TLOSKOV

1.

KONTAKT: NEDĚLE VÁCLAV, TELEFON: 317 740 210

Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky…

Služba je poskytována v areálu zařízení v Tloskově. Aktivita je nabízena v rámci nabídky
aktivizačních činností v místnosti vyhrazené pro práci s kovem v objektu Tloskov 11.
Pracovna je umístěna v přízemí, přístup do ní je bezbariérový. Je rozdělena na pracovní a
odpočinkovou část. Odpočinková část je umístěna ve zvýšeném prostoru přístupném
z pracovny po schodišti. Zde se mohou klienti občerstvit, připravit si nápoj, sníst svačinu nebo
prostor využít pro krátkodobý odpočinek.
Pracovní část pro klienty je vybavena následovně: 6 ks ponků, 4 ks svěráků, 2 ks úhelníky,
1 ks posuvné měřítko, 1 ks svinovací metr a ruční nářadí - kladiva, kombinované kleště, štípací
kleště, klíče, nůžky na plech, pilníky ploché, kulaté, půlkulaté, trojhranné, jehlové, pilky na
železo, smirkové plátno, ruční vrtačka Bosch.
Pro přípravu materiálu slouží toto strojní vybavení pracovny: dvoukotoučová bruska Elko,
stolní vrtačka Qantum, ruční bruska Narex, svářečka Oekonom, svěrák ke stojanové vrtačce
+ vrtáky. Vybavení používá zaměstnanec v aktivitě pro přípravu materiálu ke zpracování
klienty v době mimo přítomnost klientů. V době přítomnosti klientů je vybavení řádně
bezpečnostně uzavřeno, aby nedošlo ani náhodnou manipulací ke zranění uživatele.
V objektu je k dispozici bezbariérová toaleta a další odpovídající hygienické zařízení pro
klienty i zaměstnance.
Pro klienty jsou při odpovídajících činnostech v aktivitě k dispozici OOP: pracovní
rukavice, ochranné brýle, sluchátka. Klient sám v aktivitě funguje v pracovní obuvi a
pracovním oděvu -montérky.

2.

Komu je služba poskytována.

Služba je vhodná především pro muže (využití ženami se nevylučuje) ze služby Domov,
Odlehčovací služba, Denní stacionář, Sociální rehabilitace ambulantní. Zaměstnanec v aktivitě
připravuje samostatně za dodržování pravidel bezpečnosti práce materiál pro další zpracování
klienty, i zde jsou používány OOP (pracovní oděv, ochranné brýle, případně rukavice,
důležitá je vhodná pevná obuv).
Službu mohou využívat klienti s alespoň základními dovednostmi v motorice rukou.
Uplatňují zde již získané jednoduché pracovní postupy při používání nářadí, volbě vhodného
nářadí pro určitý způsob činnosti, rozpoznávání druhů materiálů a jejich způsobů použití klient využívá své znalosti a zkušenosti z oblasti smyslových poznatků (tvrdý - měkký, hladký
- drsný, pevný - křehký…). Současně mají možnost se postupně seznamovat s dalšími činnosti
při práci s kovomateriálem, případně v kombinaci s jinými materiály.
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Jedná se o činnosti převážně manuálního charakteru, proto je s lékařem konzultována míra
zátěže vhodná pro jednotlivce a toto je respektováno.

3.

Kolektiv (počet), individuální činnost.

V aktivitě může být současně zapojeno max. 6 klientů, v případě většího počtu zájemců se
mohou střídat dle svých individuálních dohod.
Služba může být nabídnuta klientu v případě nefungování jiné služby, kterou dosud
využívá (např. z důvodu nemoci zaměstnance v jiné aktivitě nebo jeho dovolené, atp.). Tato
záležitost by měla být vždy předem dohodnuta s vedoucím úseku a vedoucím oddělení
pracovních aktivit a měla by být v souladu se schopnostmi a možnostmi klienta tak, aby mu
zde nabízené činnosti poskytly pocit úspěchu a event. mu nabídly další možnost jeho volby
činností za dodržování podmínek bezpečnosti činností pro klienta, jeho okolí i bezpečnosti
zaměstnance.

4.

Cíl služby.

Cílem služby je v rámci aktivizace klienta nabídka na zapojení se do pracovně výchovné
činnosti s nácvikem a upevňováním motorických, ale současně i sociálních schopností a
dovedností. Získané dovednosti využívá klient i v případě svého pracovního uplatnění.
Cílem je naučit klienty pracovat s různým nářadím tak, aby jejich používání bylo účelné a
aby se při nevhodném používání zbytečně nenamáhali, případně nezranili. Současně mají
možnost využít svých dovedností při podílu výkonu jednotlivce při činnostech, ve kterých je
nutná spolupráce více osob.
Klienti mohou při dosažení určitých dovedností toto využívat v plnění dohod o pracovní
činnosti, souvisejících s dohodnutou odměnou za vykonanou činnost.
Klient se učí při činnostech vhodně využívat OOP.

5.

Koncepce práce.
Okruhy aktivizačních a pracovních činností v aktivitě se dotýkají těchto oblastí:

1. Činnosti směřující k získávání manuálních dovedností při práci s nářadím a
materiálem.
2. Využívání termínů názvosloví pro materiál, nářadí a další pomůcky.
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3. Příprava a případné získávání materiálu.
4. Příprava pracovních postupů a jejich rozdělování při zpracovávání nových výrobků.
5. Opravy drobných kovových předmětů a vybavení.
6. Opravy užitkových předmětů (jízdní kola, vozíky…)
7. Údržba svěřeného nářadí a vybavení, případně jejich opravy pro ostatní okruhy
aktivizačních
aktivit nabízených ve službách.
8. Výroba drobných předmětů dle vlastních návrhů.
9. Zámečnická výroby pro zařízení.
Koncepce činností v aktivitě:
získávání materiálů: třídění železného šrotu, rozebírání
úpravy získaných materiálů: ořezávání od navařených částí, opilování, očištění …
dělení materiálů dle druhu a účelu dalšího využití (úhelníky, plochá ocel, trubky,
kulatina,
plechy …)
zpracování materiálů: řezání, stříhání, pilování …
opracování materiálů: pilování ostrých hran, začišťování tvarů smirkovým papírem
ohýbání materiálu ve svěráku nebo na ohýbačce
rovnání materiálů
příprava jednotlivých komponentů pro výrobky
opracovávání komponentů
natírání a stříkání hotových výrobků
kompletace výrobků s případnými dalšími materiály
úklidové práce na pracovišti
navštěvování výstav techniky a strojů (Země Živitelka …), muzea techniky

6.

Jak často.

Aktivita poskytuje službu klientům pravidelně v pracovní dny dopoledne od 7,45 - 12,00
hod. a odpoledne od 12,30 - 15,15 hod.
Část prací je vykonávána bez přítomnosti uživatelů. Jedná se především o práce
s technickým vybavením a se stroji, které podléhají odbornému proškolení zaměstnanců
k používání (používání ručního a stolního el. vybavení …). Klientům jsou v této době
nabízeny jiné vhodné a pomocné činnosti.

7.

Jak dlouho.
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Činnosti v aktivitě mohou klienti vykonávat po celou dobu denního provozu, popřípadě je
v osobním plánu klienta dohodnuto jiné časové poskytnutí služby v návaznosti na služby
další. Minimálně je služba poskytována v rozsahu 2 hodiny přítomnosti klienta v aktivitě. Při
dohodách a plánování aktivity jsou brány v úvahu klientovy fyzické možnosti, jeho zájem a
umožnění jeho účasti v dalších aktivitách.
Není-li dohodnuto jinak, může se klient zapojit v aktivitě minimálně na dobu jednoho roku
tak, aby činnosti mohly být směrovány na zvyšování pracovní i sociální kompetence klienta.

8.

Doprovod - asistence u činnosti.

Klienti přicházejí do aktivity samostatně, v dohodnutou dobu a na dohodnuté místo.
Odpovědný zaměstnanec dbá na bezpečné používání pomůcek a technického vybavení
v aktivitě, na jejich výběr pro činnosti a případnou úpravu, dbá na používání vhodného
pracovního oděvu a obuvi. Dohodnut je rovněž způsob oznámení neúčasti v aktivitě a
způsoby komunikace mezi aktivitou a rodinou klienta, kontakty si vyřizuje klient sám nebo
může použít telefon, případně požádat o podporu dalšího za zaměstnanců.

9.

Návaznost na vnější zdroje.

Klienti se mohou zapojovat do pracovních činností vykonávaných mimo zařízení,
vypomáhají za dohodnutých podmínek dalším organizacím, podílejí se na pracích spojených
s provozováním letního rekreačního zařízení u Slapské přehrady. V případě zakázky klienta
mu může být poskytnut pracovní zácvik pro jeho další pracovní uplatnění firmám,
soukromým podnikatelům.
V případě potřeby může zařízení poskytnout asistenční doprovod - jedná se především o
zácvikové fáze vykonávaných činností.
Zúčastňují se různých výstav a veletrhů, kde se seznamují s moderní technikou i s dalšími
možnostmi pracovních činností.

10. Zaměstnanci, supervize.
Zaměstnanci v aktivitě jsou pracovníky v sociálních službách s vyučením a kurzem pro PSP
v rozsahu 200 hod.
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Další odborné kurzy, které mohou zaměstnanci, případně uživatelé služby využívat, jsou
kurzy pořádané příslušnými odbornými organizacemi (svářečský kurz s obnovenou platností
…).

11. Příloha - fotografie práce a výrobků.
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