TRÉNINKOVÝ BYT

Pro koho je služba určena?
Služba je určena pro všechny zájemce, kteří:
- jsou starší 18ti let,
- mají mentální postižení nebo duševní onemocnění,
- jsou v nepříznivé sociální situaci,
- a chtějí se
· osamostatnit a žít samostatně ve svém vlastním bydlení, např. se službou podpory
samostatného bydlení
· žít samostatněji ve službě s větší mírou podpory v chráněném bydlení,
· žít samostatněji ve stávajícím typu bydlení.

Obsah
Uživatelé se ve službě učí:
- hospodařit s penězi,
- vařit,
- uklízet,
- nakupovat,
- společenskému chování,
- prát a žehlit,
- postarat se o sebe, atd.

Průběh
- Kapacita je max. 6 uživatelů.
- Směny se účastní max. 3 uživatelé, 2x týdně.
- Délka směny je 6 hodin.
- Služba je zdarma, hradí se pouze 35 Kč za oběd na nákup surovin k vaření.
- S uživateli je vždy minimálně jeden pracovník.
- Při práci se využívají detailní individuální plánování a různé pomůcky – fotomanuály, pracovní
listy, přehrávání modelových situací, počítač, mobilní telefon, atd.
- Při plánování služby klademe důraz na spolupráci s rodinou, opatrovníky, klíčovými
pracovníky,…
- Po dohodě je možné část rehabilitace provádět i v domácím prostředí.

Kontaktní osoba?
V případě dalších dotazů je možno kontaktovat:
- Mgr. Nina Mertová, Nina.Mertova@pferda.cz, 722 944 446 (Koordinátor sociálních služeb 2)
V případě zájmu o prohlídku prostor, nebo zahájení sociální rehabilitace:
- Mgr. Iveta Reslová, Iveta.Reslova@pferda.cz, 734 480 327(Terapeut služby Tréninkový byt).

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ TAKOVÝ NORMÁLNÍ ŽIVOT

Pro koho je služba určena?
Služba je určena pro všechny zájemce, kteří:
- jsou starší 18ti let,
- mají mentální postižení nebo duševní onemocnění,
- jsou v nepříznivé sociální situaci,
- bydlí samostatně a potřebují s některými věcmi pomoct.

Obsah
Uživatelům je pomáháno:
- hospodařit s penězi,
- vařit,
- uklízet,
- nakupovat,
- doprovod k lékaři nebo na úřad,
- prát a žehlit,
- postarat se o sebe, atd.

Průběh
- Kapacita je max. 8 uživatelů.
- Služba je v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou.
- Uživatel si domlouvá schůzky s pracovníkem buď u něj doma, nebo ve městě. Pracovník mu
pomáhá s věcmi, které uživatel kvůli svému handicapu nezvládá.
- Služba je hrazena. Uživatel platí 90 Kč/hodinu. Asistence jsou účtovány minutově.
- Pro uživatele s nízkými příjmy provádíme finanční přezkoumání, v kladném případě mohou mít
stanoven horní strop úhrady faktury za služby v maximální výši prvního stupně příspěvku na
péči. A to i v případě, že využíval služeb více.
- Pracovník je při asistenci přítomen, v určitých případech může pro uživatele vypracovat něco
samostatně.
- Při práci se využívají detailní individuální plánování a různé pomůcky – fotomanuály, pracovní
listy, přehrávání modelových situací, počítač, mobilní telefon, atd.
- Při plánování služby klademe důraz na spolupráci s rodinou, opatrovníky, klíčovými
pracovníky,…
- Umožňujeme pomoc a spolupráci opatrovníkům. Nabízíme taktéž nápomoc při rozhodování.

Kontaktní osoba?
V případě dalších dotazů je možno kontaktovat:
- Mgr. Nina Mertová, Nina.Mertova@pferda.cz, 722 944 446 (Koordinátor sociálních služeb 2)
V případě zájmu o prohlídku prostor, nebo zahájení sociální rehabilitace:
- Mgr. Iveta Reslová, Iveta.Reslova@pferda.cz, 734 480 327(Terapeut služby Takový normální
život – Rychnov nad Kněžnou).
- Mgr. Jana Kebrlová, Jana.Kebrlova@pferda.cz, 702 179 572 (Terapeut služby Takový
normální život – Náchod)

TRÉNINKOVÁ KAVÁRNA LÁRY FÁRY RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Pro koho je služba určena?
Služba je určena pro všechny zájemce, kteří:
- jsou starší 18ti let, žijí na území Rychnovska
- mají mentální postižení nebo duševní onemocnění,
- jsou v nepříznivé sociální situaci,

- občané, kteří mají zájem, potřebu a motivaci získat, osvojit a zdokonalit si základní činnosti
pro běžný život, které nejsou schopni vykonávat sami (př. komunikace se širokou veřejností,
příprava jednoduchých nápojů a pokrmů, úklidové práce, nakupování) v prostředí tréninkové
kavárny za účelem změny své nepříznivé sociální situace
- občané, kteří jsou schopni vykonávat práci v kavárně.
- a chtějí se
· zlepšit v komunikaci, jemné motorice
· posilovat pracovní a sociální dovednosti
· dodržovat režim
· možnost najít si práci na chráněném nebo podporovaném místě

Obsah
Uživatelé se ve službě učí:
- dodržovat režim dne
- baristické dovednosti (ovládat elektrospotřebiče)
- péči sám o sebe
- uklízet
- komunikovat

Průběh:
- Kapacita služby je max. 15 uživatelů.
- Každá směna trvá 4 hodiny. Do kavárny lze chodit na ranní nebo odpolední směny (12-16,
16- 20 hod).
- Na každé směně jsou 2 až 3 klienti.
- Služba je poskytována zdarma.

- Aby mohli chodit do tréninkové kavárny, je potřeba na začátku podepsat smlouvu.
- Každý klient má svůj individuální plán, v něm je napsáno, co se klient bude učit a jak se to
bude učit.
- Každý klient musí mít průkaz pracovníka v potravinářství.

Kontaktní osoba?
V případě dalších dotazů je možno kontaktovat:
- Mgr. Kateřina Dostálová, katerina.dostalova@pferda.cz, 722 922 433 (Koordinátor sociálních
služeb 1)

TRÉNINKOVÁ PEKÁRNA

Pro koho je služba určena?
Služba je určena pro všechny zájemce, kteří:
- jsou starší 18ti let,
- mají mentální postižení nebo duševní onemocnění,
- jsou v nepříznivé sociální situaci,
- osobám, které nemohou pracovat na normálním nebo chráněném pracovním místě.
- lidem, kteří chtějí získat nebo zlepšit své dovednosti a díky tomu změnit svou nepříznivou
situaci.
- lidem, kteří chtějí a mohou pracovat v pekárně.
- a chtějí se
· zlepšit v komunikaci, jemné motorice
· posilovat pracovní a sociální dovednosti
· dodžovat režim
· pekařské schopnosti

Obsah
Uživatelé se ve službě učí:
- dodržovat režim dne
- pekařské dovednosti
- ovládat některé elektrospotřebiče
- péči sám o sebe
- komunikovat

Průběh:
- Kapacita služby je max. 15 uživatelů.
- Každá směna trvá 3 hodiny. Do pekárny lze chodit na ranní nebo odpolední směny.
- Na každé směně jsou 2 až 3 klienti.
- Služba je poskytována zdarma.

- Aby mohli chodit do tréninkové pekárny, je potřeba na začátku podepsat smlouvu.
- Každý klient má svůj individuální plán, v něm je napsáno, co se klient bude učit a jak se to
bude učit.
- Každý klient musí mít průkaz pracovníka v potravinářství.

Kontaktní osoba?
V případě dalších dotazů je možno kontaktovat:
- Mgr. Kateřina Dostálová, katerina.dostalova@pferda.cz, 722 922 433 (Koordinátor sociálních
služeb 1)

TRÉNINKOVÁ KAVÁRNA LÁRY FÁRY NÁCHOD

Pro koho je služba určena?
Služba je určena pro všechny zájemce, kteří:
- jsou starší 18ti let, žijí na území Náchodska
- mají mentální postižení nebo duševní onemocnění,
- jsou v nepříznivé sociální situaci,

- občané, kteří mají zájem, potřebu a motivaci získat, osvojit a zdokonalit si základní činnosti
pro běžný život, které nejsou schopni vykonávat sami (př. komunikace se širokou veřejností,
příprava jednoduchých nápojů a pokrmů, úklidové práce, nakupování) v prostředí tréninkové
kavárny za účelem změny své nepříznivé sociální situace
- občané, kteří jsou schopni vykonávat práci v kavárně.
- a chtějí se
· zlepšit v komunikaci, jemné motorice
· posilovat pracovní a sociální dovednosti
· dodržovat režim
· možnost najít si práci na chráněném nebo podporovaném místě

Obsah
Uživatelé se ve službě učí:
- dodržovat režim dne
- baristické dovednosti (ovládat elektrospotřebiče)
- péči sám o sebe
- ulízet
- komunikovat

Průběh:
- Kapacita služby je max. 15 uživatelů.
- Každá směna trvá 4 hodiny. Do kavárny lze chodit na ranní nebo odpolední směny (12-16,
16- 20 hod).
- Na každé směně jsou 2 až 3 klienti.
- Služba je poskytována zdarma.

- Aby mohli chodit do tréninkové kavárny, je potřeba na začátku podepsat smlouvu.
- Každý klient má svůj individuální plán, v něm je napsáno, co se klient bude učit a jak se to
bude učit.
- Každý klient musí mít průkaz pracovníka v potravinářství.

Kontaktní osoba?
V případě dalších dotazů je možno kontaktovat:
- Mgr. Kateřina Dostálová, katerina.dostalova@pferda.cz, 722 922 433 (Koordinátor sociálních
služeb 1)

