
                      Veřejný závazek služby

Název služby:  Sociálně  aktivizační  služba  pro  seniory  a  osoby  se  zdravotním
postižením

Poslání a cíl sociální služby

   Posláním ambulantních  aktivizačních  služeb poskytovaných v dílnách Centra
sociálních  služeb  Stod  je  umožnit  uživateli,  aby  se,  prostřednictvím  účasti  na
programu dílen, aktivně zapojil do společnosti a překonal překážky, které mu jeho
postižení  přináší,  nebo  alespoň  zajistit,  aby  se  jeho  současná  životní  situace
nezhoršovala  a  setrvala  na  stávající  úrovni.  Aktivizační  dílna  pomáhá
prostřednictvím  dlouhodobé  a  pravidelné  podpory  zvýšit  soběstačnost,
zdokonalovat pracovní a sociální návyky a předcházet tak sociálnímu vyloučení,
vždy s ohledem na individuální potřeby a osobní cíle uživatele. 

   Další aktivizační služby spočívají v řízeném zpěvu či poslechu písní společně s
terapeutem.    Poslech hudby podporuje vyjádření  myšlenek a pocitů  a  evokuje
vzpomínky. 

Principy 

Zachování lidské důstojnosti uživatelů služby a respekt k jejich soukromí.

Podpora vychází z individuálně určených potřeb.

Pracovníci  služby  působí  na  uživatele  aktivně  a  podporují  rozvoj  jejich
samostatnosti.

Pracovníci  služby motivují  uživatele k  činnostem, které nevedou k prohlubování
nepříznivé sociální situace či k dlouhodobému setrvávání ve službě.

Služba posiluje sociální začleňování uživatelů.

Služba je poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě.

Služba garantuje dodržování lidských práv a základních svobod

Místo poskytování služby: 

Dílna Šikovná myš                       Dělnická 737, 333 01 Stod

Dílna Na sklárně                          Revoluční 1071, 330 22 Nýřany

Dílna Liduška                               Jankovského 216, 345 61 Staňkov

Dílna Komenského                      Komenského náměstí 856, 333 01 Stod



Kapacita: 

Dílna Šikovná myš                       – maximálně 4 klienti v jeden okamžik

Dílna Na sklárně                          – maximálně 8 klientů v jeden okamžik

Dílna Liduška                               – maximálně 8 klientů v jeden okamžik

Dílna Komenského     – maximálně 4 klienti v jeden okamžik

Cílová  skupina: osoby  s mentálním  a  kombinovaným  postižením;  osoby  s
tělesným či zdravotním postižením a senioři. Služba není určena pro osoby s akutní
a neléčenou závislostí  na návykových látkách,  osobám s poruchou autistického
spektra  spojenou  s  agresivitou  a  osobám,  které  splňují  zákonné  důvody  pro
odmítnutí žadatele o službu.

Věková kategorie: osoby od 16 do 80 let

Nabízené úkony a činnosti:

   Služba je poskytována dle §66 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v
platném znění. Služba nabízí tyto základní činnosti:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

b) sociálně terapeutické činnosti,

c)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných  zájmů  a  při  obstarávání  osobních
záležitostí,

d) aktivní trávení volného času

Popis sociální služby

   Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením CSS
Stod jsou službou poskytovanou ambulantně v rozsahu provozní doby, a to i po
dlouhé časové období v závislosti na potřebách konkrétních uživatelů.

   Služba vytváří prostor pro pravidelné setkávání vrstevníků z pobytových služeb i
z  komunity,  společné  aktivity,  pravidelné  i  jednorázové  akce. Služba  zároveň
organizuje činnosti,  jejichž poskytování  vede k rozvoji  nebo udržení  osobních a
sociálních  schopností  a  dovedností  podporujících  sociální  začleňování  osob  a
získání  pracovních návyků vedoucích k potenciálnímu uplatnění  na volném trhu
práce.

  Sociálně aktivizační služby jsou službou flexibilní. Mezi uživatelem a CSS Stod
vzniká  smluvní  vztah  po  písemném  uzavření  smlouvy  o  poskytování  služby  a
vzájemném vyjasnění zakázky. 

   Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány bez úhrady.

 Sociálně  aktivizační  služby jsou  zajišťovány  kvalifikovaným  personálem  -
pracovníky  v  sociálních  službách  se  zaměřením  na  základní  nepedagogickou
činnost.



Časové vymezení sociální služby

Dílna Šikovná myš, Dělnická 737, 333 01 Stod

Po 7.00 – 15.00

Út  7.00 – 11.30

St  7.00 – 15.00

Čt  7.00 – 15.00

Pá 7.00 – 15.00

Dílna Na sklárně, Revoluční 1071, 330 22 Nýřany

Po 7.00 – 15.30

Út  7.00 – 15.30

St  6.30 – 13.30

Čt  6.30 – 17.00

Pá 6.30 – 15.00

Dílna Liduška, Jankovského 216, 345 61 Staňkov

Po 7.00 – 15.30

Út  7.00 – 15.30

St  7.00 – 15.30

Čt  7.00 – 15.30

Pá 7.00 – 15.30

Dílna Komenského, Komenského náměstí 856, 333 01 Stod 

Po 7.00 – 15.30

Út  7.00 – 15.30

St  7.00 – 15.30

Čt  7.00 – 15.30

Pá 7.00 – 15.30



Materiálně technické vybavení sociální služby

   Dílna Šikovná myš je umístěna v budově Domu s pečovatelskou službou na
adrese  Dělnická  737,  333  01  Stod.   Objekt  není  bezbariérový,  zpřístupněný
nájezdovou rampou.  V objektu jsou pro službu vyčleněny dvě pracovní místnosti a
další místnost sloužící jako sklad. V pracovních místnostech je možnost přípravy
malého občerstvení. Pro uživatele služby je dispozici bariérové WC. 

  Vlastníkem budovy je město Stod. 

   Dílna Na sklárně se nachází v zadní části budovy Kulturního domu v Nýřanech na
adrese Revoluční 1071, 330 22 Nýřany. Objekt není bezbariérový a je přístupný
pouze pěti schody. V objektu jsou pro službu vyčleněny dvě pracovní místnosti a
další místnost sloužící jako sklad. V pracovních místnostech je možnost přípravy
malého občerstvení. Pro uživatele služby je dispozici bariérové WC.

  Vlastníkem budovy je město Nýřany.

    Dílna Liduška je umístěna v zadní části vily na adrese Jankovského 216, 345 61
Staňkov. Je přístupná vlastním vchodem do zahrady i do budovy. Přístup je možný
po betonové nájezdové  rampě splňující  požadavky  na  bezbariérových vstup.  K
dispozici jsou dvě pracovní místnosti a sociální vybavení. V jedné místnosti je plně
vybavená  kuchyňská  linka  umožňující  přípravu  občerstvení  i  nácvik  péče  o
domácnost.

  Vlastníkem budovy je zřizovatel služby – Plzeňský kraj.

   Dílna Komenského je umístěna v přízemí obytné budovy na adrese Komenského
náměstí 856, 333 01 Stod. Dílna je plně bezbariérová, včetně sociálního zařízení.
K dispozici je jedna rozlehlá pracovní místnost, místnost zázemí personálu, šatna a
sklad. V pracovní místnosti je možnost přípravy malého občerstvení.

   Vlastníkem budovy je zřizovatel služby – Plzeňský kraj.

   


