VOĽNÉ MIESTA pre klientov v rehabilitačnom stredisku CLAUDIANUM v Modre

CLAUDIANUM je nezisková organizácia poskytujúca dennú sociálnu starostlivosť pre dospelých s mentálnym a
kombinovaným postihnutím, ktorá funguje ako denné rehabilitačné stredisko v Modre. Našim klientom poskytujeme
sociálne služby - prostredníctvom pracovnej a sociálnej rehabilitácie aktivizujeme ich schopnosti a pripravujeme ich na čo
najsamostatnejší život, ako aj na možnosť zamestnania sa v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Odborné
činnosti so sociálnymi pracovníkmi, či rôzne nácviky dávajú priestor na upevnenie návykov a ďalšieho osobnostného
rozvoja.
Mnohí takto znevýhodnení občania po ukončení špeciálneho základného, prípadne učňovského vzdelania, majú len
minimálnu možnosť nájsť si primerané zamestnanie alebo iné uplatnenie. Väčšina z nich teda aj napriek snahe a chuti
zaradiť sa do pracovného procesu, zostáva po ukončení vzdelania doma, kde sa ich nadobudnuté schopnosti nemajú
možnosť ďalej rozvíjať, strácajú sa sociálne zručnosti a vytvára sa sociálna izolácia. Títo ľudia potrebujú žiť v komunite tak,
ako my všetci. Jednou z foriem je rehabilitačné stredisko.
Sme denné zariadenie a klienti k nám každodenne prichádzajú zo svojich domovov, z miest a obcí okolia Modry. Spoločne
vytvárame atmosféru na vzájomné prijatie, priestor na upevňovanie vlastnej hodnoty a porozumenie. O tom, ako
fungujeme, čomu sa podrobnejšie venujeme, aké sú naše krátkodobé, či dlhodobé ciele sa dozviete na našej webstránke
www.claudianum.sk a na profile FB www.facebook.com/claudianum.
Naším hlavným cieľom je, aby sa ľudia s mentálnym a kombinovaným postihnutím mohli zmysluplne rozvíjať.
Momentálne evidujeme 4 VOĽNÉ MIESTA pre klientov. Každé jedno miesto môže byť využité podľa individuálnych
potrieb klienta. Ak poznáte vo svojom okolí niekoho, kto by chcel byť našou súčasťou, prosím kontaktujte nás. Je veľká
škoda, ak takéto miesta zostávajú nevyužité.
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