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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI
Název:
Sídlo:
IČ:
Datová schránka:
Právní forma:
Statutární orgán:
Zápis v obchodním rejstříku:
Webové stránky:

SAREMA Liberec s.r.o.
Nám Dr. E. Beneše 599/28, 460 01, Liberec
250 49 313
6qmy7vn
společnost s ručením omezeným
Ing. Vladimíra Svobodová
U Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka 15097 C
www.sarema.cz
www.centrumsocialnirehabilitace.cz

2. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
SAREMA LIBEREC s.r.o., která se zabývá nejen léčebnou rehabilitací, ale zejména prevencí pohybového
aparátu, vznikla v roce 1999 na základě průzkumu dceřiné společnosti zabývající se prevencí pohybového
aparátu dětí, mladistvých, sportovců a dospělých. Průzkum odhalil alarmující stav pohybového aparátu u
všech věkových skupin.
Společnost SAREMA Liberec s.r.o. poskytuje tyto činnosti:
- rehabilitace
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- hostinská činnost
- masérské, rekondiční a regenerační služby
- poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpis – druh služby: sociální rehabilitace

Centrum sociální rehabilitace
V Centru sociální rehabilitace poskytujeme sociální službu „sociální rehabilitace“. Sociální rehabilitace je
poskytována dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se
o soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to
rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných,
pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností,
potenciálů a kompetencí.
Našim klientům se snažíme pomoci lépe žít s jejich zdravotním znevýhodněním, napomáháme jim k větší
soběstačnosti a samostatnosti, za účelem zvýšení možnosti zvládání samostatného života.
Intenzivní nácvik sociálních schopností a dovedností osobám s postižením pohybového aparátu umožní
maximálně rozvinout jejich smyslový a pohybový potenciál, verbální a nonverbální komunikaci tak, aby se
mohly co nejlépe zapojit do běžného života ve společnosti.
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V rámci sociální rehabilitace poskytujeme tyto základní činnosti:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k
sociálnímu začleňování:
1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně,
nakupování,
3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,
4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a
doprovázení zpět,
2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
3. nácvik chování v různých společenských situacích,
4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
2. informační servis a zprostředkovávání služeb,
Forma poskytování služby
Sociální rehabilitaci poskytujeme v ambulantní formě (tedy klient za službou dochází) klientům z celé
České republiky.
Úhrada za služby
Služba sociální rehabilitace je poskytována bezplatně, v souladu s § 72 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
Cílová skupina
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby se zdravotním postižením
Jedná se o diagnózy dětská mozková obrna, cévní mozková příhoda, neurologická postižení, vývojové
opoždění, traumatické poranění mozku apod.
Věková kategorie klientů:
- děti předškolního věku (1 - 6 let)
- mladší děti (7 –10 let)
- starší děti (11 – 15 let)
- dorost (16 – 18 let)
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
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V Centru sociální rehabilitace se držíme těchto zásad:
DŮSTOJNOST
Respektujeme lidskou důstojnost a práva uživatele.
INDIVIDUALNÍ PŘÍSTUP
Ke každému z našich uživatelů přistupujeme individuálně, dle jeho možnosti a schopnosti, s ohledem na
zdravotní stav.
PROFESIONALITA
Klademe velký důraz na vzdělání našich zaměstnanců, na jejich kvalifikaci a celkový rozvoj.

3. DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI V ROCE 2019
Organizace v roce 2019 navázala na svou činnost v roce předchozím.
Průběžně dochází k aktualizaci webových stránek, standardů kvality a letáků organizace.
Organizace je aktivně zapojena v procesu komunitního plánování na území statutárního města Liberec.
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE A PROVOZNÍ DOBA
Centrum sociální rehabilitace poskytujeme na adrese Lužická 920/7, Liberec I-Staré Město, 460 01
Liberec 1 (v prostorách Jedličkova ústavu, příspěvková organizace).
Provozní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
zavřeno
zavřeno

telefon: 777 104 635
email: bouckova@sarema.cz
web: www.centrumsocialnirehabilitace.cz
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5. FINANČNÍ ZHODNOCENÍ ZA ROK 2019
příjmy 2019
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Liberecký kraj
Statutární město Liberec
Celkem

v tis. Kč
1.930
76
93
2.099

výdaje 2019
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Ostatní služby
Osobní náklady
celkem

v tis. Kč
73
28
1.512
1.841
3.454

6. ZÁVĚR
Cílem Centra sociální rehabilitace je i nadále celkové zkvalitňování života našich klientů a jejich zařazení
do společnosti.
V rámci informovanosti o našich službách budeme i nadále zkvalitňovat naše webové stránky a informovat
o své činnosti.
Závěrem bychom chtěli poděkovat nejen našim zaměstnancům za práci, kterou odvádějí a díky níž pomáhají
osobám se zdravotním znevýhodněním se zařazením zpět do společnosti, ale především našim donátorům,
kterými jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Liberecký kraj a statutární město Liberec.

Vladimíra Svobodová
jednatelka
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