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Mul disciplinární tým složený ze sociálních pracovníků,
psychiatrických sester a psychiatra 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
afek vní poruchy, kteří bydlí na území MČ Praha 21 a Praha
22 a potřebují dlouhodobou podporu ve svém každodenním
životě. Konkrétně se jedná o lokality Uhříněves, Benice,
Kolovraty, Nedvězí, Petrovice, Horní a Dolní Měcholupy,
Štěrboholy, Dubeč, Královice, Koloděje, Běchovice, Klánovice
a Újezd nad Lesy.
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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 dovednos
a m komplexně napomáhat ke zlepšení kvality jejich života.
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Pracovníci podporují klienty například v péči o domácnost,
při překonávání ob žných situací spojených se zhoršením
zdravotního stavu, v užívání léků, při vyřizování sociálních
záležitos , navazování vztahů, ﬁnančním plánování,
pomáhají zprostředkovat potřebné zdravotnické a sociální
služby, atd.
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Služba sídlí na adrese náměs Smiřických 42/12, Praha 22 –
Uhříněves, 104 00 (napro kostelu Všech svatých).
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Služba je poskytována bezplatně, podle individuálních
potřeb klientů, komplexně se zaměřením na všechny oblas
života, kon nuálně a dlouhodobě, v běžném prostředí
klientů. Podporuje klienty v ak vním přístupu v procesu
jejich zotavení.
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Jsme pro Vás dostupní v běžné pracovní dny
(pondělí – pátek) v čase 9 – 17 h. Obrá t se na nás můžete
na některém z níže uvedených kontaktů. Rádi Vás podrobně
seznámíme s možnostmi spolupráce.
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nám. Smiřických 42/12, 104 00 Praha 22 Uhříněves
734 596 536 (vedoucí sociální pracovník)
aser vni.tym@esethelp.cz
www.esethelp.cz
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