TLOSKOV

1.

KONTAKT: ZAZVONIL JIŘÍ, TELEFON: 317 740 211

Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky…

Pracovna je umístěna v přízemí objektu dílen (objekt č. 11) ve druhém dvoře areálu
zařízení v Tloskově. Přístup do této pracovny je bezbariérový. Pracovna je umístěna
v rekonstruovaném památkově chráněném objektu. Uvnitř najdeme prostor pracovní a
aktivizační, na zvýšené galerii přístupné po schodech jsou prostory pro případný oddech zde se mohou klienti občerstvit, uvařit si nápoj a sníst svačinu. Pod schody je umístěn
skládek na materiál. Pracovna je osvětlena střešními okny, malá památkově chráněná
okýnka ve stěně spíše dokreslují atmosféru prostoru. Prostory jsou světle vymalovány,
v interiéru najdeme ukázky výrobků a prací klientů.
K vybavení aktivity patří 4 velké pracovní stoly, 3 svěráky, židle, pracovní stůl pro
zaměstnance. Klienti mají k dispozici ruční pracovní pomůcky vhodné pro práce se dřevem
- lupénkové pilky, kleště, kladívka, pilníky, rašple kulaté i ploché, smirkové plátno.
Z barev jsou zde používány barvy balakrylové a ekolaky.
Pro klienty jsou v aktivitě též k dispozici ochranné pracovní pomůcky - rukavice,
respirátor, ochranné brýle. Klient je do aktivity vybaven neklouzavou obuví a pracovním
oděvem - montérkami.
Pro převlékání slouží klientům oddělená šatna se sprchovým koutem v objektu dílen,
bezbariérové hygienické zařízení najdeme tamtéž.

2.

Komu je služba poskytována.

V aktivitě jsou nejvíce zapojeni klienti ze služby Domov, především muži. Dle rozvrhů
pro aktuální období se zapojují klienti, muži i ženy, ze služby Sociální rehabilitace
pobytová, Sociální rehabilitace ambulantní, Denní stacionář a Odlehčovací služby.
Při činnostech v této aktivitě by měl klient zvládat manipulaci s ručním nářadím
s ohledem na dodržení aspektů bezpečné práce s tímto nářadím vůči své osobě i okolí, měl
by být veden ke schopnosti pracovat za použití bezpečnostních a ochranných pomůcek
(brýle, respirátor). Činnosti jsou vhodné pro vidomé klienty.

3.

Kolektiv (počet), individuální činnost.

Rozdělené činnosti mohou v této aktivitě probíhat v kolektivu max. 6 klientů. Jestliže
se individuální práce za asistence vychovatele zúčastňují další klienti, pak je v prostorách
vhodná přítomnost 4 klientů. Těmto klientům je současně zajišťována potřebná péče po
stránce hygienické ve spolupráci s vychovatelem.
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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
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 se dřevem a odpovídajícím nářadím, upevňování a rozvoj dovedností tam, kde je to
možné.
Třetím okruhem je poskytnutí prostoru pro vlastní kreativitu a tvořivost, možnost
vymýšlení a realizace vlastních nápadů a podpora fantazie při podílu na tvorbě součástí
různých výrobků. S tímto souvisejí i základní informace o možných a vhodných
materiálech a dalších pomůckách, které jsou při činnostech používány.

5.

Koncepce práce.

Základním hlediskem je vymyšlení a výběru nápadu, výběr a příprava vhodných
materiálů a pomůcek, kroky směřující k realizaci nápadu - přenesení předlohy, šablony na
materiál, podrobné seznámení a převedení, případný nácvik jednotlivých kroků
směřujících k realizaci nápadu.
Pro každého klienta je písemně zpracován individuální plán náplně činnosti včetně
osobních cílů, které odpovídají jeho přáním i současným schopnostem a možnostem.
V rámci těchto plánů jsou v dílně nabízeny tyto činnosti:
práce spojené s uložením materiálu
hrubá příprava materiálu
předkreslování tvarů
upevňování a utahování materiálu do svěráku
vyřezávání - lupénkovou pilkou
opracovávání dřeva rašplí, pilníkem
smirkování
stloukání dřeva hřebíky
spojování dřeva lepidly
spojování dřevěných předmětů vruty
natírání
lakování ekologickým lakem
malování dřeva
drobné opravy dřevěného nábytku
výroba polotovarů k dopracování v dalších aktivitách (velikonoční, vánoční i jiná
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tématika)
vyřezávání skládaček
výroba drobných bytových doplňků - konzole, poličky, věšáčky
možnost vyrobit si výzdobu do soukromých pokojů a prostorů (za úhradu)
výroba drobných dárků pro své blízké (za úhradu materiálu a režie)

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.

6.

Jak často.

Dílna poskytuje službu klientům pravidelně 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.

7.

Jak dlouho.

Činnosti v truhlářském 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 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 dílně je zpravidla dohodnuta na dobu jednoho roku (viz
přehodnocování osobních cílů a přání).

8.

Doprovod - asistence u činnosti.

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.
Aktivitu navštěvují 1x měsíčně klienti s těžším postižením v doprovodu vychovatele.
Doprovod dbá na bezpečné používání pomůcek v aktivitě, jejich výběr a případnou
úpravu.

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.
Spolupracují s místním sdružením myslivců při výrobě krmítek a při výrobě a instalaci
budek pro hnízdění ptáků. 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, výstavách MPSV a Senátu.

10. Zaměstnanci, supervize.
Zaměstnanec v aktivitě je pracovníkem v sociálních službách
kvalifikačním kurzem pro pracovníky v sociálních službách - 200 hod.

s vyučením

a

11. Příloha - fotografie práce a výrobků.
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