TLOSKOV

KONTAKT: HRUŠKA VÁCLAV, KÚT HUBERT, TELEFON: 317 740 131

1.

Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky…

Služba je poskytována v areálu zařízení v Tloskově. Aktivita je nabízena v rámci služeb
a úzce souvisí s udržováním venkovních i vnitřních prostorů v areálu. Část činností je
vykonávána i v provozu zahradnictví a na farmě Skalka, patří k nim rovněž
obhospodařování polností. Klienti v této četě pomáhají také při udržování rybníka,
pravidelně se podílejí na jeho výlovu.
K dispozici pro údržbářské činnosti je dílnička, vybavená základními ručními nástroji ruční pilky na železo i na dřevo, šroubováky, dláta, montážní klíče, gola klíče, kladiva,
kleště, sekerky, palice, pilníky…
K základnímu technickému vybavení potřebnému pro vykonávané činnosti je
k dispozici stolní bruska, kompresor, tlaková myčka, nabíječka baterií, el. a aku vrtačky,
rozbruska. Pro klienty i zaměstnance je k dispozici 1 pracovní stůl, svěrák, držák vrtačky,
hrábě, lopaty, krumpáče, sekyrky a vidle. Součástí jsou skladové prostory a garáže pro
zahradní techniku, ke které patří 2 malotraktory, 2 valníky, 2 sekačky zahradní
samosběrné, zádový postřikovač, postřikovač na sekačku závěsný, koště se závěsným
košem za malotraktor, malý pluh, radlice na sníh, rozmetadlo na sypké hmoty,
křovinořez, štěpkovač.
Jako zázemí využívají klienti i zaměstnanci odpočinkové prostory v zahradním domku,
kde je k dispozici místo pro drobné občerstvení a hygienu.
Osobními ochrannými prostředky potřebnými pro činnosti v aktivitě jsou klienti
vybaveni v místě svého bydlení, klient sám dochází do aktivity v přiměřeném pracovním
oděvu a vhodné obuvi. V aktivitě jsou k dispozici ochranné brýle, ochranný štít, pracovní
rukavice.

2.

Komu je služba poskytována.

Služba je vhodná především pro muže z pobytové služby Domov i klientům služby
Sociální rehabilitace ambulantní a Denní stacionář.
Protože se jedná o činnosti manuální, fyzicky náročnější, je vhodné, aby klient
v aktivitě byl mobilní bez pomůcky a případně bez lékařského omezení pro výkon
pomocných prací v parku, pro nošení přiměřených břemen atp. Provádění drobných
údržbářských prací a drobných oprav strojů a vybavení předpokládá u klientů rovněž
určitou manuální zručnost.
Je vhodné, aby klienti zde přítomní měli vytvořeny základní dovednosti rukou směřující
k užívání ručního, případně i technického vybavení v aktivitě. Klienti jsou vedeni
k dodržování základních pravidel bezpečnosti práce
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3.

Kolektiv (počet), individuální činnost.

V aktivitě může být dlouhodobě zapojeno až 8 klientů, kteří se v návaznosti na své další
iniciativy dohodnutým způsobem střídají.
Některé činnosti v aktivitě jsou prováděny zaměstnanci bez aktivní spolupráce s klienty
- řezání motorovou pilou, práce s nebezpečnými chemikáliemi …

4.

Cíl služby.

Cílem služby je v rámci aktivizace klienta nabídka aktivních činností před pasivním
trávením denního času. Při společných činnostech je u klientů podporováno individuální
zapojení se dle současných možností a schopností s přihlédnutím k potřebám a přáním
klienta.
Cílem je naučit klienty pracovat s různým nářadím tak, aby jejich používání bylo účelné
a aby se při nevhodném používání zbytečně nenamáhali, případně nezranili.
Činnosti podporují komunikační dovednosti klienta možnostmi při vyřizování vzkazů,
při formulování cíle požadované činnosti atp., průběžně nabízejí zažití pocitů potřebnosti,
užitečnosti, uspokojení z vykonané účelné činnosti.
Cílem je nabídka na získávání dovedností a znalostí při práci s nářadím a různými
materiály, je součástí aktivity, klient se učí při činnostech vhodně využívat OOPP:

5.

Koncepce práce.
Koncepce činností v aktivitě je plánována v několika okruzích činností:

A/
B/
D/

úklidové, zemní a polní práce v areálu
jednoduché činnosti spojené s údržbou objektů a vybavení
čištění, drobná údržba svěřené techniky

K nabízeným činnostem patří:
ad A/ zametání komunikací
sekání trávy
úklid posekané trávy
hrabání listí, trávy, sena
úklid klestí, slámy, palivového dřeva
úklid sněhu
čištění venkovních odpadů od listí
kopání a rovnání terénů
sběr kamene na polích a lukách
příprava sypkých materiálů, jejich skladování a nakládání do rozmetadla
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údržba rybníka - čištění vodoteče, vypouštění, vápnění, obsekávání, výlov
pomocné práce při setí - doplňování sečky, čištění …
pomocné práce při skladování krmného obilí, slámy, sena …
orání a příprava polností
sekání luk, obracení a shrnování sena
aplikace postřiků (dodržení bezpečnosti)
ad B/ stěhování nábytku a zařízení
skládání, případně nakládání zboží (sklad, kavárna …)
svoz špinavého a rozvoz čistého prádla
ad C/ natírání konstrukcí ze dřeva i kovu
řezání, štípání a skládání dřeva
práce související s udržování tenisového hřiště
mytí zahradní techniky (Wabb)
drobné opravářské práce - výměna pneumatik, doplňování pohonných hmot a olejů
zajišťování drobných oprav a odvážení do servisních opraven
pomoc při nakupování, nakládání a skládání vybavení a materiálů

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.
V případě akutních sezónních prací mohou být klienti zapojeni do aktivity výjimečně i
o víkendech.
Zaměstnanci mohou část prací vykonávat bez přítomnosti klientů. Jedná se především o
práce s technickým a motorovým vybavením se stroji, které podléhají odbornému
proškolení k používání (používání malotraktoru, orba, práce s motorovou pilou …).
Klientům je v této době nabízeno volno, případně jiné vhodné pomocné činnosti.

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 3 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.

4

8.

Doprovod - asistence u činnosti.

Klienti přicházejí do aktivity většinou 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 (vliv počasí).
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, firmám, soukromým
podnikatelům.

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

11. Příloha - fotografie.
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