Kdo je Apropo Jičín,o.p.s.?

a Apropo Jičín,o.p.s. je nezisková organizace, která
více než dvacet Iet posk]^uje sIužby, péčia podporu dětem a dospělým s postižením a jejich
rodinám a opatrovníkům.

]

Pomáháme a pečujeme - V tom, co klienti

l

Rozvíjíme,podporujeme

nedokážou sami.

i

-

to, co je možné

podpořit, nebo alespoň zachovat.
Přinášíme do společnosti téma hodnoty člověka,
která se

s

jeho postiženímnemění.

RdÝ
1 V pracovnídny po ce|ý rok.

Ploč?
stacionářje tu proto, aby osoby i s těžkým postižením:

l

a

<}

mohly zůstat v péčirodiny (a nemuseli odcházet
do ústavní péče)

byly zajištěny v základních potřebách (péče
o sebe-ob|ékání česání,atd., mytí, hygiena
apod.) po dobu, kdy o ně nemůžepečovat

i
i

rodina nebojiné blízkéosoby
mohly rozvíjet své dovednosti a schopnosti
mohly být ve společnosti jiných dětí a dospělých a

a

naVazovat Vztahy
mohly tráVit svůj volný čas aktivně a zajímavě

Kdo můžeslužbu využít?

l

l

Denní stacionář je
místo, kde vám bude
dobře a kde vám bude
poskytnuta potřebná
pomoc a podpora.

Služba je určena dětem od 6 let a dospělým do 55
let s tě|esným, mentálním a kombinovaným postižením.

1

území, službu poskytujeme pouze v případě a
po dobu, kdy je volná kapacita služby.

t

Služba stojí 10 - 130 Kč/hod dle poskytnutých

úkonů,Úplný sazebník cen najdete na
WWW.apropojicin.cz,

Jak prob|há spolupráce s námi?

a

Ozvěte se nám a my si s Vámi domluvíme

i

Dozvíme

a

Jakmile si upřesníme, kdy budete stacionář

schůzku.

se o tom, jakou péčia

pomoc

potřebujete. My Vám řekneme, co pro Vás
můžeme udělat a jaké jsou podmínky
spoIupráce.

navštěVovat a v čem budete potřebovat naši
pomoc, domIuvíme se na spolupráci,

r) Budete docházet do stacionáře v domluvený čas
a účastnit se nabízených aktivit.

s pracovníkem

stacionáře si vytvoříte individuální plán pomoci

Kde službu poskytujeme?

i

3:30).

Kolik peněz služba stojí?

S|užba je poskytována osobám z okresu Jičín.

V případě, že je zájemce o s|užbu z jiného

6:30-1 6:00 (každý první pátek v měsíci pouze do

a podpory, podle kterého Vám bude služba

V nově zrekonstruované budově v předměstí
Jičínana adrese Soudná 15, Jičín.Máme tady
pěkné, nově vybavené prostory ce|ý objekt je

poskytována.

a

Budeme se společně scházet, abychom si řekli,
zda je vše v pořádku a co je potřeba změnit.

bezbariérorný. u budovyje zahrada a parkoviště.

Stacionář sousedí se základní a praktickou
ško|ou, kde se vzdělávají děti s těžkým

.

blízko centra města, na

adrese

"T::fi[}
Vrchlického 823, 824, Jičín.Přístup je
bezbariérový.

aPrOPO@aPrOPOjiCin.CZ

+420 607 09B 772
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Yáženízastupitelé,
obracím se na Vás s informacemi o volných kapacitách v sociální službě Denní stacionář
APROPO,Sociální rehabilitace APROPO a v nové službě Sociálně terapeutické díly AJdeTo!
a zároveň s prosbou o šířenítéto informace mezi Vaše opatrovance a obyvatele obce,
ktených by se informace mohla týkat.
Jak je již uvedeno výše, uvolnila se nám místa pro nové zdjemce o službu Denní stacionář
APROPO. Služba je určena pro osoby s mentálním, tělesným nebo kombinovaným
postiženímve věku od 6 do 55 let.
Stacionář pro osoby s těžšímpostiženíma pro děti sídlív Jičíněv ulici Soudná, stacionář pro
dospělé osoby s lehčímaž středně těžkým postižením sídlív Jičíněv uliciVrchlického. Obě
budovy jsou bezbariérové,
Kontaktní osoba: Hana Hrdličková, DiS.,hrd]ickova@apropojicin.cz, 725710 098

Současně máme kapacitu pro nové zájemce i ve službě Sociální rehabilitace APROPO,
Služba je určena pro osoby s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postiženímve věku
18 - 55 let. S klienty pracujeme tak, aby v budoucnu co nejméně potřebovali pomoc sociální
služby či osob mu blízkých. Tedy aby se naučili dělat co nejvíce věcí sami. Službu
poskytujeme ve dvou tréninkových bytech nebo v přirozeném prostředí klienta.
Kontaktní osoba: Mgr.Hana Pěničková, penickova@apropojicin .cz,724 056 758
AJdeTo! jsou sociálně terapeutické dílny určenéosobám ve věku 18 - 55 let. Služba
podporuje klienta v samostatnosti, přibližuje ho více pracovnímu životu, připravuje na práci v
běžnémprostředí, případně představuje jakousi náhradu za práci pro ty, kteří ji kvůli svému
postiženínemohou vykonávat. Jejich účelemje dlouhodobá a pravidelná podpora
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovníterapie.
Kontaktní osoba: Mgr.Tereza Bulíčková,bulickova@apropojicin.cz,735 752 806
Děkuji zaYáš čas a za šířeníinformace mezi možnézájemce o služby.

V příloze Vám zasílám leták s bližšímiinformacemi k dennímu stacionáři a leták k sociálně
terapeutickým dílnám, Prosím o jejich vyvěšení.
S pozdravem a přáním pěkného dne
Hana Hrdličková, DiS.
Sociální pracovnice
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Apropo představuje novou službu, sociálně
terapeutické d íl ny AJdeTo!
Kdo je Apropo Jiěín, o.p.s.?

i

Apropo Jičín,o,p.s. je nezisková organizace, která
více než dvacet let poskytuje služby, péčia podporu dětem a dospělým s postiženíma jejich

t

rodinám a opatrovníkům,
Pomáháme a pečujeme - v tom, co k|ienti

1

nedokážou sami.
Rozvíjíme,podporujeme

<)

-

to, co je možné

podpořit, nebo alespoň zachovat,
Přinášíme do společnosti téma hodnoty člověka,
která se s jeho postiženímnemění.

Sociálně terapeutické dílny AJdeTo!

t

AJdeTo!jsou dílny pro všechny, kteříchtějí
manuálně pracovat, jako jejich rodiče, sourozenci, kamarádi, ale kvůli svému postižení
nemohou pracovat na běžném nebo chráněném trhu práce.

Proě?
co můžetetrénovat, co se můžeteučit?

l
l

a
a
a
a

l

Seberealizovat se v práci.
Zdokonalovat si své pracovnía sociální
dovednosti a zvyšovat si sebevědomí.
Učit se b;ít více samostaIný/á.
učit se docházet včas.
Učit se dodržovat časový režim dne.
Učit se soustředit na práci a vydržet u zadané
činnosti.
Trénovat pracovní tempo, zvyšovat svůj výkon.

O Trénovat zručnost, motoriku.
o Trénovat soustředění.
a Učit se požádat o pomoc, když to potřebujete.
a Být platným členem pracovního kolektivu v dílně.

Kde službu pos§ftujeme?
r) v tréninkových dílnách na adrese vrchlického

i

t

B23/B24, Jióín
v prostorách organizace Apropa Jičín,o. p, s.
v klidném prostředíve skupině asi 5 lidís podporou pracovního terapeuta AJdeTa!

Kdy?
O V pracovnídny po celý rok.

t

B:00-12:00

Kolik peněz služba stojí?
O Služba je bezplatná.

Jak probíhá spolupráce s námi?

l

Ozvěte se nám a my si s Vámi domluvíme
schůzku.
O Dozvíme se o tom, co se chcete naučit, My Vám
řekneme, co pro Vás můžemeudělat a jaké jsou
podmínky spolupráce.
O Jakmile si upřesníme místo, rozsah a čas
poskytování služby uzavřeme Smlouvu.

1

Budete si trénovat a učit se to, na čemjste se
domluvili při uzavřeníSmlouvy. S pracovníkem
si vytvoříte individuálníplán podpory a nácviku
a budete pracovat na jeho splnění.stacionáře si
vytvoříte individuálníplán pomoci a podpory,
podle kterého Vám bude služba poskytována.

KONTAKT na vedoucí služby:
Mgr. Tereza Bulíčková
e-mail: bulickova@apropojicin.cz
tel.:735 752806
adresa: Vrchlického8231824, Jičín506 01

