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Sociálně terapeutická dílna 
Popis realizace 

Tato sociální služba je vražena do komplexní péče o osoby se zdravotním a mentálním 
postižením v našem regionu. 

Sociálně terapeutická dílna sídlí v objektu organizace a má k dispozici vlastní sociální 
zařízení se šatnou klientů a společenským zázemí pro klienty v podobě kuchyňky a jídelny. 
Samostatná terapeutická činnost probíhá ve dvou místnostech o celkové výměře 250 m. 
Všechny tyto prostory jsou bezbariérové. 

Cílová skupina: 
Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením od 18 do 64 let. 

 Za nepříznivou životní situaci považujeme takovou situaci, kdy zájemce o službu má v 
důsledku svého postižení ztíženou schopnost pracovat, ale má takové předpoklady, schopnosti 
a dovednosti, jež jsou nutné pro účast na aktivitách probíhajících v sociálně terapeutické 
dílně. 

Poslání služby je 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. Dále podpořit uživatele v co nejsamostatnějším 
životě v běžném sociálním prostředí a poskytnout individualizovanou podporu rozvoje 
pracovních, sociálních a motorických schopností vedoucích uživatele ke zvýšení šance na 
nalezení uplatnění na volném trhu práce.  

Cíle uživatele služby 
• získá, udržuje a rozvíjí své pracovní návyky a dovednosti. 
• má dostatek příležitostí zapojit se do vhodných a různorodých pracovních činností,jako jsou 

např. výroba svíček, koupelové sole, pletení košíků z pedigu, keramika, výroba mýdel, 
textilní činnost ) šití hřejivých sáčků, nákupních tašek…), výtvarné a hudební aktivity… 

• se účastní společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí a aktivit 
• se začleňuje do běžného života vrstevníků a komunity 
• 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, 
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• ovládá potřebné manuální dovednosti, pracovní zručnost. 

Cíl služby: 
• Nabízet takové činnosti, které vedou k získávání, upevňování a rozvíjení pracovních 

schopností a dovedností. 
• Podporovat uživatele při uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce. 
• Cílem služby je uživatel, který má takové dovednosti a schopnosti, které uplatní na 

chráněném, příp. otevřeném trhu práce. 

Okamžitá kapacita je 25 uživatelů. 

Handicap centrum Srdce, o.p.s. 
Ostende 88 
Poděbrady 290 01 
tel. 325613362 
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