Kde službu CHB poskytujeme:

Dům U Rybníka- Tloskov:

Dům Na Hrázi– Tloskov:

Cílová skupina
-osoby s mentálním postižením( služba je určena
pro okruh osob nejdříve po ukončení školní docházky od 19 do 64 let věku, služba nad 64 let je
poskytována výhradně stávajícím klientům. Je určena pro okruh osob s vrozeným i určeným mentálním postižením (lehkým, středním) popř. pro
osoby s uvedeným mentálním postižením v kombinaci s dalšími vadami(MP+tělesné postižení,
MP+ADHA,MP+poruchy zraku, MP+epilepsie,
sy. M. Down). Služba je určena pro okruh osob,
které jsou zacvičeny v samostatném vedení domácnosti s asistenčním dohledem nebo podporou
a zvládají základní komunikační dovednosti. Služba není určena pro osoby s chronickým či akutním
duševním onemocněním, popřípadě pro osoby závislé na návykových látkách.

SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Regionální působnost celorepubliková

Naším cílem je: poskytování takových
Byt Benešov

služeb, které umožní uživatelům vést plnohodnotný život v běžném prostředí, maximální posilování jejich soběstačnosti vlastních kompetencí a respektování jejich osobních názorů a individuálních potřeb, rozšiřování tohoto typu bydlení pro další uživatele.

Kapacita služby CHB: 17 osob
Byt Neveklov Rákosníkova

Byt Neveklov Náměstí

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV
Tloskov 1
257 56 Neveklov
Ústředna:Telefon: (+420) 317 740 111
Fax: (+420) 317 740 113
E-mail: centrum@tloskov.cz
Hlasový informační systém:
(+420) 317 740 115
Sociální pracovnice:
(+420) 317 740 104
Vedoucí služby Chráněné bydlení:
Iveta Bejblová
Telefon:(+420) 733 532 737
E-mail: bejblovai@tloskov.cz

Poslání služby
Posláním chráněného bydlení v Tloskově, je podporovat lidi s mentálním postižením, a to tak, aby
mohli žít co nejběžnějším způsobem života, svobodně, samostatně, zodpovědně a to s přiměřenou
podporou asistentů v samostatných domech a bytech v regionu měst Neveklov a Benešov.

http://www.tloskov.eu

Co nabízíme:
Aktivizační činnosti
Volejbal, fotbal, přehazovaná, bocca,
stolní tenis, kapela, nácvik a upevňování dovedností a znalostí– hodnota
peněz, čtení, psaní, komunikace
Návštěvy divadel, kulturních akcí

Sociálně terapeutické činnosti
Podpora při: kontaktu s rodinou a
přáteli, sociálním začleňování do společnosti.



Pomoc při uplatňování práv a osobních
záležitostí
Jednání na úřadech, sebeobhajování, rozhodování, pracovní uplatnění na trhu práce

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Nácvik samostatného cestování, účast na
kulturních a společenských akcích v běžném prostředí

Pomoc při zajištění chodu domácnosti, hospodaření s penězi
Úklid, praní, žehlení, obsluha a péče o
elektrospotřebiče, osobní nákupy...

Podpora při přípravě stravy
Plánování jídelníčků, nákupy, vaření.
Motivace
pro
zdravé stravování
a správné zacházení s potravinami
Uživatelé se podílejí na přípravě
stravy s menší či
větší podporou.
Někteří již zcela
samostatně.

