TLOSKOV

1.

KONTAKT: CHLISTOVSKÁ HANA, TELEFON: 317 740 206

Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky…

Ateliér je umístěn ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový, je
možno použít výtah. Je prostorný, světle vymalovaný a vyzdobený ukázkami zde
zhotovených výrobků. Z oken je výhled do přilehlého parku.
K vybavení ateliéru patří 3 tkalcovské stavy, 4 velké pracovní stoly, židle, křeslo, 2
skříně na uložení materiálu a rozpracovaných výrobků. Dále jsou zde k dispozici 2 šicí
stroje, stolní stavy, pletací stroj a další drobné pracovní pomůcky.
Součástí provozu ateliéru je společenská místnost s kuchyňským koutem, kde mohou
klienti svačit, uvařit si nápoje, uložit jídlo do chladničky a v případě potřeby si jídlo ohřát
na el. sporáku nebo v mikrovlnné troubě.
Bezbariérové jsou rovněž toalety, které klienti používají. K dispozici je šatna.

2.

Komu je služba poskytována.

V tomto ateliéru mohou pracovat dospělí klienti, muži i ženy. Činnosti jsou vhodné pro
vidomé klienty s alespoň částečně vytvořenou jemnou motorikou i pro imobilní klienty
s alespoň částečně vytvořenou jemnou motorikou. Pro klienty nevidomé je vhodné
činnosti v ateliéru individuálně konzultovat a předem dohodnout odpovídající podporu.
Činnosti jsou nabízeny klientům ze služby Domov, Denní stacionář, Odlehčovací služby,
Sociální rehabilitace ambulantní a Sociální rehabilitace pobytová - vše je upřesněno
rozvrhem aktivity.

3.

Kolektiv (počet), individuální činnost.

Individuálně rozdělené činnosti mohou probíhat v kolektivu max. 8 klientů.
Individuální práci za asistence výchovného pracovníka využívají další klienti při
zpracovávání převážně přinesených materiálů v návaznosti na své další plánované činnosti.
Těmto klientům je současně zajišťována potřebná péče po stránce hygienické, jsou
využívány způsoby alternativní komunikace, jsou průběžně podporováni motivací.

4.

Cíl služby.
Cílem služby jsou aktivity zaměřené na tři okruhy podpory:

Jedním je stránka socializační 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
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požádat o radu, schopnost přijmout přiměřenou kritiku a v neposlední řadě schopnost
posoudit úroveň vlastních dovedností a možností.
Druhou oblastí je nabídnout klientům náměty a získávání manuálních dovedností při
práci s přírodninami a textilním materiálem, upevňování a rozvoj dovedností tam, kde je to
možné.
Třetím okruhem je poskytnutí prostoru pro vlastní kreativitu a tvořivost, možnost
realizace vlastních nápadů a podpora fantazie při dokončování finálních produktů.

5.

Koncepce práce.

Pro každého klienta 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.
V rámci těchto plánů jsou v ateliéru nabízeny tyto činnosti:
tkaní koberců na stavech
tkaní prostírání a gobelínů na stolních stavech
vyšívání (křížkový steh, plně, stonek…)
pletení pro začátečníky
háčkování
různé techniky batikování
malba na sklo
malba na hedvábí
ubrouskové techniky
technika krakerování na sklo, dřevo, keramiku
vytváření dekorativních předmětů ze suchých vazeb
vytváření doplňků a předmětů z kůže, papíru, přírodnin
praktické dovednosti - drobná oprava oděvu, přišívání knoflíků…
možnost vyrobit si výzdobu do soukromých pokojů a prostorů
výroba drobných dárků pro své blízké
Naplňování osobních cílů klienta je písemně zaznamenáváno 1x ročně zaměstnancem
aktivity, klient je se záznamem seznámen a toto případně stvrzuje svým podpisem.
Záznamy jsou k dispozici v počítačovém programu KID. Současně probíhá přehodnocení
osobních cílů klienta a jejich změny jsou zaznamenány. Sdílení informací je upřesněno
v metodice individuálního plánování.

6.

Jak často.

Ateliér poskytuje službu v pracovní dny dopoledne od 7,45 - 12,00 hod. a odpoledne od
12,30 - 15,15 hod. Aktivitu je možno poskytovat rovněž o plánovaných sobotách (pro
službu Sociální rehabilitace pobytová).
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7.

Jak dlouho.

Činnosti v textilním ateliéru 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 jedné hodiny přítomnosti klienta v aktivitě
(možnost dokončení výrobku).
Přítomnost klienta v ateliéru je zpravidla dohodnuta na dobu jednoho roku (viz
přehodnocování osobních cílů a přání).

8.

Doprovod - asistence u činnosti.

Textilní ateliér navštěvují 1x měsíčně klienti s těžším postižením v doprovodu
vychovatele, u každého z klientů je v osobním cíli dohodnut způsob docházení do aktivity
i způsob odcházení z aktivity, případně způsob oznámení neúčasti v aktivitě. Doprovod
dbá na bezpečné používání pomůcek v ateliéru, jejich výběr a případnou úpravu.

9.

Návaznost na vnější zdroje.

Klienti se v rámci prezentování svých výrobků podílejí na přípravě, instalování a
organizaci prodejních 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.
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.
Vychovatel v aktivitě má pedagogické vzdělání, které si pravidelně doplňuje formou
specializovaných kurzů pro výtvarné techniky, má kurz vybraných metod pedagogicko
výchovné rehabilitace a kurz alternativní komunikace Makaton, v rámci jehož se zúčastňuje
plánovaných supervizních setkání.
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11. Příloha - fotografie práce a výrobků.

TEXTILNÍ ATELIÉR

SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
5

PRÁCE NA STAVU

VYŠÍVÁNÍ

6

VÁNOČNÍ DEKORACE

7

SUCHÁ VAZBA

8

TECHNIKA KRAKEROVÁNÍ

9

TKANÝ KOBEREC

RUČNĚ TKANÉ KOBELÍNY
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VYŠÍVÁNÍ

DRHÁNÍ
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DEKORAČNÍ VÝROBKY
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