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 Poslání: 
 Pomáhat dospělým duševně nemocným lidem, aby mohli žít v prostředí podle své volby, co 
nejspokojeněji a co nejsamostatněji. 
 
 Vize: 
 Rozvinutý systém péče o dospělé osoby s duševní poruchou, ve kterém jsou návazně 
propojené sociální i zdravotnické služby, těžiště jejich působení je v komunitě, tedy tam kde nemocní 
žijí, a tyto služby jsou široce dostupné všem potřebným. 
 
 Cílem sdružení je zlepšení sociálního postavení duševně nemocných. 
Prostředkem, jak naplňovat poslání a dosahovat cíle sdružení je realizace těchto programů: 
1. program poskytování sociálních služeb, 
2. programy zdravotní prevence, 
3. program vzdělávání a osvěty. 
 
 Nástrojem, jak naplnit cíle sdružení, je činnost v konkrétních regionech / okresech. Proto 
sdružení zřizuje své organizační části, která nazývá středisky, a jejich sídla jsou: 
1. v Pardubicích, 
2. v Chrudimi, 
3. v Hradci Králové, 
4. v Jičíně, 
5. v Rychnově nad Kněžnou, 
6. v Ústí nad Orlicí. 
 
Ve všech střediscích sdružení jsou poskytovány služby následné péče a služba sociální rehabilitace. Ve 
střediscích Pardubice a Chrudim sdružení poskytuje také sociálně aktivizační služby. 
 
 Posláním služeb následné péče je pomáhat duševně nemocným lidem v zapojení do běžného 
života, zvláště po hospitalizacích v psychiatrických zařízeních.  
Cíle služeb následné péče jsou: 
1. Zajistit základní sociální podmínky v místě bydliště uživatele. 
2. Vyřešit krizové situace ohrožující uživatele, jako jsou dluhy, mezilidské konflikty, nevýhodné 
smlouvy. 
3. Naučit uživatele, aby se do ohrožujících situací příště nedostával. 
4. Najít a udržet kontakty na osoby v přirozeném okolí uživatele, které jej mohou podporovat. 
5. Zajistit a udržet kontakt uživatele s lékařskou péčí. 
 
 Posláním služby sociální rehabilitace je pomáhat duševně nemocným lidem rozvíjet jejich 
dovednosti a vztahy s jejich okolím, aby mohli žít spokojeně a samostatně ve svém prostředí a s 
minimální nezbytnou mírou odborné pomoci.  
Cíle služby sociální rehabilitace jsou: 
1. Pomocí tréninku rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatele, které jsou potřebné pro samostatný 
život. 
2. Naučit uživatele, jak si poradit s projevy své nemoci, jak se chovat v krizových situacích a jak si včas 
říct o laickou či profesionální pomoc svého okolí. 
3. uživateli najít cestu k dosažení jeho osobních cílů v oblasti vztahů, práce a vzdělání, volného 
času a bydlení. 
4. Najít a udržet kontakty na osoby v přirozeném okolí uživatele, které jej mohou podporovat. 
 



 Posláním sociálně aktivizačních služeb je pomáhat duševně nemocným lidem v aktivním 
trávení volného času, aby nebyli osamělí a vyloučení ze společnosti.  
Cíle sociálně aktivizačních služeb jsou: 
1. Vytvořit programy a prostředí pro trávení volného času uživatelů služeb. 
2. Zprostředkovat uživatelům veřejně dostupné možnosti trávení volného času a usnadnit jim 
využívání těchto příležitostí. 
3. Zprostředkovat uživatelům mezilidské kontakty, kde by mohli uplatnit svoje schopnosti a 
zkušenosti. 
 
Cílovou skupinou sociálních služeb sdružení jsou: 
1. lidé starší 18 let s bydlištěm v okresech Pardubice, Chrudim, Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad 
Kněžnou, Ústí nad Orlicí s duševní poruchou dle Mezinárodní klasifikace nemocí. 
2. blízké osoby lidí dle předchozího bodu. 
 
 Sdružení usiluje, aby poskytování jeho sociálních služeb sdružení bylo v souladu s všeobecně 
uznávanými sociálními principy. Jde zejména o: 
1. princip „empowermentu“ – „zplnomocnění“ je základním principem psychosociální rehabilitace 
duševně nemocných – v jeho duchu vede poskytování sociální služby k co největší samostatnosti 
uživatele a jeho nezávislosti na sociálních službách, 
2. princip partnerství – moc je rovnoměrně rozložena mezi uživatele a pracovníka sociálních služeb 
ve smyslu partnerství – nosnou podobou pracovního vztahu je kooperující aliance mezi uživatelem a 
pracovníkem, 
3. princip osobní zodpovědnosti – uživatel nese za sebe zodpovědnost – za rozhodnutí užívat sociální 
službu, formulaci svého cíle, za tvorbu plánu, za veškeré rozhodování a účast v procesu poskytování 
sociální služby, každá změna vychází z podnětu uživatele služby a je s ním konzultována, 
4. princip dobrovolnosti – uživatelé využívají služby dobrovolně, nikoho k tomu nenutíme, 
5. princip individuality – přistup, postupy poskytování sociální služby jsou vždy individuálně 
přizpůsobovány potřebám jednotlivců a poskytování služby vychází z osobních cílů jednotlivých 
uživatelů. 


