
Slezská diakonie – Úsek Brno 
 bude od ledna 2022 poskytovat

službu sociální rehabilitace
zaměřenou na podporu osob 

s postižením a jejich rodin.

NEZŮSTÁVEJTE
V TOM SAMI!

Komplexní podpora osob 
s postižením pro samostatný život.



Posláním sociální rehabilitace RÚT Brno je

podporovat dospívající a dospělé osoby se

zdravotním postižením a jejich rodiny 

v Brně a okolí tak, aby mohly žít co nejvíce

samostatně a soběstačně v prostředí, které si

k životu samy zvolily.

RÚT BRNO
SOCIÁLNÍ

REHABILITACE
 

POSLÁNÍ SLUŽBY

individuální přístup při spolupráci s klientem,
komplexní přístup k řešení nepříznivé sociální situace klienta,
důraz na zachování a rozvoj schopností, dovedností a potenciálu klienta,
zachování maximální možné míry samostatnosti klienta a minimalizace závislosti 

      na formálních zdrojích podpory.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ NAŠÍ SLUŽBY     



CO NABÍZÍME
Nabízíme podporu a pomoc v oblastech bydlení, práce, financí, vzdělávání, trávení volného
času, orientace mimo domov, obstarávání osobních a úředních záležitostí a navazování a
upevňování vztahů. Podpoříme vás a vaši rodinu v běžném fungování s ohledem na
vaši náročnou životní situaci. Budeme se pravidelně setkávat u vás doma, u nás v
organizaci nebo v terénu a společně budeme pracovat na posílení vaší samostatnosti
v potřebných oblastech.

BYDLENÍ A FINANCE
Přemýšlíte nad možnostmi bydlení?
Potřebujete se zorientovat, jaké varianty
jsou pro vás vhodné? Chcete pomoci 
s hledáním určitého typu bydlení?
Netroufáte si bydlet samostatně a uvítali
byste podporu a pomoc? Chcete se naučit
vařit, prát, uklízet a hospodařit s financemi?

PRÁCE
Nevíte, jaké jsou vaše možnosti pracovního
uplatnění? Chcete pomoci s hledáním
určitého typu práce? Potřebujete podporu
přímo na pracovišti?

VZDĚLÁVÁNÍ
Jaké jsou vaše možnosti v oblasti
vzdělávání? Potřebujete pomoci s učením?
Chcete trénovat a prohlubovat své znalosti?

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Nevíte, jak trávit volný čas? Víte, co vás 
baví, ale potřebujete při těchto činnostech
podporu?

OSVOJOVÁNÍ A UPEVŇOVÁNÍ
DOVEDNOSTÍ 
Chcete fungovat více samostatně?
Potřebujete se naučit nebo prohloubit
dovednosti, které jsou nezbytné k větší
nezávislosti?

OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH 
A ÚŘEDNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ 
Potřebujete pomoci s vyřízením
invalidního důchodu, příspěvku na péči
nebo opatrovnictví? Chcete být
samostatnější v návštěvě úřadů nebo
lékařů, ve škole nebo v práci?

NAVAZOVÁNÍ 
A UPEVŇOVÁNÍ VZTAHŮ 
Rádi byste si našli kamarády? Nejste si
jistí v oblasti partnerských vztahů? Chcete
zlepšit komunikaci se svými blízkými?

PODPORA RODINY V BĚŽNÉM
ZPŮSOBU ŽIVOTA
Uvítali byste podporu a pomoc ve vašem
fungování? Chcete žít běžným způsobem
života i přes náročnou životní situaci? 

ORIENTACE MIMO DOMOV
Chcete se naučit cestovat více samostatně?
Potřebujete se naučit nakupovat? 



jsou schopny a chtějí se aktivně podílet na řešení své situace,
chtějí žít soběstačnějším způsobem života,
bydlí na území města Brna nebo v jeho přilehlém okolí. 

KOMU JE SLUŽBA URČENA
Dospívajícím a dospělým osobám (12 - 65 let) s mentálním nebo
kombinovaným postižením a jejich rodinám, které:

není možná písemná nebo mluvená forma komunikace,
se projevuje agresivita (dlouhodobá),
není orientace v čase a prostoru,
je vyžadována zejména zdravotnická péče,
není možný samostatný pohyb.

KOMU SLUŽBU NEUMÍME POSKYTNOUT
Osobám s těžkým a hlubokým mentálním postižením, osobám pouze 
s chronickým duševním onemocněním a osobám se smyslovým 
postižením. Službu současně neumíme poskytnout osobám, u kterých:  

SLUŽBA BUDE
POSKYTOVÁNA

BEZPLATNĚ
Pokud Vás naše nabídka zaujala, ozvěte se

nám, rádi vám sdělíme bližší informace!

Mgr. Jana Buchtová, DiS. – vedoucí služby
 +420 734 437 319
 vedouci.eliada@slezskadiakonie.cz
 Kamenná 11, 639 00 Brno
w w w . s d b r n o . c z
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