
 

Posláním společnosti je umožnit lidem se znevýhodněním aktivně se začleňovat do 

běžného prostředí – v práci, ve škole, v místě bydliště. 

Sociální služby mají následovně zformulované znění cílů služby a cílových skupin.  

Pro sociální rehabilitaci platí dva cíle, které odpovídají jednotlivým metodám, jimiž je sociální 

rehabilitace poskytována:  

 pro podporované zaměstnávání je cílem získat a udržet si placené zaměstnání v běžném 

pracovním prostředí 

 je určeno lidem, kteří z různých důvodů (zdravotní postižení, sociální vyloučení) potřebují 

pomoc a podporu při hledání práce, před i po nástupu do zaměstnání 

Tranzitní program je služba určená pro studenty a studentky především dvouletých praktických 

škol a odborných učilišť, pro které je obtížnější najít vhodnou praxi, a potřebují během ní 

individuální podporu.  

Cíle tranzitního programu:  

 naučit studenta/ku, co znamená chodit do práce 

(práva a povinnosti spojené se zaměstnáním- pravidelná a včasná docházka, domlouvání 

dovolené apod.) 

 rozvíjet pracovní a sociální dovednosti studentů/ek 

(komunikace se spolupracovníky, umět se dopravit do zaměstnání, nácvik pracovního 

pohovoru, apod.) 

 umožnit  studentovi/ce vyzkoušet si práci v běžném prostředí 

 usnadnit studentovi/ce přechod ze školy do běžného pracovního prostředí 

 usnadnit studentovi/ce přechod z dětství do života dospělého  

 napomoci studentům/kám a jejich blízkým k vytvoření představy o možné budoucnosti  

Posláním služby podpora samostatného bydlení je pomáhat dospělým lidem převážně s 

mentálním postižením žít běžným životem ve vlastním domově s využitím individualizované 

podpory. Služba pracuje s těmito cíli:  

 umožnit lidem starat se co nejsamostatněji  o vlastní domácnost, své zdraví 

a bezpečí  

 mít možnost rozhodovat se a plánovat si svůj život, umět si říct o podporu  

 žít v běžných vztazích s rodinou, okolím, kamarády, partnery  

 účastnit se dění ve svém okolí, využívat běžných služeb 

 

Posláním služby odborného sociálního poradenství (Poradna Quip) je pomáhat lidem se 

zdravotním postižením, aby měli co největší vliv na svůj život a aby si mohli zvolit, kde, s kým a jak 

budou žít. Službu poskytujeme v rámci celé České republiky osobám starším 2 let a lidem, kteří 

http://www.rytmus.org/co_delame


podporují tyto osoby v řešení jejich situace. Služba při podpoře lidí se zdravotním postižením 

pracuje s těmito cíli:  

Podpora při rozhodování  

 Pomáháme člověku, aby se mohl rozhodovat na základě svých přání a priorit a měl k tomu 

dostatek informací. 

 Pomáháme člověku, aby měl kolem sebe lidi, se kterými se může při rozhodování poradit. 

 

Svéprávnost a opatrovnictví 

 Pomáháme člověku, aby porozuměl, jaké možnosti mu nabízí zákony České republiky a 

společně vybíráme nejvhodnější možnost pro řešení jeho situace. 

 Vybranou možnost pak pomáháme prosadit u opatrovníka nebo u soudu. 

 

Vztahy a sexualita 

 Pomáháme člověku, aby měl fungující přátelské a partnerské vztahy. 

  

Líbí se nám 

 když nás lidé berou takové, jací jsme. 

 mít možnost vybrat si. 

 když si můžeme dělat věci po svém. 

 hledat nové cesty. 

 být otevření změnám. 

 mít lidi, na které se můžeme obrátit a kteří nás dobře znají. 

 když jsme bráni vážně. 

Stejně tak v tom podporujeme i ostatní lidi (převážně lidi s mentálním postižením či jiným 

zdravotním znevýhodněním). 

 


