TLOSKOV

1.

KONTAKT: VOVSÍKOVÁ JINDŘIŠKA, TELEFON: 317 740 198

Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky…

Pracovna je umístěna ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový,
je možno použít výtah. K dispozici jsou dvě průchozí místnosti, které je možno dle
potřeby oddělit dveřmi. Hlavní místnost je pracovní, druhá je odpočinková.
Pracovní místnost je vybavena: 6-ti pracovními stoly a židlemi, skříněmi a policemi
s výtvarnými a pracovními pomůckami a potřebami, pracovními stoly pro zaměstnance.
V místnosti je k dispozici umyvadlo.
Odpočinková místnost: jídelní stůl, židle, křesla s konferenčním stolkem, televizor,
počítač a piano. Kuchyňský kout + rychlovarná konvice a mikrovlnná trouba. Tato
místnost slouží ke krátkému odpočinku a lehkému občerstvení.
Bezbariérové jsou rovněž toalety, které jsou k dispozici na chodbě. Věšáková stěna je
umístěna před vstupem do místnosti.

2.

Komu je služba poskytována.

Služba v této aktivitě je poskytována dospělým klientům, mužům i ženám, s těžkým
stupněm mentálního postižení, u nichž jsou vytvořeny základy prvků jemné motoriky.
Aktivita je vhodná i pro imobilní klienty. Aktivita je nabízena klientům ze služby Domov,
Odlehčovací služby a Sociální rehabilitace ambulantní.

3.

Kolektiv (počet), individuální činnost.

Dopoledne pracujeme ve skupině maximálně 3 - 4 uživatelů. Odpoledne nabízíme
individuální přístup, proto je vhodná přítomnost pouze jednoho uživatele a to v časovém
rozmezí dle jeho potřeb. Možná je i docházka jednoho uživatele v doprovodu asistenta.

4.

Cíl služby.
Zaměřujeme se v aktivitě na několik okruhů podpory:
• vytváření dobrých vztahů v kolektivu mezi klienty i zaměstnanci, získávání
potřebných
pracovních návyků jako je pravidelnost, schopnost požádat o radu,
schopnost přijmout
přiměřenou radu i kritiku
• získávání manuálních dovedností při práci s různým materiálem (přírodniny, dřevo,
keramická hlína, ruční papír)
• upevňování motorických a sociálních schopností a dovedností
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• nácvik samostatného pohybu v různém prostředí včetně orientace (samostatný
příchod do aktivity), poskytnutí prostoru pro vlastní tvořivost a realizace vlastních
nápadů

5.

Koncepce práce.

Pro každého uživatele je písemně vypracován individuální plán dle jeho přání a
v souladu s psychickými a fyzickými schopnostmi. Plány jsou sestaveny na základě
projektu Portage.
Naplňování osobních cílů uživatele je průběžně písemně zaznamenáváno pracovníky
aktivity. Uživatel je se záznamem seznámen, a popř. stvrzuje svým podpisem. Záznamy
jsou k dispozici v počítačovém programu KID. Přehodnocení osobních cílů probíhá dle
potřeby a jejich změny jsou zaznamenávány.
V rámci těchto plánů jsou nabízeny tyto aktivizační a pracovní činnosti:
Výroba ručního papíru:
-trhání a stříhání
-namáčení, barvení, tužení
-mixování
-nalévání na síta
-zdobení
-vysoušení, prokládání papírem
-dávání do forem
-zatěžkávání
Opracovávání komponentů ze dřeva ke kompletaci:
-

smirkování
spojování dřeva lepidly
natírání
malování dřeva
příprava materiálu pro další využití při jiné výtvarné technice

Práce s keramickou hlínou:
-příprava materiálu a pomůcek
-hnětení hlíny, vykrajování
-škrabání, spojování, vyvalování válečkem
-glazurování
Muzikoterapie:
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-hudební nástroje
-prožitková aktivizační činnost
-uvolňování zátěžových stavů
-zvuk a hudba, navozování relaxace
Bazén - aktivizační činnost:
-samostatnost (sprchování)
-používání různých pomůcek k relaxaci
Stimulační místnost - Bazální stimulace:
-masáží techniky
-poznávání různých materiálů (hmat, čich)
Pohybové aktivity - tělocvična:
-posilování tělesné zdatnosti (používání různých sportovních náčiní)
Farma Skalka:
-zooterapie (seznamování se s domácími zvířaty)
-hipoterapie (jízda na koni)

6.

Jak často.
Služba je nabízena v pracovní dny takto:

pondělí, úterý, středa, pátek:
dopoledne
od 7,45 - 12,00 hod
odpoledne
od 12,30 - 15,15 hod
čtvrtek:

7.

MZT
BAZÉN

11,00 - 14,15 hod
14,45 - 18,00 hod

Jak dlouho.

Přítomnost klienta v aktivitě je stanovena individuálně v návaznosti na další aktivity,
minimálně v rozsahu jedné hodiny. Plán je uveden po dohodě s klientem a klíčovým
pracovníkem v programu KID.

8.

Doprovod - asistence u činnosti.
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Aktivitu navštěvují uživatelé s těžším postižením. U každého uživatele je dohodnut
způsob docházení a odcházení z aktivity - samostatně, s doprovodem asistenta, jiného
klienta, telefonické nebo písemného oznámení příchodu a odchodu. Pro podporu
komunikace mezi aktivitou a rodinou klienta slouží osobní sešit, kam jsou zaznamenávány
důležité skutečnosti a informace (přítomnost a nepřítomnost uživatele, zdravotní stav,
výjimečné události, ...).

9.

Návaznost na vnější zdroje.

Uživatelé se v rámci prezentování svých výrobků podílejí na výzdobě prostor aktivity,
přilehlé chodby a svých pokojů. Též mají drobné upomínkové dárky pro své rodiče,
kamarády a přátele. Své práce prezentují na společenských akcí - Den otevřených dveří
formou výstavy v prostorách aktivity. Vyrobený polotovar (ruční papír) předáváme
dílnám k dalšímu využití (rámování obrázků).

10. Zaměstnanci, supervize.
Zaměstnanec v aktivitě je pracovníkem v sociálních službách s vyučením a
kvalifikačním kurzem pro pracovníky v sociálních službách v rozsahu 200 hod. Absolvoval
kurz alternativní komunikace Makaton, kurz muzikoterapie, seminář Bazální stimulace a
osvědčení o jednotlivé zkoušce ze speciální pedagogiky. Pravidelně se zúčastňuje
plánovaných supervizních setkání.

11. Příloha - fotografie.
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Výroba ručního papíru
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