Zákl. program. prohlášení, poslání, zásady a cíle organizace – sociálně terapeutická dílna (STD)

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
(VEŘEJNÉ PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZEK)
POSLÁNÍ, CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Domova pod hradem Žampach
druh služby: sociálně terapeutické dílny (STD)
Kdo jsme? Proč tady jsme? Pro koho tady jsme? Co nabízíme?
Proč tady jsme ?

ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ ORGANIZACE

Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě sociálně
terapeutická dílna je podporovat uživatele této služby v rozvoji jeho
pracovních a sociálních schopností, dovedností a návyků jako
přípravu na možné pracovní uplatnění.
Kdo jsme ?
Domov pod hradem Žampach je zařízením sociálních služeb Pardubického
kraje poskytujícím pět služeb, a to pobytové služby: domov pro osoby se zdravotním
postižením, chráněné bydlení a odlehčovací služba. Terénní službu podpora
samostatného bydlení a službu ambulantní sociálně terapeutické dílny. Tyto služby
domov poskytuje zdravotně postiženým osobám s mentálním postižením a
eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.
CÍLE ČINNOSTI ORGANIZACE
VE SLUŽBĚ SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA
Základní cíl služby:
Cílem služby sociálně terapeutické dílny je zdokonalit schopnosti, dovednosti
a pracovní návyky uživatele tak, aby byl připraven na přechod do sociální
služby sociální rehabilitace, do systému pracovní rehabilitace, případně na trh
práce.
Dílčí cíle služby:
1/ obnovit, rozvinout, posílit sociální a pracovní dovednosti a návyky
2/ usnadnit adaptaci klientů služby na nároky spojené se zaměstnáním
3/ umožnit klientům strukturovat a naplnit den smysluplnou činností
4/ umožnit klientům navazování mezilidských kontaktů
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VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY
PRO SLUŽBU STD
Pro koho tady jsme ?
Služba se poskytuje osobám od 19 let do 64 let s mentálním postižením, případně s
mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
Služba je určena osobám, které mají předpoklady pro vykonávání pracovní činnosti.

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB
Co nabízíme ?
Služba STD zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o
sociálních službách. Služba je poskytována ve formě ambulantní a zahrnuje
tyto základní činnosti:
1) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,
2) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a
potřebám dietního stravování,
pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

3) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a
dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
nácvik přesunu na vozík a z vozíku,

4) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a
dovedností:

nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností,
pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Uživatelům je poskytováno základní sociálního
poskytování informací sociálním pracovníkem zařízení.

poradenství

formou

Služba je poskytována formou ambulantní, a to v těchto dnech a časech:
služba od - do
pondělí
08:30 – 14:30
úterý
08:30 – 14:30
středa
08:30 – 14:30
čtvrtek
08:30 – 14:30
pátek
08:30 – 14:30
sobota
neděle
Místa a zaměření pracovní činnosti ve službě STD
Místo
Obchůdek Letohrad – Keramická a tkalcovská dílna
Adresa
Tyršova č.p. 353, 561 51 Letohrad
Zaměření pracovních
práce s keramickou hlínou, výtvarné práce, tkaní na
činností
ručním stavu;
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Místo
Adresa
Zaměření pracovních
činností

Keramická dílna – domek KOLDA
Žampach č.p. 72, 564 01 Žamberk
práce s keramickou hlínou, glazování, vypalování,
výtvarné práce;

Místo
Adresa
Zaměření pracovních
činností

Výtvarná dílna – domek JOHANA
Žampach č.p. 73, 564 01 Žamberk
výtvarné práce, výroba svíček a dekoračních
předmětů;

Místo
Adresa
Zaměření pracovních
činností

Pomocné hospodářství – zahrada
Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk

Místo
Adresa
Zaměření pracovních
činností

Pomocné hospodářství – chov domácích zvířat
Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk
základní ošetřovatelská péče o domácí zvířata
(krmení, čištění, úklid, …);

Místo
Adresa

Areál Domova pod hradem Žampach – parky
Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk
pomocné práce při údržbě Arboreta Žampach a
parkové zeleně; údržba vnitřních komunikací a
venkovních prostor areálu Domova;

Zaměření pracovních
činností

zahradnické práce v ovocné a zelinářské zahradě;

Jak je možné se stát uživatelem služby STD ?
Uživatelem služby se občan stane uzavřením smlouvy o poskytnutí sociální
služby podle zákona o sociálních službách.
Uzavření smlouvy předchází:
► občan musí projevit zájem o poskytnutí služby podáním žádosti o službu (žádost
naleznete na naších www stránkách www.uspza.cz, můžete též požádat o její
zaslání, vyzvednout si ji přímo u nás a rovněž můžete požádat o pomoc při jejím
sepsání sociálního pracovníka),
► s ohledem na to, že poskytujeme služby osobám se zdravotním postižením, je
součástí žádosti osvědčení o zdravotním stavu (vyplní praktický lékař),
► ve službě musí být vhodné volné místo (kapacita jednotlivých služeb je dána
rozhodnutím o registraci služby), tj. potřeby občana z pohledu nároků na ubytování
(s ohledem na věk, stupeň postižení a personální zajištění péče) jsme jako
poskytovatel služby schopni zabezpečit a to i s ohledem na potřeby osob, které již
uživateli našich služeb jsou,
► zhodnocení, zda občan patří do cílové skupiny služby,
► zhodnocení, zda nejsou splněny zákonné důvody pro odmítnutí smlouvu uzavřít,
► provedení sociálního šetření nejlépe v místě přirozeného prostředí občana,
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► zhodnocení, zda jediným možným řešením nepříznivé sociální situace občana je
poskytnutí některé z našich služeb.
Pokud jsou uvedené podmínky splněny,
► oznámíme občanovi přijetí,
► spolu s ním sjednáme individuální plán rozsahu pomoci a podpory dle jeho potřeb
a našich možností,
► jednáme s ním o termínu zahájení poskytování služby,
sjednáme podmínky poskytování služby, tj. vlastní smlouvu o poskytnutí sociální
služby (zejm. rozsah služeb, úhradové podmínky, podmínky trvání smluvního vztahu
mezi poskytovatelem a uživatelem služby).
ZÁKLADNÍ ZÁSADY
A POSTUPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Pro dosahování základních cílů organizace se v Domovu pod hradem Žampach
stanovují závazné postupy, a to formou vnitřních předpisů. Tyto jsou uvedeny v
soupisu vnitřních předpisů služby.
Při tvorbě systému poskytování služeb se vychází z těchto základních zásad
(principů).

Základní zásady (principy) poskytované služby:

1. Dodržujeme základní lidská práva a svobody našich klientů.
2. Zachováváme jejich lidskou důstojnost.
3. Ke klientovi přistupujeme vždy individuálně; poskytování služby plánujeme podle
jeho potřeb a také jí s tímto přístupem poskytujeme.
4. Službu poskytuje tým profesionálních pracovníků.
5. Podporujeme klienty v rozvoji a udržování jejich samostatnosti.
6. Základním účelem sociální služby je pomoc při sociálním začleňování; proto
podporujeme klienty v získávání dovedností v navazování a udržování vztahů v
běžném prostředí a ve využívání veřejně dostupných služeb.
7. Spolupracujeme s dalšími subjekty a odborníky, kteří mohou být klientům pro
kvalitu jejich života prospěšní.

Etický kodex zaměstnance Domova pod hradem Žampach:

Etický kodex zaměstnance představuje morální závazek upravující mravní postoje,
chování a jednání všech zaměstnanců vůči uživatelům služeb a jejich zákonným
zástupcům, rodičům a osobám blízkým, vůči ostatním zaměstnancům v pracovních
týmech, vůči partnerům domova, vůči veřejnosti a také vůči organizaci samotné.
Etický kodex zaměstnance domova se stejně tak vztahuje i na další osoby působící v
Domovu pod hradem Žampach v mimopracovněprávním vztahu.
(Etický kodex je vydáván formou závazné vnitřní směrnice domova)
Schválil:
PaedDr. Luděk Grätz
ředitel Domova pod hradem Žampach
V Žampachu dne 7.1.2015
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