NABÍDKA ČINNOSTÍ SLUŽBY
Vyplývající ze sociální služby Terapeutická
komunita dle § 68 zákona 108/2006 Sb. a
vyhlášky č.505/2006 Sb.
 Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu
nebo pomoc s přípravou stravy
 Poskytnutí ubytování, včetně zajištění podmínek
pro úklid, praní ložního prádla a žehlení a dále
zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla
 Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
 Sociálně terapeutické činnosti, kam patří pracovní
terapie a další výchovné, vzdělávací, aktivity a
volnočasové programy
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávání osobních záležitostí, tj. pomoc při
vyřizování osobních záležitostí a dále pomoc při
obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a
také pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporující sociální začleňování

NABÍDKA DOPROVODNÝCH A NÁVAZNÝCH
ČINNOSTÍ
Vyplývající
ze
sociální
služby
Sociálně
terapeutické dílny dle § 67 zákona 108/2006 Sb.
 Pracovní terapie v rámci STD vede mimo jiné
k obnovení, udržení nebo získání pracovních
návyků,
jež
jsou
důležitou
součástí
samostatného a odpovědného života.
- péče zvířata na terapeutické farmě
- starost o zahrady a pozemky zařízení
- pomocné práce při přípravě palivového
dřeva
- práce ve výcvikových dílnách (dřevodílna,
opravárenská dílna, rukodělná dílna)
 Volnočasové, sportovní a kulturní aktivity

TERAPEUTICKÁ
KOMUNITA
CENÍK SLUŽEB
STRAVA:
Celodenní strava……….115,-Kč/den
- Snídaně……….28,-Kč/den
- Oběd…………..52,-Kč/den
- Večeře…………35,-Kč/den

TERAPEUTICKÁ KOMUNITA
DŮM TREND

POBYT
4.550,-Kč/měsíc
KONTAKTNÍ OSOBY:
Michaela Matoušová
sociální pracovník
Polská 492, 790 70 Javorník
Tel: 584 440 211
Daniel Staněk
Vedoucí služby
727 973 312
michaela.matousova@esterzalesi.eu
daniel.stanek@esterzalesi.eu
ester.zalesi@seznam.cz
www.esterzalesi.eu

Ester z.s. napomáhá žít lidem plnohodnotný,
důstojný, zodpovědný a nezávislý život. Pomáhá a
podporuje je v prožívání života vedoucího k získání
pocitu vlastní hodnoty a jedinečnosti, smysl ve
vztahu k okolnímu světu a smysluplné poslání v
něm.
Středisko Psychosociální rehabilitace poskytuje
sociální služby Terapeutická komunita, Sociální
rehabilitaci a Sociálně terapeutické dílny.

TERAPEUTICKÁ KOMUNITA
Posláním služby je:
 Posláním služby terapeutická komunita je pomoc
a podpora duševně nemocným při zvládání
projevů a následků onemocnění v bezpečném,
podporujícím a aktivizujícím prostředí.
Cíle služby:
1) Obnova kontaktu s blízkými osobami a rodinou
2) Získání a udržení kompetencí v oblasti péče o
vlastní osobu a domácnost
3) Kompetence navazovat a udržovat sociální
kompetence (doprovody, asistence, postupně
přechod k samostatnosti)
4) Získání a udržení návyků dodržovat zdravý
životní styl (eliminace kouření, abstinence, vlastní
aktivita, dodržování denního režimu, účast na
volnočasových aktivitách)
5) Prevence relapsu - návratu ataky nemoci
(medikace, návštěvy u lékaře, dodržování denního
programu, plánování, atp.)

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
 Služba je založena na principu partnerství
 Služba je poskytována smluvně. Smlouvy jsou
uzavírány dobrovolně a svobodně, jsou
projevem vlastní vůle uživatele a to i těch, kteří
jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům
 Příjemce má právo uplatňovat svou vůli, pokud
to neodporuje podmínkám chodu zařízení,
uzavřeným dohodám a pokud svým chováním
nezhoršuje svůj zdravotní stav či neohrožuje své
okolí
 Pobyt v zařízení je založen na komunitním režimu
s nabídkou rehabilitačních a terapeutických
programů
 Služba je poskytována za úhradu

SOCIÁLNÍ SLUŽBA TERAPEUTICKÁ KOMUNITA
JE URČENA:

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ A PRO POBYT V
ZAŘÍZENÍ

 Terapeutická komunita je určena pro lidi
s psychickým onemocněním z okruhu psychóz,
především schizofrenie, a z okruhu neuróz
 Službu poskytujeme ženám i mužům ve věku 18-64
let

 Diagnóza psychického onemocnění
 Doporučení ošetřujícího psychiatra
 Věková hranice od 18 – 64 let
 Volná kapacita zařízení
 Dobrovolné dodržování smluvních závazků
vyplývajících z uzavřené smlouvy o poskytování
sociální služby
 Svobodný souhlas s právy a povinnostmi
vyplývajícími z domovního řádu a ze zásad pobytu
v terapeutické komunitě a souvisejících návazných
a doplňujících ustanovení
 Souhlas s dodržováním správné životosprávy a
zásad zdravého životního stylu a souhlas
dodržování režimu ambulantní léčby psychiatra
 Abstinence návykových látek
 Uzavření písemné smlouvy o poskytování sociální
služby TK včetně příloh

SLUŽBU NEPOSKYTUJEME:
 Lidem s drogovou nebo alkoholovou závislostí.
Dále není služba určena lidem s poruchami
osobnosti
 Lidem se středně těžkou a těžkou mentální
retardací, ani lidem s kombinovaným postižením

DŮVODY PRO NEPŘIJETÍ DO ZAŘÍZENÍ:
* Nesplnění Podmínek pro přijetí a pro pobyt
v zařízení
* Nedoporučení ošetřujícího psychiatra
* Akutní infekční onemocnění zájemce
* Naplněná kapacita zařízení
* Odmítnutí se uzavřít smlouvu o poskytování
sociální služby TK včetně všech příloh

Poznámka: Zařízení nejsou vybavena
bezbariérovými přístupy a vybavením.

