Vyjádření psychiatra pro zařazení do služby sociální a pracovní rehabilitace
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
Váš/Vaše pacient/ka, pan/í …….…………….…….………………………………nar.:…………….….….……
projevil/a zájem o rehabilitaci v programu Tréninková restaurace Mlsná kavka Green Doors z.ú.
Prosíme Vás o vyplnění krátké lékařské zprávy, která je podmínkou pro přijetí do služby.
Elektronickou podobu tohoto formuláře naleznete na adrese www.greendoors.cz.

1) Psychiatrická diagnóza, komorbidita:

2) Konkrétní projevy nemoci, faktory vyvolávající stres a motivace klienta:

3) K čemu může podle Vašeho názoru pracovní rehabilitace přispět? (např. v oblastech
vyrovnávání se se stresem a zátěží, komunikace, sebejistoty, upevnění režimu dne)

4) Spolupráce
S klientem plánujeme postup a rozvoj dovedností směrem ke stanovenému cíli (např. v
oblastech zdraví, práce, volný čas). Výstupy z tohoto plánování jsou např. rehabilitační plán,
krizový plán, závěrečná zpráva.
Pokud máte zájem o spolupráci, označte prosím, jakým způsobem:
 konzultace v případě zhoršení psychického
 zasílání rehabilitačních plánů (jednou za
stavu či jiné potřeby
3 měsíce)
 zaslání krizového plánu

 zaslání závěrečné zprávy z rehabilitace

 jiná forma spolupráce: ……………………………………………………………………………………………
Nabízená spolupráce je možná pouze se souhlasem klienta dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,
který podepisuje pří nástupu do služby Green Doors z.ú.

Označte, prosím, pokud souhlasíte se zasíláním:
 informací o programu a dalších službách Green Doors z.ú.
 pravidelné zasílání Newsletteru a informací o možnostech podpořit naší organizaci
Uveďte prosím Vaše kontaktní údaje.
telefon:

e-mail:

Cílem služby je usnadnit lidem s duševním onemocněním cestu na trh práce. V tréninkové
restauraci Mlsná kavka nabízíme pracovní pozice: pomocný kuchař, pomocný barman, pomocná
síla v kuchyni.
Green Doors z.ú. poskytuje rehabilitaci již od roku 1993, a to formou tréninkových restaurací a
kaváren, podporovaného a přechodného zaměstnání, tréninku kognitivních funkcí, sociálního
poradenství a vzdělávacích aktivit.
Aneta Hošková
Datum:
Pracovní konzultantka
Křižíkova 61/76, Praha 8
+ 420 774 913 029,
zamestnavani@greendoors.cz

Podpis a razítko psychiatra:
Děkujeme Vám za spolupráci a vyplnění údajů.
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