PROJEKT ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKASA Z.S. – MOBILITA
Projekt je financován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Díky projektu ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKASA Z.S. – MOBILITA se MIKASA a
její klienti do konce roku 2022 dočkají navýšení mobility díky třem novým vozům.
Jejich primární účel bude především pro využití u služeb Denního stacionáře a
Sociální rehabilitace. V provozní fázi budou všechna tři vozidla využívána pro
potřeby sociálních služeb (denní stacionář a sociální rehabilitace) žadatele, tj.
MIKASA z.s.:
•

•

•

Automobil č. 1 bude využíván pracovníky sociální rehabilitace MIKASA pro
zvýšení dostupnosti terénní formy sociální rehabilitace a zvýšení časové
dostupnosti pro klienty. Často dochází v rámci služby k nácvikům sociálních
dovedností v terénu (ať už v domácnosti klientů, nebo v běžném okolí jejich
domácnosti) a rychlá dostupnost pracovníka zvyšuje také kapacitu a
využitelnost služby. Sníží se tím časová dotace nutná pro přejezd ke klientovi
či mezi klienty.
Automobil č. 2 bude využíván v denním stacionáři jako náhrada za současný
automobil. Na automobilu proběhne úprava – instalace manuálně sklopné
rampy pro nástup klienta na vozíku, instalace vodících ramp pro zádržný
systém vozíku. Automobil bude využíván jak pro přepravu klientů chodících,
tak tří klientů na invalidních vozících, či jejich kombinace, což nám
umožňuje variabilní možnost uspořádání sedaček. Automobil se bude
využívat pro přepravu klientů na aktivity a činnosti směřující k jejich sociální
integraci, nácvikům sociálních dovedností a schopností.
Automobil č. 3 bude využíván v sociální službě Denní stacionář pro přepravu
klientů s intenzivním chováním náročný na péči, kteří budou přepravováni
individuálně, maximálně po dvou. Toto auto s jeho zavazadlovým prostorem
využijeme maximálně, jelikož v zavazadlovém prostoru budeme převážet
pomůcky pro zvládnutí případné agrese klienta (např. polohovací vaky,
zátěžová deka, vozík klienta). Současně budeme automobil používat k
cestování za nácvikem orientace v cizím prostředí, nácvik sociálních
dovedností a samoobslužných činností.
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