Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Středisko VÝZVA – Rehabilitační asistence
Syllabova 19
703 86 Ostrava-Vítkovice

Středisko VÝZVA
nabízí sociální služby a aktivity pro děti a mladé lidi
se zdravotním postižením a rodiny o ně pečující
odlehčovací služba RESPIT
odlehčovací služba pro děti a mladé lidi od 1 roku do
35 let se zdravotním postižením a osoby o ně pečující
774 244 259, respit@prorodiny.cz
odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE
odborné sociální poradenství a podpora při řešení
obtížné životní situace lidem se zdravotním postižením, jejich rodinám a osobám pečujícím
774 244 256, pruvodce@prorodiny.cz

osobní asistence OASA
osobní asistence u dětí a mladých lidí do 30 let
se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby
775 644 245, oasa@prorodiny.cz

Doprava:
tram č. 2, 3, 12
Ředitelství Vítkovic
tram č. 7, 11, 12 Palkovského
bus č. 57		
Lékařská fakulta
bus č. 57, 59
Ředitelství Vítkovic

sociálně aktivizační služba BRÁNA
sociálně aktivizační služby pro děti a mladé lidi
se zdravotním postižením ve věku od 12 do 35 let
774 244 081, brana@prorodiny.cz

Rehabilitační asistence
cvičení s dětmi a mladými lidmi ve věku od 7 do 35 let se závažným
tělesným postižením
774 785 457, rehast@prorodiny.cz

   Centrum pro rodinu

a sociální péči z. s.

Půjčovna pomůcek
pro osoby se zdravotním postižením
774 244 511, pujcovna@prorodiny.cz
Služby Střediska VÝZVA poskytuje:
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava
IČO: 48804517
www.prorodiny.cz
facebook.com/prorodiny
Bankovní spojení: ČS Ostrava
č.ú.: 1660723399/0800
Děkujeme za podporu našim partnerům:
MPSV, Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Statutární
město Havířov, ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava-Jih,
Poruba, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Třebovice, obec Baška, Dobrá,
Kobeřice, Sedliště, Velká Polom, Vendryně, Vřesina, další obce
a městské obvody, nadace, sponzoři a drobní dárci

REHABILITAČNÍ
ASISTENCE
cvičení s dětmi a mladými lidmi
ve věku od 7 do 35 let
se závažným tělesným postižením

„cvičím, abych byl…“

Poslání Rehabilitační asistence
Posláním aktivity je poskytovat rehabilitační asistenci dětem a mladým lidem ve věku od 7 do 35 let se
závažným tělesným postižením nebo závažným tělesným postižením v kombinaci s jiným postižením.
Zásady
podporujeme udržení systému cvičení v domácím prostředí nebo ambulantně pro udržení
a zlepšení jejich zdravotního stavu
přistupujeme ke klientům jako k rovnocenným partnerům, přiměřeně jejich věku
pružně reagujeme na aktuální individuální potřeby klientů
zajišťujeme maximální kvalitu aktivity díky spolupráci s odbornými garanty
Aktivita Rehabilitační asistence nabízí
terénní i ambulantní formu aktivity
pravidelnou rehabilitační asistenci, kterou vykonávají rehabilitační asistenti – studenti oboru
fyzioterapie nebo ergoterapie Ostravské univerzity
rehabilitační asistenti jsou vedeni odborným garantem
vytvoření rehabilitačního katalogu na míru klientovi

Cena aktivity
Cena za hodinu (60 minut) rehabilitační asistence je 250 Kč.
Dostupnost aktivity
Terénní forma Rehabilitační asistence je dostupná pro územní oblast Ostrava a okolí.
Ambulantní forma Rehabilitační asistence je dostupná pro územní oblast Moravskoslezského
kraje. Pro tuto formu aktivity je možno využít prostory Střediska VÝZVA na adrese Syllabova 19,
Ostrava-Vítkovice, kde je k dispozici rehabilitační místnost a její vybavení.
Cílová skupina
Cílovou skupinou aktivity jsou děti a mladí lidé ve věku od 7 do 35 let se závažným tělesným
postižením nebo závažným tělesným postižením v kombinaci s jiným postižením.
Osobám se slovním nebo tělesným projevem agresivity aktivitu neposkytujeme.
Rehabilitační asistence nenahrazuje zdravotnickou rehabilitaci.
Rehabilitační asistenti při cvičení s dětmi a mladými lidmi pouze zastupují pečující osoby.

Kontakt:
mobil: 774 785 457
e-mail: rehast@prorodiny.cz
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Středisko VÝZVA
Syllabova 19
703 86 Ostrava-Vítkovice
osobní konzultace každé první úterý v měsíci
po předchozí domluvě
www.vyzva.prorodiny.cz

