TLOSKOV

1.

KONTAKT: SMOLKA MILAN, TELEFON: 317 740 207

Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky…

Místnost se nachází ve 2. patře hlavní budovy - Zámku. Přístup do pracovny je
bezbariérový, je možno použít výtah, který je v pravém křídle budovy a je běžně
přístupný, bezbariérový je rovněž vchod do budovy Zámku z přilehlého dvora vzadu.
Klienti docházející do aktivity mohou využívat šatnu v přilehlé chodbě, společenskou
místnost vybavenou kuchyňským koutem pro přípravu a konzumaci drobného
občerstvení - uvaření nápoje + svačina, bezbariérové WC. Pro své občerstvení mohou
využít automatu na teplé nápoje umístěného na chodbě Zámku. K místnosti přináleží další
skládek na materiál.
Vnitřní prostory jsou vybaveny 7 pracovními stoly, židlemi, skříní, policemi na uložení
materiálu.
Běžně jsou používány nůžky, kladívka, kleště, hřebíčky, očka na obrázky, rámečky,
provázky, štětce, balakrylové barvy, luxol.
Při realizování venkovních aktivit mají klienti k dispozici skládek na nářadí v prostoru
zahrady (lopaty, hrábě, košťata, kolečka, dvoukolák, pilky, krumpáč, zahradnické nůžky).
Osobní ochranné pomůcky si do těchto činností klienti přinášejí - pracovní oděv
(montérky, boty, holinky, rukavice).

2.

Komu je služba poskytována.

V aktivitě jsou zapojeni klienti zařízení ze služby Domov, Denní stacionář, Odlehčovací
služby a Sociální rehabilitace ambulantní, ženy i muži. Klienti přítomní v aktivitě jsou
mobilní, event. mobilní s pomůckou, vidomí, bez akutního záchvatového onemocnění.
Při činnostech v této aktivitě by měl klient zvládat manipulaci s ručními nástroji a nářadím
s ohledem na dodržení aspektů bezpečné práce s těmito nástroji a nářadím vůči své osobě i
okolí. V dohodnutých případech se může aktivity v místnosti zúčastnit i klient
s invalidním vozíkem.

3.

Kolektiv (počet), individuální činnost.

Rozdělené činnosti mohou v této aktivitě probíhat v kolektivu max. 8 klientů. Každý
z účastníků zde najde své pracovní místo, další potřebné a vhodné nástroje, případně
nářadí.

4.

Cíl služby.

2

Cílem služby jsou aktivity zaměřené na tři okruhy podpory:
Jedním okruhem je stránka podpory sociální kompetence s vytvářením dobrých vztahů
v kolektivu mezi klienty i zaměstnanci, podílení se svou dovedností na vytváření výrobků,
získávání potřebných pracovních návyků jako je dochvilnost, pravidelnost, schopnost
sdělit svůj názor, umění požádat o radu, schopnost přijmout přiměřenou radu i kritiku.
Druhým okruhem je nabídnout klientům podíl činností na společné kompletaci
produktů, umožnit jim získání pocitu potřebnosti při přípravě materiálů, nabídnout jim
účast na činnostech pro užitek spolubydlících a kamarádů (pomoc při odklízení sněhu…).
Třetím okruhem je nabídnutí možnosti porovnat své dovednosti a schopnosti s
ostatními účastníky aktivity, zvážit možnosti svých fyzických schopností.

5.

Koncepce práce.

Tématem koncepce činností je spolupráce s dalšími aktivitami ve smyslu adekvátního
podílu klientů v této aktivitě na společných produktech. Je zde např. připravován materiál
pro aktivity v textilním ateliéru a naopak kompletovány a baleny výrobky nebo výpěstky
z jiných aktivit.
Dalším okruhem činností jsou aktivity spojené s udržováním pořádku a bezpečnosti v
areálu zařízení. V případě zájmu jiných organizací mohou být tyto činnosti prováděny i
mimo areál.
Pro každého klienta je písemně zpracován individuální plán s přihlédnutím k jeho
přáním a s přihlédnutím k jeho současným schopnostem a možnostem.
V rámci těchto plánů jsou v aktivitě nabízeny tyto činnosti:
Činnosti v pracovně:
-

činnosti spojené s uložením materiálu
třídění látek
rozlišování barev a typů látek
párání látek a oděvů
stříhání látek na proužky
motání klubíček z připravených proužků
trhání papíru (užití pro výrobu recyklovaného papíru)
stříhání papíru
natírání dřevěných rámečků barevně nebo lakem
dokončování výrobků - vázání provázků, mašlí, přichycování úchytek, oček
balení sběrného papíru

Činnosti v areálu zařízení, případně mimo areál za účasti odpovědného zaměstnance:
-

příprava nářadí - nasazování násad na hrábě, lopaty, košťata
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-

6.

úprava trávníků - hrabání a svoz listí
údržba v areálu - zametání chodníků, cest
pomocné činnosti při terénních úpravách v areálu - rovnání terénů, odvoz kamene,
navážení hlíny
stahování větví a jejich zpracování
aktivní spolupráce při odklízení sněhu
podíl na zajištění bezpečných chodníků a cest - posypy vhodným materiálem
pomocné činnosti při přemísťování nábytku, pomůcek …
úklidové činnosti ve společně užívaných prostorách

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.

7.

Jak dlouho.

Činnosti v aktivitě mohou klienti vykonávat po celou dobu denního provozu,
popřípadě je v osobním plánu klienta (zaznamenáno v programu KID) dohodnuto jiné
časové poskytnutí služby v návaznosti na služby další.
Minimálně je služba poskytována v rozsahu 2,5 hodiny přítomnosti klienta v aktivitě.
V tomto rozmezí je zohledněna příprava materiálu, práce na výrobku a následný úklid
pracovního místa.
Přítomnost klienta v aktivitě je zpravidla dohodnuta na dobu jednoho roku (viz
přehodnocování osobních cílů a přání).

8.

Doprovod - asistence u činnosti.

Aktivitu navštěvují 1x měsíčně klienti s těžším postižením v doprovodu vychovatele.
Doprovod dbá na bezpečné používání pomůcek v aktivitě, jejich výběr a případnou
úpravu.
U každého z klientů je dohodnut způsob docházení do aktivity i způsob odcházení
z aktivity, toto je pravidelně vyhodnocováno. Dohodnut je rovněž způsob oznámení
neúčasti v aktivitě a způsoby sdělování informací mezi aktivitou a rodinou klienta.

9.

Návaznost na vnější zdroje.
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Klienti se v rámci prezentování svých výrobků podílejí na přípravě, instalování a
organizaci výstav, v jejichž rámci předvádějí pracovní postupy pro zájemce z řad veřejnosti.
Svými výrobky zásobují Galerii „U zlatých ručiček“, přijímají zakázky na výrobky od
zájemců z řad veřejnosti, rodičů i zaměstnanců.
V průběhu roku pořádají společné rekreace, výlety, ale i akce spojené s pracovní terapií
mimo zařízení.
Příklady dalších organizací vně zařízení, které prezentují naše výrobky: Fa Obdržálková
- Neveklov, Městské zařízení hradu Týnec nad Sázavou, Dům dětí a mládeže Benešov….
V rámci podpory kreativity a tvořivosti navštěvují různé výstavy, muzea. Své výrobky
prezentují na společenských akcích - Den otevřených dveří…

10. Zaměstnanci, supervize.
Zaměstnanec v aktivitě je pracovníkem v sociálních službách s vyučením a kurzem PSS.

11. Příloha - fotografie.
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