TÝDENNÍ
STACIONÁŘ
STŘE
EDISKO VILOVÁ
Á
Domov
v sociálních služeb Vlašsk
ká

Poslání služby
Posláním naší služby je snaha o začlenění uživatelů do běžného
společenského života.
Ke klientům přistupujeme vždy individuálně, a to dle jejich
dovedností, schopností, potřeb a přání.

Cílová skupina
Cílovou skupinou služby Týdenní stacionář (TS) jsou osoby
s mentálním postižením. Rozhodující věk pro přijetí je od 19 do
64 let. Věková skupina nad 64 let je určena výhradně stávajícím
klientům.
Do cílové skupiny nespadají:
 Osoby imobilní.
 Osoby, u kterých psychické nebo tělesné postižení převládá
nad postižením mentálním tak zásadním způsobem, že
vyžadují specifickou odbornou péči, kterou jim služba není
schopna poskytnout.
 Lidem, kteří potřebují bezbariérový provoz.
 Osoby trpící psychickou poruchou osobnosti na základě
psychiatrické diagnózy, která by narušovala klidné soužití
s ostatními uživateli služby.
Kapacita služby TS ve středisku Vilová je 8 míst.

Popis střediska
Služba TS je provozována ve dvoupatrové vile se zahradou.
Služba poskytuje ubytování ve čtyřech pokojích: 1 pokoj
jednolůžkový, 2 pokoje dvoulůžkové, a 1 pokoj třílůžkový.
Součástí každého pokoje je sociální zařízení a základní
vybavení.
Objekt střediska není bezbariérový.
Ve středisku jsou provozovány 2 typy služeb- služba Centrum
denních služeb a služba Týdenní stacionář.
V rámci denních aktivit ve středisku mají klienti k dispozici
tvůrčí dílnu, obývací pokoj, dále pak keramickou dílnu,
tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, zahradu s krbem a posezením a
jídelnu, která slouží zároveň jako společenská místnost, v níž se
konají posezení s rodiči a přáteli.

Poskytovaná podpora
Podporu a pomoc zajišťujeme v takové míře, kterou klient
vyžaduje. Podpora je poskytována v souladu se zákonem č.
108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006
Sb., Standardy kvality sociálních služeb.
Míra podpory se může měnit a je součástí Individuálního plánu
klienta.
Podpora je poskytována v níže uvedených oblastech:
a) Poskytnutí ubytování
b) Poskytnutí stravy
c) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
d) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu
e) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
f)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
g) Sociálně terapeutické činnosti
h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí

Průběh služby
Služba TS je poskytovaná od pondělí do pátku kromě svátků.
Průběh služby vychází z potřeb a přání klientů.
Činnosti jsou klientům nabízeny v rozsahu, který zohledňuje
jejich individuální přání a schopnosti a zároveň dle možností
poskytování služby střediska Vilová.
Klienty podporujeme do takové míry, aby byli schopni využívat
své schopnosti a dovednosti v té nejvyšší možné míře.
Klient má možnost vybrat si z aktivit, které služba nabízí:













Keramika
Sportovní hry (boccia, florbal, ping-pong, fotbal)
Práce s počítačem
Tvůrčí dílna (výtvarná, textilní, aranžérská)
Společné zpívání
Výlety nejen po Praze
Kulturní a společenské akce
Zahradničení
Kurz pečení
Tanec
Plavání
Bowling

Kde nás najdete
Týdenní stacionář Vilová se nachází ve starší vilové zástavbě,
nedaleko stanice metra Strašnická, kde také jezdí tramvajové
linky číslo 7 a 26 a autobusové linky číslo 188, 154 a 175. Je
možné využít i tramvajovou zastávku Průběžná, kde jezdí linky
číslo 7 a 22.

Vilová 2, 100 00 Praha 10
Tel: 274 814 385
www.dssv-vlasska.cz
kontaktní osoby:
Mgr. Zdenka Brkalová, vedoucí střediska
tel: 774 724 573
Jana Haužvicová, pověřená vedením služby TS
tel:774 724 571

