dny sociálních
služeb v Novém Jičíně a Kopřivnici, ale účastní se i Dne sociálních služeb v Příboře.
Jednotliví donátoři jsou prezentováni v rámci prostor služby na adrese Sokolovská 9 v Novém Jičíně.
Služba má také zřízeny facebookové stránky, kde rovněž zveřejňuje jména svých donátorů.
Odkaz: https://www.facebook.com/pg/rutnovyjicin/photos/?tab=album&album_id=1938946293007775
Donátora, Město Příbor, propagujeme také na stránkách Slezské diakonie
http://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handicapem/strediska-pro-lidi-s-handicapem/centrum143

Tímto děkujeme za podporu služby Slezské diakonie – středisko RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace.
Podpory si pro rok 2018 velice vážíme.
Zpracovala: Gabriela Lhotská, vedoucí střediska
RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
tel. 734 366 561
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