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Veřejný závazek služby sociální rehabilitace 
(definice poslání, cíle a zásady poskytované služby) 

 
 
 
Definice poslání TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 
Posláním TyfloCentra Pardubice, o.p.s. je poskytovat kvalitní a komplexní služby 
lidem se zrakovým postižením, motivovat je tak k aktivnímu životu a napomáhat jim 
k dosažení co největší míry samostatnosti. 
 
 
Druh služby 
Sociální rehabilitace. 
 
 
Poslání poskytované služby 
Posláním služby sociální rehabilitace je napomáhat lidem se zrakovým postižením 
k dosažení co největší míry samostatnosti. Vzděláváním a tréninkem vést k rozvoji a 
upevňování jejich dovedností tak, aby se mohli v co největší míře začlenit do 
běžného života. 
 
 
Cílová skupina 
Služby TyfloCentra Pardubice, o.p.s. jsou určeny všem osobám s těžkým zrakovým 
nebo kombinovaným (zrakovým a jiným) zdravotním postižením, žijícím nebo 
působícím na území Pardubického kraje ve věkové struktuře 16 let a výše, které mají 
zájem řešit svou nepříznivou sociální situaci.  
 
Cílem služby sociální rehabilitace je vzděláváním a tréninkem umožnit lidem 
s těžkým zrakovým postižením získat, rozvíjet a udržovat schopnosti a dovedností 
v oblasti:  
 

• sebeobsluhy, prostorové orientace, péče o vlastní osobu, péče o domácnost, 
o rodinu apod., které umožní kompenzovat zrakové postižení a zvýší jejich 
samostatnost v běžném životě, 

• komunikace, které osobám se zrakovým postižením pomohou minimalizovat 
důsledky zrakového postižení (schopnost samostatného rozhodování a jednání, 
posílení sebevědomí, sebevyjádření a seberealizace apod.), 

• práce s kompenzačními pomůckami, díky kterým mohou osoby se zrakovým 
postižením žít běžným způsobem života svých vrstevníků. 
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Zásady poskytované služby odborného sociálního poradenství: 

• respektování života uživatele, 

• důraz je kladen na přání a potřeby uživatele služby, 

• vždy je uplatňován individuální přístup k uživateli služby, 

• služba je poskytována na základech tolerance, důvěry a bezpečí, 

• služba je poskytována s ohledem na respektování lidské důstojnosti, lidských 
práv a svobod, 

• poskytování odborného sociálního poradenství v souladu s Etickým kodexem 
pracovníků TyfloCentra Pardubice, o.p.s., 

• poskytování služby v souladu s vnitřními pravidly na ochranu práv uživatele. 
 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 21. 11. 2019 
 
 
 
 
 
 

           Mgr. Dana Stoklasová 
ředitelka TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

 


