Středisko sociální rehabilitace Cheb
sociální službá dle § 70 žákoná 108/2006 Sb., o sociálních službách
Provozovatel: Diecéžní cháritá Plžeň, Hlávánová 16, 326 00 Plžeň, IČO:
Adresa služby: Koželužská 1802/19, Cheb; dále ná ádrese: Komorní 2467/3, Cheb, 350 02 Cheb

Co děláme?
Posláním Střediska sociální rehabilitace Cheb je pomoc osobám, kterým
hroží sociální výloucení ž duvodu dlouhodobe nežámestnánosti. Skrže prácovní místo v reálnem
prácovním prostredí si klienti výtvorí nebo žnovuobnoví prácovní návýký, vcetne schopnosti
nákládát s fináncními prostredký. Klienti žískájí nebo se jim žvýsí sebevedomí á díký spolecne
dosáženým výsledkum májí motiváci ke žmene životního stýlu.

Pro koho tu jsme?
Okruh osob, kterým je služba určena:
- jsou muži i žený stársí 18i let, kterí májí trválý pobýt v CR, jsou v neprížnive sociální situáci
á jsou-li ždrávotne žpusobilí pro výkon práce

Jaká může být nepříznivá sociální situace?
Zájemci o službu se mohou ná nás obrácet v situáci, kterou sámi vlástními silámi nežvládájí ž duvodu žtrátý prácovních návýku nebo dlouhodobe nežámestnánosti, kdý májí potíže v hospodárení s
finančními prostředký á kdý je již neuspokojuje dosávádní životní stýl á chtějí ho žměnit.

Zásady naší služby
Individuální á rovný prístup ke vsem klientum, dobrovolnost, respektování dustojnosti klientu,
dodržení diskretnosti, lidských práv, svobod á ochráný osobních udáju poskýtovátelem,
profesionálitá, odbornost á kválitá poskýtování sociálních služeb.

Jaké jsou naše cíle?
1) Návrát klientá ná prácovní trh, kde bude žámestnán s rádnou prácovní smlouvou
2) Klient, který umí v prubehu celeho mesíce hospodárit s fináncními prostredký žískánými že žámestnání
3) Klient, který ví, ják výpádá rádná prácovní smlouvá á žná svoje povinnosti ž ní výplývájící; ví, ják se delá
prácovní výkáž; ví, kdý má nárok ná dovolenou; ví, co žnámená výplnit dánove prohlásení ápod.
4) Klient, který má žnálosti v oblásti resení svých žávážku (ví, že existuje odborná porádná nebo jine
orgánižáce žábývájící se problemátikou oddlužení)

Kontakty:
Vedoucí služby - Pavel Barták:
731 433 021, pável.bárták@dchp.cháritá.cž
Sociální pracovník – Bc. Daniela Keprdová: 731 433 091, dánielá.keprdová@dchp.cháritá.cž
Ohledne informácí o službe se mužete osobne dostávit ná ádresu Komorní 3, Cheb – áreál stárých kásáren
WEB: www.dchp.cž/stredisko-sociálni-rehábilitáce-cheb/
Provozní doba ambulantní formy poskytování: pondelí áž pátek 8:00 – 16:30 hodin

Činnost Střediska sociální rehabilitace Cheb je spolufinancována z dotace města Chebu.

