
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
PŘI DĚTSKÉM CENTRU

LIBEREC

DÁLE PROVOZUJEME

Dětská skupina Broučci nabízí pravidelnou 
profesionální péči o  děti od jednoho roku do 
šesti let v kolektivu maximálně dvanácti dětí. 
Pomáháme rodičům s návratem do práce.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc Paprsek zajišťuje ochranu a  pomoc 
dětem v  nouzi formou dočasného pobytu 
po dobu nezbytně nutnou. Pomáhá dětem 
a jejich rodinám při řešení krizové situace.

Dětský domov do tří let věku poskytuje 
zdravotní služby a zaopatření dětem zpravidla 
do 3 let věku, jejichž zdravotní stav vyžaduje 
poskytování zdravotní péče ve formě lůžkové 
péče a  které nemohou vyrůstat v  rodinném 
prostředí.

Oční ambulance poskytuje speciální odbornou 
ambulantní péči o  děti a  dorost od 0 do 18 
let věku. Zaměřuje se zejména na ortoptická 
a  pleoptická cvičení a  následnou pooperační 
péči.

INDIVIDUALITA
Dbáme na individuální přístup a  spolupráci. 
Ctíme jedinečnost každého uživatele služeb 
a přistupujeme k němu bez jakékoliv přepjatosti 
a předsudků.

PARTNERSTVÍ
Respektujeme práva klientů, zároveň dbáme na 
dodržování stanovených pravidel a  povinností. 
Každému dáváme prostor ke spolurozhodování 
o způsobu poskytování služby.

OTEVŘENOST A SPOLUPRÁCE
Jsme tolerantní k  odlišným názorům klientů, 
společně hledáme optimální řešení jejich životní 
situace. Využíváme síť dostupných služeb.

BEZPEČÍ A STABILITA
Jednáme vždy citlivě s  ohledem na soukromí 
klienta. Respektujeme důvěrnost a zachováváme 
mlčenlivost.

PODPORA
Podporujeme uživatele při vytváření a udržovaní 
vztahů se společností, navazování přátelských, 
rodinných a mezilidských vztahů.

ODBORNOST
Poskytujeme služby a  péči kvalifikovaným 
personálem na základě nejnovějších poznatků 
z oblasti péče o dítě.

ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE JSOU

Služba je poskytována dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách a § 35 vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.



Posláním sociální rehabilitace je podpořit a rozvíjet samo-
statnost, nezávislost a soběstačnost osoby (rodiče), která 
usiluje o zachování a dobré fungování své rodiny, zejména 
v rané fázi vývoje dítěte.

Hlavním cílem služby je pomoc rodičům nezletilých 
dětí dosáhnout prostřednictvím sociální rehabilitace 
takové úrovně rodičovských kompetencí, která zajistí do 
budoucna jejich nezávislost na sociální pomoci při péči 
o děti v rodinném prostředí.

Dílčími cíli je pomáhat rodičům rozvíjet jejich schopnosti 
a  dovednosti formou praktického nácviku, a  to zejména 
v těchto oblastech:

Dílčí cíle služby jsou rozpracovány v  individuálních 
plánech uživatelů do konkrétních cílů uživatelů.

péče o  dítě či děti (uspokojení základních potřeb 
dítěte, zajistit bezpečnost pro dítě, nácvik potřebných 
dovedností v péči o dítě – krmení, přebalování, koupání, 
zvládnout výchovnou péči o dítě, stanovit a dodržovat 
potřebný režim vhodný pro dítě, zajistit potřebnou 
zdravotní péči apod.)
péče o vlastní osobu (stravovací a hygienické návyky, 
zájmové a jiné aktivity apod.)
péče o  domácnost a  sladění péče o  dítě s  péčí 
o  domácnost (nakupování, vaření, úklid, praní prádla, 
drobné údržbářské práce, hospodaření s  finančními 
prostředky apod.)
péče o rodinné a mezilidské vztahy
pomoc s  uplatňováním práv, oprávněných zájmů, 
obstaráváním osobních záležitostí (pomoc při získání 
finanční podpory, komunikace s  úřady, získávání 
informací o dalších možnostech podpory apod.)
upevnění sociálních dovedností (využívání běžných 
dostupných veřejných služeb, finanční gramotnost 
apod.)
upevnění pracovních návyků (pomoc s  hledáním 
zaměstnání, doprovázení na ÚP)

Služba je primárně určena:

pro osoby (rodiče) pečující o rizikové dítě nebo děti 
ve smyslu zdravotního znevýhodnění

pro osoby (rodiče), které jsou samy zdravotně zne-
výhodněné či sociálně vyloučené či osoby, které 
o svěření dítěte do své péče teprve usilují

pro rodiče či jiné pečující osoby, které potřebují 
naučit nebo prohloubit dovednosti spojené s péčí 
o dítě

pro rodiny, kde hrozí z  důvodů nedostatečných 
rodičovských schopností a  dovedností umístění 
dítěte do péče jiné osoby či organizace

službu sociální rehabilitace může využít rodič, 
který se na péči o dítě teprve připravuje (pěstoun, 
osvojitel, budoucí matky)

POPIS ČINNOSTI

JAK NAŠE SLUŽBA FUNGUJE?

KOMU JE SLUŽBA URČENA
SLUŽBA JE BEZPLATNÁ
Je poskytována ambulantní a terénní 
formou (my dojíždíme za klienty).

KONTAKT
Telefon: 778 490 480
E-mail: socrehab@dc-liberec.cz

KDE NÁS NAJDETE
Dětské centrum Liberec p. o. 
Sociální rehabilitace
Pekárkova 572/5
460 15 Liberec 15

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí–Pátek od 8:00–16:30
Služba je poskytována od pondělí do pátku 
v běžném pracovním týdnu mimo státem 
uznaných svátků. 


