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Součástí programů sociální rehabilitace v Asistenci o.p.s. jsou skupinové aktivity. Upravili jsme            
jejich formu, aby na nich byla dodržována epidemiologická opatření, takže jedem! Dvě akce v              
srpnu, jedna v říjnu! Jsou určeny jak stávajícím klientům služby sociální rehabilitace, tak novým              
zájemcům. Díky účasti na skupinové aktivitě získáte znalosti a dovednosti užitečné pro zapojení se              
ve společnosti a komunitě. Je zde prostor pro sdílení zkušeností a výměnu informací s ostatními               
účastníky a intenzivní spolupráci s konzultantkami – sociálními pracovnicemi. 

Jak postupovat, pokud se chci účastnit? Vyplňte přihlašovací formulář na webu, telefonicky            
nebo emailem kontaktujte vedoucí služby. Po projevení vašeho zájmu se domluvíme na osobní             
schůzce - takzvaném jednání se zájemcem o službu. Během tohoto jednání (1-3 schůzky) se              
ukáže, jestli je Vámi zvolená akce vhodná pro řešení Vaší situace. Pokud se ukáže, že ano,                
podepíšete smlouvu o poskytování služby sociální rehabilitace a stanovíte si cíle, se kterými na              
akci chcete vyrazit. Pokud ne, konzultantka vám poskytne poradenství, jak Vaši situaci řešit.  

Cena: Ubytování, doprava, program a osobní asistence je v rámci služby sociální rehabilitace             
poskytována bezplatně. S sebou je třeba mít obvykle cca 1000 Kč jako příspěvek na společné jídlo                
a pro osobní potřebu. 

Personální zajištění: sociální pracovníci, osobní asistenti, dobrovolníci, zdravotník 

 

6. - 10. 8. 2020 
Kempování v Petrovickém mlýně 

 

Namísto původně zamýšleného putování pojedeme kempovat na malebnou louku u mlýna s            
potřebným zázemím v blízkosti Uhlířských Janovic. Spaní ve stanu, počítání hvězd pod širým             
nebem, jídlo z ešusu, kytara, táborák, výlety do nových krajin, uťapaný nohy a ojetá kola. Kdo to                 
ještě nezažil, může to s námi vyzkoušet na vlastní kůži. Pobyt je zaměřen na fungování ve                
skupině, schopnosti se se skupinou domluvit, vymezit a objevit v ní svou roli, překonávat své               
hranice v často ne úplně komfortních situacích.  

Pro koho je pobyt určen: Pro 6 lidí z cílové skupiny 16-64 let, kteří nemají s čundrováním nebo                  
pobývání v polních podmínkách zkušenost.  



 

27. – 31. 8. 2020 
Kurz sebepoznávání – objevte své silné stránky 

 

Sebepoznání je cesta k sobě samému, k vnitřní svobodě a spokojenosti. Na tomto pobytu se               
podrobíte důkladnému poznávání své osobnosti, objevíte své silné stránky, které na vás ostatní             
mohou ocenit a vy tak budete moci více věřit ve své schopnosti. Na kurzu budou probíhat                
skupinové i individuální aktivity, praktické nácviky s prvky arteterapie a dramaterapie. Kurz by měl              
vést k tomu, že po jeho absolvování budete vědět, co potřebujete, abyste byli sami sebou. Stejně                
tak budete vědět, jak sdělit své potřeby svému okolí a cítit se jistěji v sebeprosazování.  

Pro koho je pobyt určen: Pro 6 lidí z cílové skupiny 16-64 let, kteří se chtějí rozvíjet a poznávat                   
sebe sama, trénovat komunikaci s ostatními.  

 

4. – 7. 10. 2020 
Jak na asertivní komunikaci 

 

Na tomto pobytu - kurzu se budeme učit dovednostem, které jsou potřebné k tomu, abyste si                
takzvaně uměli prosazovat svou v každodenních situacích. Při komunikaci s pracovníky sociálních            
služeb, rodinnými příslušníky, kolegy v práci, nebo v dalších kolektivech, ve kterých se pohybujete,              
úředníky a tak dále. Při praktickém nácviku se budeme učit: Jak říci NE, když na nás někdo vytváří                  
nátlak. Jak si poradit s kritikou nebo naopak s přehnanou péčí. Jak přijímat a dávat komplimenty.                
Jak ukončovat nepříjemné rozhovory. Pomůžou nám k tomu techniky takzvaného divadla           
utlačovaných. 

Pro koho je pobyt určen: Pro 6-8 lidí z cílové skupiny 16-64 let, kteří mají potíže s vyjadřováním                  
vlastního názoru a komunikací se svým okolím.  

 


