TLOSKOV
KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

1.

Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky…

Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3
prostorné místnosti pro 2 aktivity.
První místnost slouží jako kuchyň s jídelnou, která je společná pro obě aktivity. Je
vybavena kuchyňskou linkou, sporákem a jídelními stoly.
Další dvě místnosti jsou vybaveny nábytkem pro uložení hraček, stavebnic, her a knih,
pracovními stolky, odpočinkovým koutem, sedací soupravou. Ve druhé místnosti je také
televize, rádio, metodické pomůcky, výtvarné potřeby.
Dále je zde menší místnost, která slouží jako šatna a kancelář pro personál.
Další místností je velká koupelna se 2 WC, 2 umyvadly a sprchovým koutem.

2.

Komu je služba poskytována.

Služba je nabízena klientům ze služby Domov, se středně těžkým a těžkým mentálním
postižením a kombinovanými vadami.
Všechny prostory jsou bezbariérové, služby mohou být poskytovány i imobilním
uživatelům, dětem i dospělým.

3.

Kolektiv (počet), individuální činnost.

Pracujeme individuálně nebo v kolektivu maximálně 8 uživatelů pro jednu aktivitu: 4
uživatelé dopoledne, 4 uživatelé odpoledne.

4.

Cíl služby.
A) nácvik sebeobslužných činností vedoucích k soběstačnosti - správné stravovací a
hygienické návyky, používání WC, nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů
(varná konvice, páková baterie…)
B) nácvik a upevňování motorických a sociálních dovedností a vědomostí (vzdělávací
činnosti, nácvik zručnosti - tělesné cvičení v tělocvičně, v přírodě, při výtvarných a
pracovních činnostech, na vycházkách, na výletech, na různých společenských
akcích, při návštěvě hospodářství na Skalce, návštěvě místní kavárny apod.
C) nácvik samostatné orientace v prostoru aktivit a celého areálu

2

5.

Koncepce práce.

ad A)
Nácvik:
Správné stravovací návyky: svačina - připravit talířek, oloupat citrusy, po svačině umýt
a utřít nádobí, umýt stůl…
Hygienické návyky: umýt si ruce - pustit vodu, použít tekuté mýdlo, utřít se do
ručníku, po použití toalety - správně se obléknout, upravit se, spláchnout WC, umýt a utřít
si ruce.
Nácvik obsluhy varné konvice (příprava čaje, kávy) - natočit vodu do konvice (s
podporou), zapnout konvici, připravit hrnek, lžičku, vložit čaj (kávu), cukr, zalít horkou
vodou (pod dohledem), odnést na stůl…
ad B)
Nácvik:
Správné chování - v dopravních prostředcích (autobus, vlak) - správně nastupovat,
vystupovat… V kavárně - orientovat se, sedět správně u stolu, nepokřikovat, pozdravit,
objednat si…
ad C)
Nácvik: orientace po areálu a v blízkém okolí, samostatně docházet do aktivity, jídelny,
na rodinu…
Pro každého uživatele je písemně zpracován individuální plán náplně činnosti včetně
osobních cílů, které odpovídají jeho přáním i současným schopnostem a možnostem,
způsobu jeho komunikace a jeho motivovanosti.
Naplňování osobních cílů uživatele je písemně zaznamenáváno 1x ročně pracovníky
aktivity, uživatel je se záznamem seznámen a toto případně stvrzuje svým podpisem.
Záznamy jsou k dispozici v počítačovém programu KID. Současně probíhá přehodnocení
osobních cílů uživatele a jejich změny jsou zaznamenány.

6.

Jak často.
Do aktivity přicházejí uživatelé podle stanoveného týdenního rozvrhu:

pondělí - pátek

7.

dopoledne
7.45 - 11.00 (skupinová práce)
odpoledne
11.30 - 15.00 (individuální práce)

Jak dlouho.

3

Činnosti v aktivitě mohou uživatelé vykonávat po celou dobu denního provozu,
popřípadě je v osobním plánu uživatele (zaznamenáno v programu KID) dohodnuto jiné
časové rozvržení poskytnutí služby v návaznosti na služby další. Uživatelé využívající
individuálních aktivit setrvávají v aktivitě zpravidla jednu hodinu.
Přítomnost uživatele v aktivitě je zpravidla dohodnuta na dobu jednoho roku (viz
přehodnocování osobních cílů a přání).

8.

Doprovod - asistence u činnosti.

U každého uživatele je v osobním cíli dohodnut způsob docházení do aktivity i způsob
odcházení z aktivity, případně způsob oznámení neúčasti v aktivitě.
Přítomnost asistenta v aktivitě není nutná, pracujeme většinou individuálně.

9.

Návaznost na vnější zdroje.

Naše činnost je specifická, slouží k aktivnímu a individuálnímu rozvoji uživatelů.
Výsledky některých našich činností a prací bývají vystavovány v prostorách zařízení (na
chodbě v přízemí Zámku). Pořádáme celodenní výlety, rekreace, vycházky do okolí,
navštěvujeme společenské akce.

10. Zaměstnanci, supervize.
Pracovnice má pedagogické vzdělání, dále se průběžně školí a vzdělává. Absolvovala
kurz alternativní komunikace - MAKATON (vede jeho supervize), kurz bazální stimulace.
Zavádí nové metody práce.
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11. Příloha - fotografie.
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