Sociálně terapeutické činnosti:

muzikoterapie
(skupinová i individuální)



snoezelen.

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
TLOSKOV
Tloskov 1
257 56 Neveklov

kontakt se zvířaty – zooterapie

Individuální přístup:-)

Telefon: (+420) 317 740 111 ústředna
Telefon: (+420) 317 740 104 sociální
pracovnice
Fax: (+420) 317 740 113
E-mail: centrum@tloskov.cz
Hlasový informační systém:
(+420) 317 740 115
Vedoucí služby:
Mgr. Lucie Krejčí
Telefon:(+420) 733 751 451
E-mail: krejcil@tloskov.cz

Regionální působnost celorepubliková

Poslání služby
Odlehčovací služba je pobytová služba,
která nabízí pobyt osobám s mentálním
postižením, které žijí v přirozeném rodinném prostředí tak, aby si trvale pečující
osoby mohly odpočinout, nabrat nové síly
nebo vyřídit potřebné záležitosti.

http://www.tloskov.eu

Pro koho je služba určena:
Pro děti 6-18 let, je-li žadatel osobou
s těžkým až středně těžkým postižením a současně plně imobilní
Pro dospělé 19-64 let, je.li žadatel
osobou s mentálním postižením bez
ohledu na stupeň postižení.
Dále osoby s apalickým syndromem,
osoby s organickým psychosyndromem, osoby po těžkých polytraumatech s poškozením korových funkcí.

Jak dlouho lze službu čerpat:
Minimální doba pobytu je dva dny, maximálně tři měsíce v kuse. Klient může čerpat
službu až šest měsíců během roku (v kratších časových intervalech).



návštěvy různých ateliérů –
možnost vyzkoušet si práci se
dřevem, hlínou, kovem, papírem, textilem, v zahradě… —
pouze pro klienty, kteří jsou
schopni pracovat v kolektivu a
nenarušují chod jednotlivých
ateliérů.



Individuální činnosti na domácnosti, společenské hry, bazální
stimulace...



Pobyt v přírodě



Rehabilitace v období září –
červen.

Služba je poskytována celoročně mimo období
21.12.-1.1.

Co nabízíme:
Ubytování v jednolůžkových či dvoulůžko-

V jeden okamžik mohou službu využívat maximálně 3 imobilní uživatelé
a 2 děti.
Podmínkou je, že žadatelé žijí trvale
v přirozeném prostředí (tj. mimo
ústavní zařízení).

vých pokojích.

Kde službu poskytujeme:

Stravu – možnost výběru, různé diety.
Služba je poskytována v budově Pivovar v poměrně rozsáhlém areálu
CSS Tloskově.

Aktivizační činnosti:

vycházky do přírody, do města,

podpora při nakupování, nácviky péče
o domácnost,

