Poslání, cíle a zásady sociálně terapeutické dílny
1. Poslání
Sociálně terapeutická dílna podporuje dospělé osoby se zdravotním postižením v rozvoji
pracovních a sociálních dovedností tak, aby mohly zvýšit své šance při uplatnění na trhu práce
a zařadit se do běžného života. Zaměřuje se na individuální přístup, kterým motivuje,
podporuje a rozvíjí samostatnost.
2. Cíl služby
2.1 Všeobecný cíl
Dlouhodobě a pravidelně podporovat rozvoj pracovních návyků, sociálních dovedností a
přirozených vazeb s okolím a s vrstevníky. Individuálně rozvíjet manuální dovednosti a
pracovní zručnost prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Propagovat a informovat širší
veřejnost o možnostech pracovního uplatnění lidí se zdravotním postižením.
2.2 Dílčí cíle a základní činnosti (Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb., par. 67)

•
•
•
•

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy a pitný režim nebo pomoc při zajištění stravy
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění
podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Pracovní návyky
•
•
•
•

dodržování základních pravidel společenského chování v pracovním kolektivu
seznámení se se základními pravidly pracovně právního vztahu
osvojení zásad bezpečnosti práce
rozvoj odpovědnosti za odvedenou práci

Pracovní dovednosti
•

•
•
•

seznámení se s některými tradičními řemesly (keramika, dřevodílna, šití, vyšívání),
třídění odpadů, úklidové práce, práce na zahradě (pletí, hrabání listí, pěstování bylin,
zalévání…), expedice výrobků, práce s PC (vyhledávání informací, psaní emailu),
praní, žehlení, malování, kreslení a další dovednosti
získávání sociálních dovedností
klienti se učí orientovat na trhu práce, napsat životopis
udržování doposud získaných školních znalostí (čtení, psaní, počítání)

3. Cílová skupina STD
Služba je určena dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 18 – 64
let.
Službu nelze poskytnout v těchto situacích:
•
•
•
•
•

V případě plné kapacity.
Osoba má jiné postižení než mentální a kombinované.
Osoba vyžaduje celodenní lékařskou nebo zdravotní péči.
Osoba trpí infekčním onemocněním.
Osobě byla nařízena karanténa pro podezření z nákazy přenosnou chorobou – dle
posudku odborného lékaře.

4. Zásady sociálně terapeutické dílny
Zásady vyjadřují hodnoty a postupy, kterými se řídí všichni pracovníci při práci s uživateli.
Představují určitou kulturu celé naší organizace.
•
•

•
•

Zásada dodržování práv klientů – respektujeme soukromí, důstojnost uživatelů a jejich
názory, uplatňujeme partnerský přístup.
Zásada aktivní účasti uživatelů služeb – respektujeme volbu klientů, klienti rozhodují
sami o sobě a o rozsahu poskytované podpory a zároveň je jim přenechána
odpovědnost za svá rozhodnutí.
Zásada individualizace podpory – služba je do určité míry jednotlivým klientům „šitá
na míru“, na základě jejich potřeb a cílů jsou vytvářeny individuální plány.
Zásada aktivního začlenění do běžné společnosti – podporujeme klienta ve využívání
jiných služeb, institucí a zařízení (např. restaurace, kulturní zařízení, úřady práce,
sociální úřady, banky, pošta, možní zaměstnavatelé atd.) a zároveň podporujeme
spolupráci s rodinami a sociálním prostředím uživatele.

5. Podmínky pro uplatňování vlastní vůle a vlastního rozhodnutí uživatelů
Snažíme se vést uživatele k uplatňování vlastní vůle, jednat na základě vlastního svobodného
rozhodnutí a s porozuměním důsledků své volby.
Základní podmínky
•
•
•

Uživatel s ohledem k jeho dovednostem dostává na výběr z několika aktivit. Sám se
může svobodně rozhodnout, kterou z nabízených činností bude dělat.
Nesmí být nucen k tomu dodělat věc do konce, pokud mu činnost příliš nejde nebo je
pomalý. (Př. „doděláš to, jinak nepůjdeš na svačinu“)
Nesmí být nuceni pouze do jedné aktivity, např. proto, že mu tato činnost dobře jde.

•
•
•
•
•
•
•

Uživatel si s ohledem na míru naplněné kapacity služby sám rozhodne, podle jakého
týdenního rozvrhu bude do Sociálně terapeutické dílny docházet. Tento rozvrh může
po projednání s vedoucí služby kdykoli upravit.
Na základě vlastního rozhodnutí se uživatelé účastní pořádaných akcí (pobyt, exkurze,
výlety apod.)
Pracovníci podporují spolupráci s rodinou. Akceptují svobodnou vůli uživatele
(opatrovníka) v rozhodnutích při jednání s úřady, lékaři, jinými odborníky.
Pracovníci respektují vůli, důstojnost, soukromí a další práva uživatelů.
Pracovníci jednají s uživateli slušně, s respektem ke všem jejich lidským právům.
Uživatel ví, že službu může odmítnout nebo přerušit a pokud o ni znovu požádá, bude
mu poskytnuta ve stejné kvalitě a s pozitivním přístupem poskytovatele.
Oslovování a jednání pracovníků s uživateli odpovídá věku a vzájemným vztahům
(tykání - vykání, používání křestních jmen, apod.).

6. O službě
Provoz sociálně terapeutické dílny v Soběslavi byl zahájen v lednu 2012. Dílna se nachází
v bezbariérovém domě se zahradou v Bezděkově ulici, v historické části města. K dispozici je
v přízemí větší místnost s kuchyňským koutem, oddělené šatny s WC a sprchou. Klienti
mohou navštěvovat výtvarný ateliér, který je v 1. patře domu. Pracovat mohou i na zahradě.
Provoz sociálně terapeutické dílny v Táboře (Světlogorská ul. 2771) byl zahájen v září 2013.
Zde využíváme jednu velkou místnost s plně vybaveným kuchyňským koutem, kancelář,
společné šatny, oddělené WC se sprchou. Pracovat je možné i v atriu a v sousedícím
Fitparku.
Sociálně terapeutická dílna je ambulantní služba poskytovaná bez úplaty.
Provozní doba je od 7:30 do 15:30 hod.

