ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
racujeme individuálně a dlouhodobě, posilujeme silné
P
stránky člověka.
 odporujeme každého v možnosti žít svobodně v přirozeném
P
prostředí.
Nehodnotíme člověka, jeho názory, rozhodnutí ani sny.
 tíme rozhodnutí člověka a společně mluvíme o důsledcích
C
rozhodnutí.
ktivně hledáme způsoby, jak se člověkem a okolím
A
dorozumět.
Umožňujeme zkušenost a sebepoznání.
Vedeme k co největší samostatnosti.
Rodina je důležitá, zapojujeme ji do naší spolupráce.

TRANZITNÍ PROGRAM

www.asistence.org
Bc. Jitka Svobodová, vedoucí Tranzitního programu
739 560 211, jitka.svobodova@asistence.org

je služba pro člověka s fyzickým nebo kombinovaným postižením od 16-64 let,
který chce ve svém životě něco změnit, podpořit ve svých rozhodnutích
či pomoct ukázat další možnosti, kam se dále v životě ubírat.

www.asistence.org

Asistence, o.p.s. rozpouští vnitřní a vnější bariéry
v životě lidí s postižením.

CO TO JE?

RODINA

Tranzitní program je služba sociální rehabilitace, služba poskytovaná zdarma s cílem podpořit člověka v začlenění do společnosti.

Rodina je podstatnou součástí našeho života. Při práci v TP je pro
nás důležitá i spolupráce s rodinou. Proto někdy zveme členy rodiny
na společné schůzky. Přestože primárně spolupracujeme na cílech
uživatele, je pro nás cenné vědět, jak rodina spolupráci v TP vidí. Vítáme, když se člen rodiny během spolupráce obrátí na konzultantku
se svými podněty, dotazy i pochybnostmi. Dobrá vzájemná komunikace napomáhá naplnění cílů klienta.

V TRANZITNÍM PROGRAMU člověk:
1. zvýší své dovednosti a
2. získá informace potřebné v oblastech:
studijní praxe na pracovišti
budoucí pracovní uplatnění

Pokud člověk, se kterým spolupracujeme, nepodepisuje smlouvy
sám, je schůzka se zástupci – rodinou nutnou podmínkou k zahájení
spolupráce.

trávení volného času

CO NABÍZÍME

vzdělávání

Individuální spolupráci – konzultantka Tranzitního programu se
pravidelně setkává s člověkem, se kterým spolupracuje na jeho cílech. Také nabízíme možnost jednorázové poradenské konzultace.

vztahy
 nance a hospodaření
fi
se svými penězi
bydlení

Plánovací, skupinová setkání – při větších životních změnách či rozhodnutích, děláme větší plánovací schůzky, kde si člověk pozve své
blízké lidi a společně se vymýšlí, jaké další kroky se naplánují a kdo
s čím může pomoci.

Služba je bezplatná.

