3. září 2014

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním (zrakovým postižením)
Poslání
Posláním aktivizační služby SONS je vést osoby se zrakovým postižením k větší
samostatnosti a nezávislosti při řešení běžných životních situací a pomáhat jim získat takové
znalosti a dovednosti, aby mohli žít plnohodnotný a spokojený život.
Cíle
Cílem aktivizačních služeb pro osoby se zrakovým postižením
vytvoření prostoru pro smysluplné využití volného času
podporovat samostatnost při řešení životních situací
začlenění do společnosti, navazování nových kontaktů a přátelství (zrušení izolace, změna
stereotypu)
zvyšování sebevědomí a soběstačnosti
možnost uplatňovat vlastní nápady (seberealizace)

Zásadami naší práce jsou: partnerství, dodržování práv klientů, svobodná volba, úcta k
lidské důstojnosti, samostatnost a bezpečí klientů
Forma služby
Ambulantní (vzdělávací a terapeutické aktivity)
Terénní

Komu jsou naše služby určeny?
Osoby se zrakovým postižením starší 15 let, které se v důsledku postižení nacházejí
v nepříznivé životní situaci a mají specifické problémy z důvodu poškození zraku. Spolu se
zrakově postiženým může být přítomen průvodce, případně jiný rodinný příslušník.
Nabídka sociálně aktivizační služby pro osoby s zrakovým postižením
Mezi aktivizační služby patří především volnočasové aktivity
Rukodělné činnosti (kroužek tvůrčích dílen)
Besedy a přednášky

Poznávací zájezdy, výlety a exkurze
Regenerační a relaxační aktivity
Organizované návštěvy výstav a kulturních aktivit
Vycházky s průvodcem
Sportovní aktivity - zvuková střelba, kuželky, jízda na koni, jóga, spinning
Společenské aktivity (např. velikonoční a vánoční akce)

V rámci služby je také bezplatně poskytováno základní sociální poradenství a
pracovník uživateli aktivně pomáhá při uplatňování jeho práv, oprávněných zájmů a
také s řešením každodenních osobních záležitostí,.

Cílová skupina

Potřeby

• Osoby zdravotně postižené

• Jiná potřeba
• Volný čas

Forma poskytování

Věkové skupiny

• přijdu do zařízení
• v domácnosti/mimo domov

• 15-26 let mladí dospělí
• 65-84 senioři
• 85+ senioři nad 85 let

Registrační služba

Bezbariérovost

ANO

ANO

Cena služby
bezplatná služba

Otvírací doba
Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány
Úterý 8:00-12:00, 12:30-16:30 Čtvrtek
8:00-12:00, 12:30-16:30 Pátek 8:00-12:00 ,
12:30-16:30 bližší informace k aktivitám po
osobní nebo telefonické domluvě

Kontakt provozovatele
Název: Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých ČR, oblastní odbočka
Právní forma: Spolek
IČO: 65399447
DIČ: CZ65399447
Štefánikova 7
Nový Jičín 741 01
Tel.:556 720 809
Mobil: 776 488164
E-mail: novyjicin-odbocka@sons.cz
Web: www.sons.cz
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