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VIDA z.s.
§ 37 odborné sociální poradenství
3550580
15.08.2003
2001
Jana Šlégrová
Běhounská 2/22, Brno 60200
775 585 156
brno@vidacentrum.cz
www.vidacr.cz
sociální poradenství
domluva konzultace telefonicky/ e-mailem

Cílová skupina klientů:

Věková kategorie
Kapacita
Působnost v lokalitě
Úhrada klienta
Bezbariérovost

bez omezení věku,
okamžitá kapacita 1
zdarma
organizace sídlí ve 3.patře

Popis:
VIDA centrum pomáhá lidem s duševním onemocněním,
jejich rodinám a blízkým orientovat se v náročné životní situaci.
VIDA centrum podporuje své klienty, poskytuje rady a informace a napomáhá samostatnému, aktivnímu a efektivnímu
vyrovnání se s jejich tíživou situací.
VIDA centrum nabízí rozhovor s poradcem, jenž má vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Smyslem poradenství
na základě vlastní zkušenosti je předat zasvěcené informace o léčbě a životě, a o řešení nejrůznějších zátěžových
situací, které s sebou nemoc nese. To vše z pohledu toho, kdo si sám nemocí prošel, ví lépe než „profesionál“, jaká
řešení a postoje jsou životu a rehabilitaci nejpřínosnější, a dokáže klientům předat své dobré zkušenosti.
VIDA centrum dále poskytuje sociální poradenství, které zahrnuje: zprostředkování navazujících služeb napr.
psychiatrických, psychosociálních, sociálních, právních…; poskytování sociálně terapeutických činností, které vedou k
příznivému ovlivnění sociální situace, odstranění nebo zmírnění psychických problémů, nastartování změny životních
stereotypů, posílení sebevědomí a důvěry ve vlastní schopnosti, sebepoznání a stanovení individuálních hranic; pomoc
při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím pomoc také zahrnuje předávání informací o právech, povinnostech a hledání společných možností řešení nepříznivé
sociální situace - součástí je např. doprovod uživatele služby na úřady, do následných služeb, pomoc při shánění
bydlení, zaměstnání; dluhové poradenství - informace a rady týkající se práv a povinností, sociálně-právní a finanční
zhodnocení alternativ řešení, pomoc s orientací v problému a pomoc při zmírňování důsledku předlužení, pomoc se
sestavením věřitelů dle priorit, pomoc při vytváření rodinného rozpočtu, pomoc při vytváření plánu splácení dluhů.

