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PŘEDSTAVENÍ SLUŽBY

Naše služba je poskytována osobám ve věku od 19 do 64 let věku z

Hořic a okolí a s vazbou na území Královehradeckého kraje

Psychosociální rehabilitace pro osoby s vážným nebo chronickým

duševním onemocněním a sníženou schopností zvládat nároky
každodenního života

• Pro osoby ohrožené závislostí či závislé na látkách měnících

vědomí a pro osoby opouštějící institucionální zařízení

• Docházková ambulantní od 8:30 – 16:00 h

• Zajišťovaná týmem = sociální pracovník, pracovník v soc.

službách, peer, psychiatr, psychoterapeut, arteterapeut,

ergoterapeut



VZNIK SLUŽBY

• Zájmový spolek pacientů  v roce 2015 zaměřený na práci s 

keramickou hlínou

• Projekt dotovaný MAS (místní akční skupina) v rámci operačního 

programu zaměstnanost od 1.9. 2018 do 31.8. 2020

• Psycho-sociální rehabilitace převzata pod dotaci KH kraje  

MPSV,dotace z města Hořice doposud



MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 Psycho - sociální rehabilitace je poskytována formou 

ambulantních služeb v prostorách polikliniky. 

 Služba je pro všechny klienty zdarma.



CÍL SLUŽBY

• Poskytnout bezpečné prostředí, kde klienti mohou s

důvěrou sdílet zkušenosti, navzájem se podpořit, najít

své silné stránky a naučit se nové pracovní nebo

umělecké aktivity (činnosti), na které mohou v

budoucím životě smysluplně navázat.

• Úspěchem služby je, když klient již službu nepotřebuje

a vrací se do svého přirozeného prostředí, kde může

budovat vztahy či smysluplně pracovat a žít svůj život

spokojeně.



PROGRAM



KLIENT JE POZVÁN PO PROJEVENÍ ZÁJMU K SOCIÁLNÍMU ŠETŘENÍ A PO 

VZÁJEMNÉ DOHODĚ JE SEPSÁNA OBOUSTRANNĚ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ 

SLUŽBY NA DOBU JEDNOHO ROKU S MOŽNOSTÍ PRODLOUŽENÍ

PRVNÍ TŘI MĚSÍCE SE KLIENT ÚČASTNÍ PROGRAMU A ZJIŠŤUJE SVÉ POTŘEBY, 

SVÉ SILNÉ STRÁNKY A SVÁ PŘÁNÍ, KTERÁ SPOLU SE SVÝM KLÍČOVÝM 

PRACOVNÍKEM SEPISUJE DO INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU.

Struktura poskytování služby



PRÁCE NA FARMĚ

• Pravidelně každou středu probíhá pracovní terapie na

farmě a v lese, kde klienti pod dohledem ergoterapeuta a

dalších sociálních pracovníků mohou pracovat a

zdokonalovat své schopnosti a pracovní návyky

• Práce se dřevem, se zvířaty (ovce, kozy, slepice) – stříhání

vlny, sušení sena, stavba ohrady, zahradní práce

• V rámci terénní terapie- procházka po okolí, v zimním
období běžky, otužování – koupel v přírodním koupališti,

sběr hub v podzimním období



KLÍČOVÉ  AKTIVITY PRO PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACI



KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOSTI

• Ve spolupráci s ostatními příspěvkovými organizacemi mají

klienti možnost pravidelně, skupinově či individuálně navštěvovat

za sníženou cenu (na rovinu se ZTP) místní kino a sportovní

zařízení města Hořice- bazén a fitness centrum či kino.



JAK JSME FUNGOVALI BĚHEM „COVIDU“

• Skupinové aktivity byly zrušeny

• Probíhaly individuální rozhovory po telefonu nebo osobně za

podmínek dne doporučení vlády

• Klienti měli možnost konzultovat po celou dobu bez přerušení své

záležitosti se svým klíčovým pracovníkem

• Nebylo nutné ani v průběhu lockdownu přerušit kontakty s

klíčovými pracovníky.





KAZUISTIKY KLIENTŮ PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE

L.K.  1976  závislý na alkoholu

Kontakt od 3.6.2019 Smlouva od 17.6.2019 a ukončení 18.6.2020

Osobní cíl: Najít si novou práci, dostat se mezi lidi (do pohody), lépe
komunikovat. Nebýt na to sám. Abstinovat. Po roce ve službě si

našel novou práci, kde je doposud, abstinuje a je spokojený.

R. N. 1978 trpící psychotickým onemocněním

Deset let žil na ulici, léčbu dodržoval velmi sporadicky, po nástupu

do služby se postupně zapojil do aktivit, od matky odešel do

společného bydlení a začal hrát na piano pro klienty domova pro

seniory. Do služby dochází doposud.



M. K. 1982   Organická porucha osobnosti

Kontakt od 31.10.2018 Smlouva od 31.10.2018 Ukončení 31.8.2020 Osobní cíl: Najít si 

zaměstnání.

M. K. 2017 upadly ji prsty do ponožky po Silvestru, bez domova byla déle jak rok, žila

u kamaráda. Léčila se v Bohnicích ze závislosti na pervitinu - to jí bylo asi kolem 20

let, u dr. Nešpora, byla tam měsíc, ale odešla na reverz, pak někoho potkala, dala si

znovu pervitin, injekčně taky užívala pervitin, testy na hepatitidu C jí dělali, asi ji

nemá. Byla pak hospitalizována v HK na PK, po propuštění z Bohnic docházela do

PA, byla tam jen jednou, měla soudně zakázané užívání drog. Sama se po drogách

nesháněla. Byla u maminky. Po léčebně se dostala na ulici, byla chvíli u matky, ale

nechodila do práce, tak ji matka vyhodila. Do služby přišla jako casus socialis.



FOTKY Z AKTIVIT, VÝSTAV, VÝLETŮ, POBYTŮ A 

WORKSHOPŮ



 Spolek se schází každé úterý od 16 hodin v prostorách Naše Ulita



DOA

 Dětská kerDny otevřených ateliérů

 amika



SKUPINA PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY 

Každý týden v úterý odpoledne se setkávají na 

keramice již abstinující a vyléčení členové 

spolku, jako dlouhodobá podpůrná skupina.



DĚKUJEME ZA POZORNOST

WWW.NASEULITA.CZ


