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SLUŽBY DOMOVA NANOVO

➢ Pobytové služby
▪ DOZP Studénka

▪ Chráněná bydlení

Kopřivnice Sedlnice Nový Jičín

➢ Terénní služba Sociální rehabilitace



POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ REHABILITACE

➢ Sociální rehabilitace se snaží napomáhat dospělým 
lidem s mentálním nebo zdravotním postižením v 
překonávání jejich nepříznivé sociální situace a 
zmírnit riziko sociální izolace.

➢ Naším posláním je umožnit těmto lidem žít 
svobodným a zodpovědným způsobem života 
srovnatelným s životem jejich vrstevníků.

➢ Podporujeme lidi v činnostech směřujících k dosažení 
samostatného, nezávislého a soběstačného života 
uprostřed běžné společnosti. 



CÍLE SOCIÁLNÍ REHABILITACE

1. Podporovat klienty v péči o vlastní osobu a rozvíjení a
posilování jejich maximální možné samostatnosti,
soběstačnosti a nezávislosti

2. Podporovat klienty v seberealizaci, sebevzdělávání a 
iniciativě při naplňování svého volného času

3. Podporovat klienty v zapojování se do profesního života

4. Podporovat klienty v rozvíjení a upevňování vztahu s  
rodinou, partnery, přáteli a známými



KOMU JE URČENA SOCIÁLNÍ REHABILITACE?

• Lidem s mentálním postižením a lidem se 
zdravotním postižením, kteří mají sníženou 
úroveň rozumových schopností ve věku od 19 do 
80 let žijícím na území ORP Nový Jičín, ORP 
Kopřivnice a ORP Bílovec. 



• Zejména klientům využívajícím pobytové sociální 

služby Domova NaNovo. V případě volné kapacity 

přijímáme i klienty mimo naši organizaci. 



• Ve všední dny od 7:00 do 15:30

• Zajišťují ji 4 pracovnice – vedoucí služby (sociální 
pracovnice) a 3 pracovnice v sociálních službách

• Služba je poskytována terénní formou, 

kdy pracovnice dojíždějí za klienty domů.

JAK SOCIÁLNÍ REHABILITACE FUNGUJE?



JAK SOCIÁLNÍ REHABILITACE PROBÍHÁ?

• V jednu chvíli můžeme pracovat až se 4 klienty

• Každý klient bude mít svého klíčového 
pracovníka, se kterým bude pracovat na 
dosažení svých cílů sepsaných v individuálním 
plánu. 



CO SOCIÁLNÍ REHABILITACE NABÍZÍ?

• Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a 
dovedností potřebných pro běžný život (např. péče o 
domácnost, vaření, nakupování, hospodaření s penězi)

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(doprovod na zájmové aktivity, jízda MHD, navazování nových 
kontaktů)



• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí (zprostředkování 
informací, vyřizování na úřadech, zprostředkování 
služeb).

• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. 
počítačová gramotnost, ovládání elektroniky, učení čtení 
a psaní, poznávání hodin).



Podpora v nalezení vhodného pracovního uplatnění a jeho 
udržení.

Zlepšení komunikačních dovedností (alternativní způsoby 
komunikace).



SLUŽBA JE BEZPLATNÁ!



DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Vedoucí sociální rehabilitace
Mgr. Michaela Hermanová
tel.: 704 916 779, michaela.hermanova@dnanovo.cz

Ředitel organizace
Mgr. et Mgr. Lukáš Spurný, MBA
tel.: 731 442 867, lukas.spurny@dnanovo.cz

Více informací najdete na našich webových stránkách 
www.dnanovo.cz a facebooku.
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