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Multidisciplinární tým složený ze sociálních pracovníků,
psychiatrických sester a psychiatrů se specializuje na
poskytování podpory lidem se závažným duševním
onemocněním především v jejich přirozeném domácím
prostředí. Poskytujeme registrovanou sociální službu sociální
rehabilitace a zdravotní psychiatrickou péči.
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Služba je určena dospělým lidem (18 let a více) s duševním
onemocněním primárně z dg. okruhu schizofrenie a závažné
afektivní poruchy, kteří bydlí na území MČ Praha 10
(Strašnice, Záběhlice, Malešice), Praha 11 (Háje) a Praha 15
(Hostivař) a potřebují dlouhodobou podporu ve svém
každodenním životě.
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Posláním služby je přispívat ke stabilizaci či zlepšení
zdravotního stavu klientů, posilovat jejich kompetence a
samostatnost při řešení životních situací, rozvíjet dovednosti
a tím komplexně napomáhat ke zlepšení kvality jejich života.
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Pracovníci podporují klienty například v péči o domácnost,
při překonávání obtížných situací spojených se zhoršením
zdravotního stavu, v užívání léků, při vyřizování sociálních
záležitostí, navazování vztahů, finančním plánování,
pomáhají zprostředkovat potřebné zdravotnické a sociální
služby, atd.
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Služba sídlí v objektu Kliniky ESET na adrese Úvalská
3411/47, Praha 10 (vchod z ulice Brigádníků).
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Služba je poskytována bezplatně, podle individuálních
potřeb klientů, komplexně se zaměřením na všechny oblasti
života, kontinuálně a dlouhodobě, v běžném prostředí
klientů. Podporuje klienty v aktivním přístupu v procesu
jejich zotavení.
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Jsme pro Vás dostupní v běžné pracovní dny
(pondělí ‐ pátek) v čase 9 ‐ 17 h. Obrátit se na nás můžete na
některém z níže uvedených kontaktů. Rádi Vás podrobně
seznámíme s možnostmi spolupráce.
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adresa: Úvalská 3411/47, 100 00 Praha 10
telefon: 734 596 536 (sociální pracovník)
773 261 010 (psychiatrická sestra)
e‐mail: ktt@esethelp.cz
www.esethelp.cz
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