Kdo jsme?
Jsme obecně prospěšná společnost, která pomáhá
lidem se zdravotním postižením začlenit se do
společnosti a žít samostatně a důstojně. Nabízíme
sociální služby (více o nich najdete uvnitř letáčku)
a zaměstnání v různých chráněných pracovištích
– například v truhlárně, tiskařské dílně, při výrobě keramiky, zahradnických pracích nebo výrobě
mýdel.
Svoje služby poskytujeme v Týně nad Vltavou a
nově i v Bechyni. V pomoci lidem s postižením
máme přes 20 let zkušeností.
Svou činnost směřujeme k lidem od 16 do 65 let,
kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku zdravotního postižení a mají zájem využít některou z
našich sociálních služeb. Zaměřujeme se zejména
na:
Mládež a dospělé s lehkým
a středně těžkým mentálním postižením
Mládež a dospělé s tělesným, smyslovým
nebo kombinovaným postižením
Mládež a dospělé s duševním
onemocněním v remisi

Kontakt
Domov sv. Anežky,
Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou
Telefonní čísla
+420 385 724 007
+420 604 126 484
+420 739 834 155
E-mail
anezka@anezka-tyn.cz
Kontaktní osoby
Bc. Václav Běťák, ředitel
Petra Teresčenková, DiS., sociální pracovnice

www.anezka-tyn.cz

DOMOV
SV. ANEŽKY
O. P. S.
Lidem se zdravotním
postižením nabízíme:
Pomoc při každodenních činnostech
(sociální rehabilitace)

Rozvoj pracovních návyků
(sociálně terapeutické dílny)

Podporu přímo v místě bydliště
(podpora samostatného bydlení)

Sociální
rehabilitace
Cílem sociální rehabilitace je pomáhat lidem s postižením začlenit se do běžného života a zvládat
každodenní úkony a činnosti.
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•
		
•
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Nabízíme
nácvik každodenních dovedností
a soběstačnosti
pomoc při osobní hygieně
zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
pomoc při obstarávání osobních záležitostí
a při uplatňování práv
poskytnutí ubytování a stravy
Doba poskytování služeb

ambulantní forma
od pondělí do pátku
od 8.00 do 15.00

pobytová forma
od pondělí do pátku
od 8.00 do 15.00

Sociálně terapeutické
dílny

Podpora samostatného
bydlení

V sociálně terapeutických dílnách pomáháme lidem
s postižením získat a rozvíjet pracovní návyky
a začlenit se do pracovního kolektivu. Naši uživatelé tak získávají pocit seberealizace a užitečnosti.
Pracovní činnosti vždy vybíráme spolu s uživatelem a s ohledem na jeho schopnosti, ambice, přání
i omezení.

Cílem podpory samostatného bydlení je pomoct
lidem s postižením zvládat úkony a situace související s chodem domácnosti. Podporujeme tak jejich
soběstačnost, samostatnost a začlenění do běžného
života. Služba vždy probíhá s ohledem na individuální potřeby každého člověka.
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Naši uživatelé se mohou věnovat
tkalcovské a textilní výrobě
dřevařské a truhlářské výrobě
práci s papírem
kompletaci výrobků
výrobě svíček
úklidu a údržbě vnitřních prostor, mytí nádobí,
zalévání květin, praní prádla
úklidu a údržbě venkovních prostor
zahradnickým pracím, pěstování květin,
zeleniny a ovoce
péči o domácí i hospodářská zvířata
činnostem spojeným s pořádáním kulturních
a společenských akcí
Doba poskytování služeb
od pondělí do pátku
od 8.00 do 14.00

Nabízíme
• asistenci při realizaci běžných činností
		 souvisejících s chodem domácnosti
• podporu při rozvoji dovedností a návyků
		 jako vaření, úklid, využívání volného času
		 a kontakt s úřady
• pomoc s výchovou a péčí o děti
Doba poskytování služeb
terénní formou v místě bydliště uživatele
v pátek
od pondělí do čtvrtka
od 7.00 do 8.00
od 7.00 do 8.00
a od 12.00 do 15.00
a od 15.00 do 18.00

