
Co o nás najdete na webu
Centrum  Kociánka,  pracoviště  Březejc je  zařízení  pro  osoby  se  zdravotním  postižením,  které
poskytuje tyto sociální  služby:  denní  stacionář,  sociálně terapeutické dílny,  týdenní  stacionář,
odlehčovací  služby. Pracoviště  Březejc  náleží  pod Centrum  Kociánka  Brno. Nachází  se  v kraji
Vysočina cca 10 km od Velkého Meziříčí, mezi obcemi Březejc a Ronov. 
          Nabízí  služby na míru dětem, mládeži  i  dospělým s tělesným, mentálním postižením,
s poruchou autistického spektra nebo s kombinací těchto postižení. Poskytuje jim péči, vzdělání,
podmínky k  rozvoji samostatnosti,  rehabilitaci  a podporuje je, aby si dokázali najít svoji životní
cestu  - vhodné pracovní uplatnění,   trvalé bydlení,   vztahy … Příprava na sociální  začlenění a
povolání  je  realizována  ve  spolupráci  se  Základní  školou  a  Střední  školou  Březejc, která  sídlí
v pronajatých  prostorách  pracoviště  Březejc,  více  na www.skoly-brezejc.cz .  Cíle  uživatelů
podporuje také Spolek rodičů a přátel střediska Březejc. Za jeho pomoci pořádáme několikrát do
roka společenské akce, spolek také pružně reaguje na potřeby v materiálním vybavení služeb.

Proč tu jsme
Jsme tu pro poskytování  podpory, pomoci  a péče dětem a mladým lidem, kteří nemohou díky
svému postižení žít životem svých vrstevníků. Jsme pomocnou rukou, „parťákem“  a rádcem  pro
ně i jejich rodiče a blízké osoby.

Samostatnost v péči o sebe a domácnost
Usilujeme  o  to,  aby  naši  uživatelé  byli  co  nejvíce  samostatní  v běžných  denních  činnostech.
Respektujeme  individualitu uživatelů, zajímáme se o jejich touhy i limity. Pozitivně je motivujeme
k práci  na sobě. Péči  uživatelům poskytujeme dle potřebné míry podpory.  K nácviku domácích
prací  mají  uživatelé  k dispozici  vybavené kuchyňské linky,  pračku,  sušičku,  prostor  pro žehlení,
vysavač atd.

Domácí prostředí 
Ve všech službách vytváříme čisté, příjemné a podnětné prostředí.  V pobytových službách mají
uživatelé  k dispozici  jedno  až  dvoulůžkové  pokoje  v domácnostech  nebo  garsonkách,  které  si
mohou zútulnit svými věcmi. 

Rehabilitace
V rehabilitaci jde především o udržení pohybových schopností uživatelů, které úzce souvisí s jejich
samostatností  v běžných  činnostech.  Fyzioterapeutka  využívá  v práci  s uživateli   motomed,
vertikalizační  stojan, který vozíčkáře postaví, chodítko pro trénink chůze nebo vířivku pro relaxaci
a stimulaci proudění krve. Oblíbené jsou  také  senzomotorická  cvičení pro zlepšení koordinace a
rovnováhy, při kterých  trénují  uživatelé překonávaní překážek, které je mohou potkat v  běžném
životě.

Práce, seberealizace a kreativita
Rozvíjíme tvořivost a pracovní  dovednosti uživatelů prostřednictvím práce s keramickou hlínou,
tkaním, malbou na textil, hedvábí, plstěním, dalšími  rukodělnými ,  výtvarnými  technikami  a
zahradními pracemi. Díky nim zažívají naši uživatelé seberealizaci, radost z povedeného výrobku a
dokončené práce, osvojené techniky nebo pokroku v prováděné činnosti. 
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Díky docházce do sociálně terapeutických dílen  získávají zkušenost s dodržováním pracovní doby a
přestávek, učí se komunikovat své pracovní potřeby a nápady, spolupráci a vzájemnému respektu.

Sport a pohyb 
Vedeme uživatele k pravidelným pohybovým návykům -  vycházky, sport. Sport naše uživatele učí
podstatné hodnoty pro život, pomáhá jim navazovat nové kontakty, obohacuje je o nové prožitky,
přináší jim možnost zažít úspěch a být v něčem dobrý či zvládnout prohru. Provozujeme jednak
sporty  uzpůsobené  přímo  tělesně  postiženým (boccia,lyžování  v biski,  jízda  na  tricyklu)  jednak
běžné sporty jako je ping-pong, míčové hry, sjezdové lyžování, běh na lyžích, cyklistika, jízda na
koloběžkách, plavání.  Velmi oblíbené jsou mezi  uživateli  sportovní soutěže a pobyty. Máme rádi
turistiku, objevování nových míst, přírodních úkazů a turistických památek.

Zážitky
Jsme prostředníkem uživatelů k poznávání světa. Hledáme způsoby a příležitosti, aby  uživatelé
rostli  sebezkušeností  a vlastními prožitky.

Volný čas strávený s vrstevníky
Pobyt v našich službách umožňuje  uživatelům strávení volného času společně s jejich vrstevníky
při vybraných aktivitách nebo dle jejich volby jen tak neformálně. Tyto prožitky představují pro
uživatele  zdroj  naplnění,  spokojenosti,  relaxace  neb  doma  tráví  čas  většinou  s rodiči,  přátele
v místě bydliště nemají.

Kontakt s okolním světem
Podnikáme  vyjížďky  autem,  autobusem  na  nákupy,  do  kavárny,  na  kulturní  akce  či  jinam  dle
podnětů uživatelů.  Zprostředkováváme uživatelům kontakt s okolním světem a běžnou populací.
Podporujeme přátelství uživatelů mimo zařízení, jsme  uživatelům  nápomocni  v  udržování těchto
vztahů.

Přátelství a partnerské vztahy
Naši uživatelé mají u nás možnost navazovat a zažívat přátelské vztahy se svými vrstevníky, poznat
lásku,  zamilovanost  i  zklamání.   Vnímáme sexualitu  jako  přirozenou součást  lidského života  a
podporujeme bezpečné naplňování  vztahových  a  sexuálních potřeb uživatelů.  V případě zájmu
jsme připraveni být pro uživatele průvodci jejich  vztahovými  a  intimními  problémy.

Společenské akce
Pořádáme tradiční akce s účastí veřejnosti, přátel a  rodin uživatelů  -  Charitativní ples, Mikulášské
a  Vánoční  besídky,  Vítání  léta,  Maratón  na  kolečkách,  Březejc  má  talent,  čarodějnické  reje,
masopustní průvody, tak aby i naši uživatelé mohli zažít radost a uspokojení se setkání s jinými
lidmi a přáteli při tanci, slavení svátků a udržování zvyků či ukázat svůj talent.

Bc.Monika Doskočilová,21.7.2021
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