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Obnovení,
upevnění
a
zdokonalení
pracovních návyků
Získání kompetencí komunikace a práce
v týmu
Získání teoretických znalostí a praktických
dovedností (rozvoj hrubé a jemné motoriky)
v oblasti řemeslných prací
Získání a udržení návyků péče o vlastní osobu
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Sociální služba je poskytována:




lidem s duševním onemocněním
i chronického průběhu (převážně schizofrenie)
příjemcům sociální služby Terapeutická
komunita a sociální rehabilitace
lidem, kteří jsou primárně soběstační
v sebeobsluze

Sociální služba je poskytována:




Sociální služba není určena:



lidem, kteří nesplňují výše uvedené zadávací
podmínky
lidem, kteří jsou závislí na alkoholu nebo jiných
návykových látkách




Služba je bezplatná
Vstup do služby je dobrovolný
Služba je založena na principu partnerství,
tj. s uživatelem vytváříme vztahy postavené na
vzájemné důvěře, otevřenosti, rovnocennosti
a zodpovědnosti
Individuální přístup
Pracovní rehabilitace je přiměřená věku,
schopnostem a dovednostem
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abraham.stanek@esterzalesi.eu
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