
                                                                               HANDICAP CENTRUM SRDCE, o.p.s. 
Ostende 88, 290 01 Poděbrady 

www.hcsrdce.cz 

    _______________________________________________________________ 

Veřejný závazek - poslání, principy, cílová skupina 

Služba: Sociálně terapeutická dílna (STD) 

Adresa: Ostende 88, Poděbrady 290 01 

Tato směrnice splňuje kritéria: SQ č. 1

Počet stran: 3

Aktualizace: Datum: revize září 2021

Platnost od: 1.9. 2021

Platnost pro: Všechny pracovníky STD

Zpracovala: Bc. Miroslava Jandová, Jitka Šindelářová, Ivana Lónayová
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POSLÁNÍ SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY 
Poskytování takových služeb klientům, které povedou ke zkvalitnění života lidí s handicapem 
a k jejich rovnoprávnému postavení ve společnosti při respektování individuálních potřeb a 
možností klientů. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Dospělí lidé s kombinovaným postižením od 18 do 64 let. 

KAPACITA SLUŽBY 
Okamžitá kapacita služby je 25uživatelů. 

KDE NÁS NAJDETE: 
Adresa služby: 
Ostende 88, Poděbrady 290 01 
e-mail: dilna@hcsrdce.cz 
www.hcsrdce.cz 

Principy naší služby: 

• Přijímání uživatele v jeho jedinečnosti 
 - citlivé vnímání druhého člověka 
 - respektování osobního tempa každého 
 - individuální přístup ke každému uživateli 
• Přátelská atmosféra a příjemné prostředí 
 - snaha o porozumění a jednání s uživatelem jako rovnocenným partnerem 
 - ohled na rozdílné názory a potřeby 
 - týmový způsob práce 
• Otevřená služba 
 - podpora činností, které uživatele naplňují 
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 - propojování a vzájemné doplňování s ostatními službami - snaha pomoci uživateli v  
   jeho sebeuplatnění 
 - hledání smysluplného strávení času uživatele 

Cíle naší služby: 

1) Nabízet takové činnosti, které vedou k získávání, upevňování a rozvíjení pracovních  
 schopností a dovedností. 
2) Podporovat uživatele při uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce. 
3) Cílem služby je uživatel, který má takové dovednosti a schopnosti, které uplatní na  
 chráněném, příp. otevřeném trhu práce. 
4) Vytvořit klientům bezkonfliktní a podnětné prostředí. 
5) Podpořit samostatnost a vlastní aktivitu klientů. 

Cílem sociálně terapeutické dílny je uživatel, který: 

• ovládá základní pracovní návyky, 
• umí si říci o pomoc a spolupracuje s ostatními pracovníky (umí se domluvit, zeptat, 

požádat o radu, pomoc), 
• umí přizpůsobit denní režim pracovním povinnostem (objednání k lékaři/na úřad 

mimo docházku do dílny, chodí včas), 
• zvládá pracovní tempo a umí si ho udržet, 
• umí nést spoluzodpovědnost za svou práci, 
• ovládá potřebné manuální dovednosti, pracovní zručnost, 
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