
Služba se nachází v budově CH
Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

Telefon: +420 553 695 111

KONTAKTY:
telefonní číslo: +420 553 695 179
                            +420 553 695 295
mobilní číslo: +420 606 091 276

Zdravotně-sociální pracovnice:
Bc. Irena Holubová

mobilní číslo: +420 725 930 864
e-mail: holubova@pnopava.cz

Sociální pracovnice:
Mgr. Lydie Nevřelová

mobilní číslo: +420 702 294 456
e-mail: nevrelovaly@pnopava.cz

Vedoucí:
Hana Konopková, DiS.

mobilní číslo: +420 727 897 377
e-mail: konopkova@pnopava.cz

Hlavním cílem je začlenění duševně nemocných lidí do běžného
života a prevence relapsu nemoci a plynulé dokončení procesu

úzdravy započatého během předchozí ústavní léčby.

Služba následné péče je placená pobytová sociální služba. Podporu 
zajišťují pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci.
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Uživatele učíme a podporujeme
-  v zacházení své nemoci
-  v užívání medikace
-  v jednání v krizových situacích
-  v upevňování rodinných, přátelských vazeb
-  v hospodaření s financemi
-  v pracovním uplatnění
-  ve zvládání každodenní péče o sebe a o domácnost
-  ve zvyšování soběstačnosti a osamostatnění se v bydlení
-  v naplnění dne a volného času
-  v rozhodování se
-  v zajištění vhodného bydlení a návazných sociálních službách

Základní činnosti služby
-  Socioterapeutické činnosti (prevence relapsu; náhled
   na své onemocnění; udržení a rozvoj osobních a sociálních 
   schopností; individuální, rodinné a sociální poradenství;
   podpora začlenění).
-  Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, 
   navedení klienta na vhodnou sociální službu v jeho přirozeném
   prostředí.
-  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
   a při obstarávání osobních záležitostí.
-  Poskytnutí ubytování.
-  Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
-  Poskytnutí podmínek pro zajištění stravy.

Kdo může službu využít
-  Lidé ve věku od 18 do 64 let věku, kteří absolvovali lůžkovou péči
   v Psychiatrické nemocnici v Opavě.
-  Lidé s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském, Olomouckém,
   Zlínském, Jihomoravském nebo Pardubickém kraji.
-  Žadatel musí být ochoten plnit své přání a dodržovat pravidla služby.

Poslání
-  Podporujeme lidi s duševním onemocněním k začlenění do běžného
   života a předcházíme sociálnímu vyloučení.
-  Podporujeme uživatele k zodpovědnosti za svůj život a k domácnosti,
   při osvojování pracovních, osobních a společenských návyků.
-  Službu poskytujeme v přirozeném prostředí domácího charakteru.

Zásady:
1. Dobrovolnost a ochota ke spolupráci:
 -  Vzájemná důvěra a otevřenost.
2. Respektující individuální přístup:
 -  Individuální potřeby a přání klienta, právo a svobodná vůle
    rozhodovat o svém životě, vztah a spolupráce s klientem je veden
    na partnerské úrovni a srozumitelnosti.
3. Odbornost:
 -  Pracovníci rozumí cílové skupině a službě samotné, jsou v souladu
    se zákonnými normami, vnitřními normami služby a vlastním
    svědomím.
 -  Nahlížení na životní situaci klienta v celistvosti.
4. Provázanost zdravotního a sociálního systému
5. Návaznost:
-  chráněná bydlení, podpora samostatného bydlení, terénní sociální 
   práce


