TLOSKOV

KONTAKT: ČELIKOVSKÝ JOSEF, KUBÁSEK JIŘÍ, TELEFON: 317 740 131

1.

Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky…

Aktivita poskytovaná v areálu zařízení v Tloskově je nabízena v rámci služeb a úzce
souvisí s udržováním venkovních i vnitřních prostorů v areálu. Část činností je
vykonávána i v parku patřícímu k zařízení, v provozu zahradnictví a na farmě Skalka.
Klienti v této četě pomáhají také při udržování terénů okolo vodních ploch patřících
k zařízení a mohou být nápomocni rozvozu stravy pro jednotlivé domy. K aktivitě patří
činnosti v řezbářském ateliéru.
Místnosti aktivity jsou v domku v areálu zahrady. Zde je rovněž k dispozici hygienické
zázemí pro klienty i zaměstnance, prostor pro přípravu nápojů a drobného občerstvení kuchyňská linka se sporákem a ledničkou, jídelní koutek, šatny a skládky. V aktivní části
místností jsou k dispozici pracovní stoly se svým vybavením - svěráky, bruska, vrtačka se
stojánkem, pracovní židle. Dále je k dispozici ruční nářadí pro běžné údržbářské činnosti.
V místnosti určené také pro práci se dřevem (v řezbářském ateliéru) je dispozici speciální
řezbářské nářadí - dláta, úhelníky, pily a pilky, rašple, pilníky, hoblíky, vrtáky, sukovníky
...
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.

Aktivita je vhodná především pro muže z pobytových služeb v zařízení (Domov,
Chráněné bydlení, Odlehčovací služby) i klientům bydlícím mimo zařízení a využívajícím
služby Sociální rehabilitace ambulantní, 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.
V případě, že o činnosti v aktivitě projeví zájem klient imobilní, je nutné vždy
konzultovat možnosti jeho fungování v aktivitě individuálně s vedoucím oddělení
pracovních aktivit a s vedoucím úseku aktivit tak, aby mohly být skloubeny plánované
činnosti ostatních klientů a vytvořeny vhodné podmínky pro klienta imobilního.
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

3.

Kolektiv (počet), individuální činnost.
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V aktivitě může být dlouhodobě zapojeno až 10 klientů, kteří se v návaznosti na své
další iniciativy dohodnutým způsobem střídají. Někteří mohou po dohodě využít
jednorázové nabídky, např. v případě nepřítomnosti zaměstnance v jiné aktivitě s tím, že
pro dotyčného klienta se poté jeví jako obtížné přijmout změnu v organizaci jeho dne.
Aktivní spolupráce při rozvážení stravy je nabízena i dalším klientům na jejich vlastní
žádost jako doplňková činnost (např. klient je rád účasten při provozu vozidla rozvážející
stravu, plní roli závozníka…). V řezbářském ateliéru je kapacita určena pro maximálně 6
klientů.

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. 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/
C/
D/
E/
F/

úklidové práce v objektech i v areálu
pomocné činnosti při zajišťování vybavenosti areálu
jednoduché činnosti spojené s údržbou objektů a vybavení
čištění, drobná údržba svěřené techniky
zájmové činnosti s klienty
řezbářský ateliér

K nabízeným činnostem patří:
ad A/ zametání komunikací
čištění zavírání výtahů
úklid sněhu
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čištění venkovních odpadů od listí
kopání a rovnání terénů
sběr kamene na polích a lukách
údržba rybníka a potoka - čištění vodotečí
aplikace postřiků (dodržení bezpečnosti)
ad B/ stěhování nábytku a zařízení
demontáže starých zařízení, nábytku atp.
skládání, případně nakládání zboží (sklad, kavárna …)
svoz špinavého a rozvoz čistého prádla
třídění materiálů a jejich příprava do sběru (papír, kovy, železo)
ad C/ otloukání starých omítek
drobné stavební údržbové práce, opravy omítek
oprava ohrad pro zvířata
malování fasád objektů
natírání konstrukcí ze dřeva i kovu
práce související s udržování tenisového hřiště
ad D/ mytí a údržbové práce vozíku pro rozvoz stravy (Wabb)
oprava zahradního dřevěného nářadí a vybavení (lavičky, stoly, hrábě ...)
pomoc při nakupování, nakládání a skládání vybavení a materiálů
ad E/ nabídka účasti na společné rekreaci
navštěvování výstav techniky a strojů (Země Živitelka …)
ad F/ výběr, příprava a základní opracování materiálu
seznámení s nářadím a jeho používání
výroba reliéfů
sochání ze dřeva
realizování osobních námětů klientů
výroba drobných doplňků - poličky, stojánky
výroba dekorativních předmětů a hraček
dokončovací práce - moření, barvení, lakování

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.
Při rozvozu stravy pokračuje odpolední činnost v aktivitě do 18,00 hod., při této
činnosti je dohodnuta přítomnost klientů individuálně.
V řezbářském ateliéru je činnost prováděna pouze ve středu dopoledne od 8 - 12 hod. a
odpoledne od 12.30 - 15 hod.
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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.
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.

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.
V řezbářském ateliéru probíhají činnosti pod vedením externího pracovníka. Do ateliéru
mohou docházet další klienti s doprovodem pracovníka pro individuální podporu a po
dohodě se podílet na prováděných činnostech. Pracovník pro individuální podporu
zodpovídá za bezpečnost klienta pro dobu přítomnosti v aktivitě.

9.

Návaznost na vnější zdroje.

Klienti se mohou zapojovat do pracovních činností vykonávaných mimo zařízení,
vypomáhají za dohodnutých podmínek dalším organizacím, firmám, soukromým
podnikatelům. V případě potřeby může zařízení poskytnout asistenční doprovod - jedná se
především o zácvikové fáze vykonávaných činností.
Zúčastňují se různých výstav a veletrhů, kde se seznamují s moderní technikou i
s dalšími možnostmi pracovních činností.

10. Zaměstnanci, supervize.
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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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