Tréninková restaurace Mlsná kavka
Poslání
Naším posláním je poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním při získávání i upevňování jejich
pracovních a sociálních dovedností a zároveň jim umožnit dlouhodobou reálnou pracovní zkušenost (na
tréninkovém pracovišti) potřebnou pro budoucí zaměstnání.
Cíle služby:
•
•
•
•
•

Poskytnout prostor pro ověření si a upevnění již nabytých pracovních a sociálních dovedností
s nízkou mírou podpory blížící se otevřenému trhu práce
Poskytnout prostor a podporu pro rozvíjení dalších pracovních a sociálních dovedností a návyků
potřebných pro budoucí zaměstnání
Poskytnout podporu při získávání zkušeností a dovedností pro dlouhodobé sladění pracovní zátěže,
zdravotního stavu a dalších životních oblastí tak, aby to vedlo k zachování kvality života klienta
Poskytnout podporu v dojednávání si svých potřeb na pracovišti a zlepšování se v komunikačních
dovednostech důležitých pro spolupráci s kolegy i nadřízenými
Pomoci klientovi učit se zacházet s projevy nemoci v souvislosti se zaměstnáním

Komu je služba určena:
Věkové a diagnostické vymezení
-

-

Dospělí lidé s duševním onemocněním z okruhů schizofrenie a afektivních poruch (F20 – F29, F30 –
F39 - prioritní cílová skupina) a dále z okruhů poruch osobnosti a neurotických poruch (F60, F40 –
F41 - u těchto okruhů je zvlášť důležité posouzení potřeby využívat službu).
Stabilizovaný stav nemoci.

Potřeba využívat službu
-

Lidé, kteří se potýkají s narušením sociálního, pracovního a volnočasového fungování a nemají
naplněné potřeby z těchto oblastí.
Lidé, kteří si potřebují ověřit nebo zdokonalit již nabyté pracovní a sociální dovednosti či návyky
potřebné pro budoucí zaměstnání.

Další podmínky:
-

Vyjádření ošetřujícího psychiatra.
Ochota a schopnost dodržovat pravidla služby.
Motivace k získání pracovních a sociálních dovedností.
Ochota a schopnost pracovně se podílet na chodu restaurace (podávat určitý výkon) s omezenou
pracovní asistencí. Tento výkon navazuje na klientovy dlouhodobé cíle.

Zásady:
•
•
•
•
•

respekt
profesionální přístup
partnerský přístup
aktivní účast a zapojení klienta
individuální přístup

