Sociálně aktivizační
služby pro seniory
a zdravotně postižené

CENTRUM PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
HODONÍSKO, o.p.s.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
DLE § 66 ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány bezplatně ambulantní
formou osobám se sluchovým postižením a seniorům. Služby jsou
poskytovány prostřednictvím skupinových případně individuálních
aktivit.
Služba podporuje soběstačnost a rozvoj uživatelů. Zabraňuje sociální
izolaci, rozvíjí duševní síly a schopnosti celé cílové skupiny.
Uživatelům nabízíme prostor pro aktivní trávení času, vzájemné
setkávání a výměnu životních zkušeností.

SLUŽBA ZABEZPEČUJE:
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
 sociálně terapeutické činnosti (klubová činnost Klub KLAS, KLIK,
Klub nedoslýchavých, Klub šikovných rukou)
V rámci služby jsou poskytovány i fakultativní služby – prodej
příslušenství ke sluchadlům, údržba sluchadla, půjčování
kompenzačních pomůcek
CÍLE SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB
 pomáhat rozvíjet nebo udržet motorické a kognitivní
dovednosti
 vytvářet pro uživatele podmínky pro jejich zapojení do
připravovaných aktivit
 usilovat svou sociální službou o co největší nezávislost osob se
sluchovým postižením a seniorů na druhých osobách a
institucích
 pomáhat překonávat komunikační a informační bariéry
 poskytovat službu kvalitně
KAPACITA SLUŽBY:
okamžitá 10 uživatelů
roční 280 uživatelů
CÍLOVÁ SKUPINA
Služba je poskytována lidem (osobám) se sluchovým postižením od
18 let věku. A seniorům, kteří jsou do služby schopni dojít osobně.

Popis služby:
Služby jsou poskytovány zdarma.
Služby nad rámec vymezených zákonem a vyhláškou jsou hrazeny dle
samostatného ceníku.
Službu lze poskytnout anonymně.
Služby jsou poskytovány pouze ambulantní formou.

KONTAKTY
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.
Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou
518 322 449
606 663 004
sluzby@cpsphodoninsko.cz
www.cpsphodoninsko.cz
čú:3222435329/0800
IČO: 29365007
PROVOZNÍ DOBA
pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:

13.00 - 17.00
8.00 - 12.00
12.00 - 16.00
14.00 - 18.00

pracoviště Hodonín
Palackého 1454/4, 695 01 Hodonín
sluzby@cpsphodoninsko.cz
601 666 689
775 253 330 pouze sms!
PROVOZNÍ DOBA
pondělí:
9.00 - 17.00
pátek:
16.00 - 20.00
1 x za 14 dní Klub neslyšících
(sudý týden)

