Harmonie, příspěvková organizace
Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

Příloha ke Zprávě o činnosti STD

Sociálně terapeutická dílna

Číslo registrace: MSK 207531/2010

Pracoviště: B. Smetany 536/35, Město Albrechtice

Posláním sociálně terapeutické dílny Harmonie v Městě Albrechticích je vytvořit dospělým
lidem s mentálním a vícenásobným postižením, kteří nemají možnost pracovat na běžném
trhu práce, podmínky pro smysluplné trávení volného času v době, kdy jsou jejich vrstevníci
v zaměstnání. Při poskytování služby stavíme na schopnostech a individuálních potřebách
každého klienta, respektujeme jeho jedinečnost a právo osobní volby.
Cílová skupina:
Dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením, kteří v současné době nemají možnost
pracovat z různých důvodů na běžném trhu práce.
Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby:
Lidem, kteří potřebují zvýšenou péči a podporu při všech činnostech běžného života, lidem
s přidruženou poruchou autistického spektra a lidem s vícenásobným postižením, u kterých je
prioritní duševní onemocnění.
Cíle služby:
Vybavit dospělé lidi s mentálním a vícenásobným postižením základními pracovními
dovednostmi a návyky.
U každého klienta podpořit, na základě jeho potřeb, soběstačnost a nezávislost, která mu
umožní:
- potřebnou orientaci v běžně dostupných veřejných službách a v navazování kontaktů
s lidmi
- rozhodovat se v běžných denních situacích
- orientovat se ve svých právech
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Cíleně vytvářet podmínky pro to, aby klienti sociálně terapeutické dílny byli součástí života
města a pozitivně působit v tomto duchu na veřejnost.

Zásady:
 Stavíme na schopnostech a předpokladech klientů služby.
 Partnerský přístup ke klientovi služby je pro nás prioritní, respektuje jeho právo volby
a individualitu.
 Pracovníci jsou vybaveni potřebnými znalostmi a dovednosti a jsou tak připraveni
reagovat na individuální potřeby klientů.
Popis zařízení
Službu sociálně terapeutická dílna (STD) najdete na adrese B. Smetany 536/35 v Městě
Albrechticích. Objekt se nachází v klidném prostředí, s možností využití velké zahrady.
Dostupnost do centra města je cca 10 minut pěší chůzí.
Charakteristika poskytované služby:
Služba sociálně terapeutická dílna (STD) je určena pro klienty s mentálním a vícenásobným
postižením, kteří nemají možnost pracovat na běžném trhu práce. Sociální služba v STD
je klientům poskytována v pracovní dny v době od 8.00 – 15.15 hodin. Docházka je rozdělena
na dopolední, odpolední a celodenní. Četnost docházky do STD je u jednotlivých klientů
rozdílná, v průměru je každý klient v STD 4x týdně.
Na začátku roku 2019 bylo uzavřených platných 43 smluv o poskytování služby. Během roku
2019 bylo ukončeno 7 smluv a 6 smluv bylo nově uzavřeno. Ke konci roku bylo 36 platných
smluv. Sociální služba je zajištěna 5 pracovníky v přímé péči, vedoucím a sociálním
pracovníkem, je bezplatná a je poskytována na základě uzavřené smlouvy a zpracovaného
individuálního plánu klienta.
Činnosti v dílně jsou zaměřené na získávání pracovních dovedností a upevňování
psychomotorických a sociálních dovedností. Výše poskytované podpory se u jednotlivých
klientů liší. Podporu při činnostech v dílně potřebují v různé míře, vždy je poskytována dle jejich
individuálních potřeb. Činnosti v STD jsou rozděleny do jednotlivých dílen dle zaměření a to na
košíkářství, keramiku, stolařství, tkalcovství, arteterapii a základy vaření a stolování. V oblasti
sociálních dovedností se zaměřujeme na schopnost komunikovat s lidmi, navazovat kontakty
a spolupracovat s druhými.
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Uživatelé služby:
Schválená kapacita zařízení pro rok 2019 – 30 osob/den
Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 a jejich rozdělení (viz tabulka):
ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2019, POČTY DLE:

POČTY UŽIVATELŮ
ŽENY MUŽI CELKEM

3.3.1 POHLAVÍ

15

28

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY MUŽI

43

3

28-68 24-59 24-68
36-57
rozpětí
51,33 48,61
49,56
44,33
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
II středně těžká závislost
Nesleduje se
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním
Nesleduje se
postižením
těžké
hluboké
3.3.4 TYP
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
(tělesné + mentální postižení)
POSTIŽENÍ
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
Nesleduje se
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a
s psychiatrickou diagnózou
3.3.2 VĚK

3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině
služby
bez omezení pohybu
3.3.6 MOBILITA
s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

3
38 - 54
47,66

Nesleduje se
14
1
0

27
0
1

41
1
1

3
0
0

3
0
0

ke konci roku bylo 36 platných uzavřených smluv, v průběhu celého roku službu využilo
celkem 43 osob
počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019 = 0
průměrná čekací doba zájemců o službu je max. do 1. měsíce.

Zájemce o službu je přijímán na základě písemné žádosti. Se zájemcem o službu, který splňuje
cílovou skupinu, je vedeno jednání se zájemcem o službu. Po kompletaci potřebné
dokumentace je uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby v Sociálně terapeutické dílně
v Městě Albrechticích. Průměrná čekací doba nepřekročí jeden měsíc.
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Personál:
počet pracovníků
celkem
vzdělání

vysokoškolské
vyšší odborné
úplné střední
vyučen
základní
celkem

počet pracovníků

0,1

přímá péče
sociální
pracovníci
pedagogičtí
zdravotničtí
pracovníci
v sociálních
pracovníci
pracovníci
%
službách
1
2
3
4
PS
%
PS
%
PS
%
PS
%
1,5
0,1 1,5

5,2
1,2

80
18,5

5 76,9
1 15,4

6,5

100

6 92,3

přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2019

THP

ostatní

5
PS

6
%

PS

%

0,2 3,1
0,2 3,1
0,1 1,5

0,2 3,1

0,2 3,1

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2019
Kvalita:
Tvorba a revize standardů kvality a metodik – metodiky jsou pravidelně, v ročním intervalu
nebo dle potřeby aktualizovány tak, aby odpovídaly potřebám klientů, dílny a byly v souladu
se skutečností.
Stáže - v průběhu roku jsme umožnili absolvovat stáž 8 pracovníkům Zámku Dolní Životice,
v září 5ti pracovníkům STD Jinak Osoblaha, v listopadu 1 pracovníkovi z Effatha.
Ve zpětných vazbách pracovníci ocenili příjemné prostředí, přístup pracovníků ke klientům,
velmi se líbily výrobky. Orientační systém, dobře nastavený systém vedení denních záznamů,
otevřenost a sdílení informací.
Citace: „Služba je poskytována kvalitně a s důrazem na individualitu a schopnosti klientů.“
„Líbí se mi vedení organizace dílen. Myslím, že to tady funguje na 1*. Odnáším si spoustu
zkušeností jak vedení dílen, vedení klientů. Bylo to velmi přínosné.“
„Službu rozhodně doporučuji. Zde člověk vidí, jak má služba fungovat – samozřejmě
v dobrém slova smyslu. Vše krásně funguje. Velmi se mi zde líbí přístup ke klientům,
lidskost. “
V květnu jsme poskytli praxi studentce speciální pedagogiky.
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Vzdělávání - nedílnou součástí zvyšování kvality poskytovaných služeb je vzdělávání všech
pracovníků. V roce 2019, se v souladu s § 116, odst. 9 zákona 108/2006, 6 pracovníků zúčastnilo
akreditovaných kurzů (Jak pracovat s lidmi s MP a přidruženým duševním onemocněním, Etická
a na člověka orientovaná komunikace, Sexualita a vztahy lidí s postižením 1, Zpětná vazba –
efektivní vedení týmu), 3 pracovníci se zúčastnili odborné stáže v PN Opava, 3 pracovníci
v Jinak, o .p. s..
Dále jsme absolvovali 2 školící akce (O lásce a milosrdenství, Jak zaznamenávat průběh
poskytování služby v rámci IP).
V březnu se vedoucí STD zúčastnila závěrečné konference ukončeného projektu
„Žít normálně“, konanou v rámci individuálního projektu „Podpora transformace
v Moravskoslezském kraji III“ s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920. –
Ostrava Harmony Club Hotel
Kontroly vlastní - vnímáme jako významnou součást řízení služby. Jejím úkolem je ověřit, zda
praxe služby odpovídá nastaveným pravidlům a stanoveným zásadám. Pravidelné měsíční
kontroly probíhají dle plánu kontrol. Kontroly jsou zaměřeny na oblast řízení, kvality a provozu.
Mimo pravidelných kontrol probíhají kontroly následné, mimořádné a průběžné. V roce 2019
proběhlo 12 pravidelných kontrol. V 7 případech nebyly zjištěny závady a tedy ani uložena
opatření, 2 x byla stanovena následná kontrola, ve 2 případech byly závady odstraněny
v průběhu kontroly nebo bezprostředně po ní a v jednom případě vyplynula nutnost věnovat
problematice zvýšenou pozornost v následujícím období.
Kontroly v rámci doporučení z evaluace poskytování služeb sociálně terapeutických dílen
realizované dne 21. 2. 2019, která proběhla v rámci projektu „Podpora služeb sociální
prevence 2“.
Evaluační šetření bylo provedeno v ambulantní sociální službě Sociálně terapeutická dílna
v Městě Albrechticích dne 21. 2. 2019. Bylo posuzováno 8 kritérií, všechna bez doporučení.
 Poskytovatel posuzuje nepříznivou sociální situaci zájemce/žadatele o službu v závislosti
na svém poslání, cílech, cílové skupině a druhu své služby.
Doporučení: není
 Poskytovatel identifikuje spolu se zájemcem ty jeho potřeby, jejichž naplnění povede
(bude li uzavřena smlouva o spolupráci) k řešení NSS zájemce.
Doporučení: není
 Smlouva vychází ze zjištěných potřeb, zohledňuje představy klienta o způsobu řešení jeho
nepříznivé sociální situace, což se odráží ve sjednaném rozsahu a způsobu poskytování
služby. Doporučení: není- Způsob poskytování sociální služby je s klientem průběžně
sjednáván (aktualizován) s ohledem na jeho cíle a možnosti.
Doporučení: není
 Poskytovatel způsob a rozsah spolupráce s klientem průběžně hodnotí.
Doporučení: není
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Poskytovatel zaznamenává průběh poskytování služby jednotlivým klientům,
ze záznamu je zřejmé, že dochází k naplňování smlouvy/k řešení NSS.
Doporučení: není
Poskytovatel při řešení nepříznivé sociální situace využívá další formální a neformální
zdroje.
Doporučení: není

Stížnosti, připomínky, pochvaly - klientům sociálně terapeutické dílny a širokému okolí je dána
možnost vyjádřit se ke kvalitě služby formou podnětu, připomínky nebo stížnosti, aniž by tyto
osoby byly jakýmkoliv způsobem ohroženy. Klienti jsou informováni o možnosti podat stížnost
již při jednání o uzavření smlouvy a dále jsou s touto možností seznamování klíčovým
pracovníkem při každém měsíčním setkání (hodnocení). Klienti jsou seznámeni se způsoby,
kterými je možné stížnost podat. Tato informace je rovněž umístěna u schránky na stížnosti
ve snadném čtení.
V roce 2019 nebyla na kvalitu poskytování sociálních služeb podána žádná oficiální stížnost.
Pracovní uplatnění klientů
V roce 2019 jsme ve spolupráci s Jinak o. p. s. zahájili, nácvik pracovních činností směřujících
k získání zaměstnání. Jednalo se o pečení sušenek. Do nácviku bylo zařazeno 7 klientů, kteří
měli o práci zájem. Následně pracovní smlouvu získaly 4 osoby.
Další 3 osoby se podařilo zaměstnat v Harmonii, p. o. – 2 osoby na pozici pomocného
pracovníka v kuchyni, 1 osoba pracuje jako pomocný pracovník provozu, na úklidu. Ve všech
případech se jedná o zkrácené úvazky.
Analýzy
Analýza cílové skupiny - na základě zpracovaných podkladů nastavujeme procesy, které vedou
ke zvýšení kvality poskytované služby (vhodné nastavení činností, vzdělávání pracovníků,
podpora pracovníků i klientů, potřeby klientů apod.) Výstupem provedené analýzy za rok 2019
jsou následující skutečnosti:
Věkové složení: početně nejsilněji zastoupenou skupinou jsou klienti ve věku 41 – 65 let.
Těchto klientů je 77% (41 – 50 let 28%, 51 – 65let 49%).
V současné době dochází do dílen 98% klientů z CHB. Dílna je tedy závislá na věkovém složení
těchto klientů. Nabídku navštěvovat službu STD i osobami z domácností v roce 2019 využila
pouze jedna osoba i přes provedenou propagaci služeb dílny (umístění letáků na sociální odbory
městských a obecních úřadů, sdělení v kabelové televizi v M. Al-cích, FB organizace,
články a oznámení v regionálním tisku, pořádání Dne otevřených dveří, účast a propagace dílen
na prodejních akcích v místě i blízkém okolí). Odchodem klientů ve věku nad 65 let vznikne
příležitost pro navýšení docházky mladším osobám v produktivním věku. V následujících 3
letech se možný odchod týká 3 osob.

6

Harmonie, příspěvková organizace
Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
Opatření: Pokračovat v rozšiřování povědomí veřejnosti o možnosti využívat službu STD
i osobami žijícími v domácnostech nejen v Městě Albrechticích a nejbližším okolí, ale i na
Krnovsku. Navázání spolupráce se sociálním pracovníkem města Město Albrechtice.
Grafy
Věkové složení
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9
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0
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12

muži
41-50

51-67

Docházka
V roce 2019 došlo k navýšení počtu dnů docházky u 9 klientů a rozšíření celodenní docházky
v 8 případech. Tuto možnost využily zejména osoby, které jsou schopné pracovat.
U tří klientů jsme navýšili (po vzájemné dohodě) docházku ze 3 dnů na 4.
K ukončení smluv došlo u 7 klientů: 1x z důvodu získání pracovního poměru, 2x stěhování,
1 x nezájem o docházení do dílny, 3 x zhoršení zdravotního stavu.
Naopak u dvou klientů jsme byli nuceni počet dnů docházky snížit – u jedné klientky
ve vyšším věku jsme zrušili jeden den ranní docházky vzhledem k potížím se vstáváním
a u jednoho klienta jsme, po dohodě, zrušili celodenní docházku a ponechali pouze odpolední
(únava a nesoustředění klienta).
Opatření: udržet nastavený stav docházky, který se jeví jako optimální. U nových klientů nabízet
četnost docházky minimálně 3x týdně s možností navýšení po tříměsíční adaptační době,
případně i dříve, stav průběžně vyhodnocovat.
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Četnost docházky (počet dnů v týdnu)
28%

12%
1-2 dny v týdnu

60%

více než 2x v týdnu
každodenně

Analýza potřeb a osobních cílů klientů STD
Nepříznivé sociální situace:
 Člověk nemá možnost pracovat, nemá příležitost pravidelně odcházet z bydlení
a potkávat jiné lidi
 Člověk se zdravotním postižením nemá potřebné pracovní dovednosti a návyky,
aby mohl získat placenou práci
 Člověk se zdravotním postižením potřebuje stálou motivaci k aktivnímu trávení dne
odpovídajícímu jeho věku (tedy pracovat)
 Lidé se zdravotním postižením potřebují přiměřenou pomoc druhé osoby i při získání
pracovních dovedností a návyků
Bez výše uvedeného je člověk se zdravotním postižením bez šance získat placenou práci,
případně trávit čas aktivně.
Zaměřujeme se na nácvik dovedností, které povedou k odstranění nepříznivé životní situace
Osobní cíle identifikujeme již při jednání se zájemcem a dále zpřesňujeme a upravujeme po
uplynutí tříměsíční adaptační doby, popřípadě i v jejím průběhu.
Události:
„Podpora služeb sociální prevence 2“ - od 1. 1. 2019 jsme byli zapojeni do tohoto projektu
realizovaného Moravskoslezským krajem.
Účelem realizace projektu je finanční podpora poskytovatelů v období od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019.
Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb v souladu
se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
na léta 2015 - 2020 s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.
Při poskytování služby STD se řídíme metodikou projektu, která nám ukládá následující
povinnosti:
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S každou podpořenou osobou je uzavřen Souhlas se zpracováním osobních údajů a vyplněn
Monitorovací list podpořené osoby.
Dodržování pravidel publicity projektu.
Plnění účelu projektu je sledováno v Monitorovacích zprávách, které jsou předkládány
v půlročních intervalech prostřednictvím aplikace umístěné na stránkách Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.
Monitorovacími indikátory jsou:
Počet podpořených osob – v našem případě se jedná o 30 osob.
Počet hodin podpory – každé osobě poskytnout minimálně 40 hodin podpory.
V roce 2019 byl projekt ukončen a stanovené závazné ukazatele se podařilo nejen splnit,
ale i překročit. V rámci projektu byla podpora poskytnuta 41 osobě oproti 30 plánovaným.
Počet hodin podpory byl poskytnut v rozmezí 30 – 1379, závazný indikátor nám stanovil
minimální počet hodin 40.
Ukazatel, počet podpořených osob, u nichž poskytnutá sociální práce naplnila svůj účel, byl
splněn na 100%.
Dotace města - pro rok 2019 jsme získali dotaci města Město Albrechtice ve výši 10.000,-- Kč,
určený na nákup materiálu na výrobky. Získané prostředky jsme využili na pořízení pedigu,
keramických polotovarů, fixů, pastelek a do stolařské dílny jsme zakoupili kmitací pilu.
Prezentace - sociálně terapeutickou dílnu prezentujeme účastí
na společenských akcích pořádaných městem, okolními obcemi
a dalšími organizacemi v rámci Moravskoslezského kraje.
Výrobky klientů nabízíme i mimo Albrechticko (např. v Ostravě
a na místech navštěvovaných turisty). Prezentujeme tak nejen
Harmonii, ale i město Město Albrechtice. Jsme zapojeni
do aktivit Křídlení nadační fond, Ostrava, pravidelně jsme zváni
na jarmarky, dny obcí, dny sociálních služeb na Krnovsku a
Albrechticku. S nabídkou prezentace a prodeje našich výrobků
jsme pravidelně oslovováni Krajským úřadem v Ostravě. Na
všech prodejních akcích rozdáváme letáčky s informacemi o
službě, jejím poslání a cílech.
Výtěžek z prodeje výrobků slouží k nákupu materiálu do jednotlivých dílen (parafín, hlína, pedig,
barvy apod.)
V roce 2019 jsme se zúčastnili 18 prodejních a prezentačních akcí a společně s klienty jsme
připravili 7 společenských akcí.
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Spolupráce se zahrádkáři
Jako velmi přínosnou hodnotíme spolupráci s místní
organizací zahrádkářů.
Členové Zahrádkářského občanského sdružení
Město Albrechtice několikrát do roka připraví pro
širokou veřejnost výstavku svých výpěstků,
vánočních, velikonočních i jiných dekorací. Přestože
se jedná o tvorbu členů sdružení, vždy jsme srdečně
zváni, abychom se k výstavkám připojili a pochlubili
se výrobky našich klientů. Tuto možnost vítáme, je to
příležitost jak nejen informovat veřejnost o službě, ale zároveň máme možnost nabídnout
výrobky k prodeji. V roce 2019 jsme se zúčastnili 4 těchto výstavek. Na Velikonoční výstavce
nám byla organizátory nabídnuta možnost předvést jakoukoliv techniku, kterou by si mohli
návštěvníci vyzkoušet. Zvolili jsme tkaní koberců. Zájem projevovaly hlavně děti z vyšších
ročníků základní školy.

Týden sociálních služeb
Tak jako každý rok i v roce 2019 jsme se zapojili do celostátního Týdne sociálních služeb
pořádaného Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí
ČR. V roce 2019 se akce uskutečnila v termínu 7. – 13. 10. 2019.
My jsme se zapojili 11. 10. prezentací dílen ve stánku na náměstí a 8. 10. Pořádáním Dne
otevřených dveří. Možnosti navštívit dílny, seznámit se s provozem, klienty a vyzkoušet si
některé techniky, využily děti ze Základní školy v Městě Albrechticích. O akci informoval
i Bruntálský deník.
Den otevřených dveří v STD 8. 10. 2019
Článek v Deníku https://bruntalsky.denik.cz/ctenar-reporter/v-socialne-terapeutickych-dilnachharmonie-20191017.html
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V rámci konání Týdne sociálních služeb se nám podařilo dojednat na den 11. 10. bezplatné
zapůjčení prodejního stánku od města Město Albrechtice k prezentaci služby a výrobků klientů.
Mimo prodej jsme zájemcům rozdávali letáčky a informovali o možnosti seznámit
se s provozem dílen při každoroční příležitosti Dne otevřených dveří.
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V pátek 5. 4. 2019 se v budově krajského úřadu uskutečnila velikonoční prodejní výstava
a 29. 11. Vánoční výstavka.
Těší nás, že se výrobky našich klientů líbí a je o ně opravdu velký zájem. Výrobky nám často mizí
pod rukama dřív, než stihneme vystavit. 

17. 4. Pečení velikonočních beránků – i u nás v dílnách jsme oslavili svátky jara – Velikonoce.
Upekli jsme si beránka, obarvili vajíčka, upletli tatary a vyrobili velikonoční dekorace.

7. května jsme na zahradě postavili májku. Klienti si zahráli nejrůznější hry, opekli jsme špekáčky
a velmi příjemné zpestření připravila vedoucí CHB, která přišla mezi nás s kytarou. Jen to počasí
k nám mohlo být trošku přívětivější . Ale i přes chladnější počasí jsme si všichni den užili.
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Rok 2019 byl velmi štědrý na úrodu hřibů. Na sběr jsme se vypravili 27. srpna a s prázdnou jsme
se nevraceli. Hříbky jsme zpracovali a budeme je používat při nácviku vaření.

A

protože jsme, mimo hřibů, našli i bedle, rozhodli jsme se pro uspořádání další akce pro klienty,
Loučení s létem. Bedle jsme zužitkovali při přípravě kotlíkového leča na otevřeném ohni. Na
přípravě se podíleli všichni klienti a o to více chutnalo.

Pouštění draka 1. 10.
Letošní větrný podzim k pouštění draků přímo
vybízel.

Křídlení Ostrava 28. 11. 2019
Již po šesté jsme se zapojili do aktivit nadačního
fondu Křídlení
Advent plný křídlení.
Jeho posláním je skládat se na křídla pro místní
neziskové organizace, které se věnují tělesně
i duševně postiženým lidem, lidem s nejrůznějším
handicapem, seniorům, sociálně slabým dětem
a studentům, ale také organizacím pečujícím
o zvířata a životní prostředí. Tato akce má
každoročně bohatý doprovodný program (dílničky,
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aukce, workshop, vystoupení klientů, známých zpěváků, klaunů…) a širokou mediální podporu.
Jedním
z mnoha
sponzorů
je i Moravskoslezský kraj. Krátké video z průběhu Křídlení je ke zhlédnutí na tomto odkaze:
https://www.youtube.com/watch?v=axaG0BhXQAU&feature=youtu.be
fotogalerie https://www.adventplnykridleni.cz/galerie/
Další aktuality a fotografie na Facebooku: @Adventplnykridleni
Vánoční setkání je již každoroční tradicí a odměnou za celoroční práci. Společně jsme napekli a
nazdobili cukroví, přichystali bramborový salát a upekli kuřata. Zazpívali jsme si koledy,
zatančili, zahráli stolní hry a pobavili se.

Sociální podmínky klientů:
Sociálně terapeutická dílna nabízí klientům pracovní činnosti v šesti dílnách se zaměřením keramická, košíkářská, arteterapeutická, stolařská, tkalcovská dílna a základy vaření a stolování.
Součástí STD je sociální zařízení se sprchovým koutem zvlášť pro ženy, muže a imobilní klienty.
Dále mohou klienti využívat kuchyňku a přilehlou zahradu. Personál má k dispozici denní
místnost vybavenou kuchyňským koutem a sociální příslušenství.
Popis jednotlivých dílen a činností
Keramická dílna nabízí široké spektrum práce s hlínou
(hnětení, válení, tvarování kuliček, lití...). Sortiment
zhotovovaných výrobků je velký např. aromalampy,
svícny, misky, hrnky, keramická zvířata, obrázky,
drobné dárkové předměty. Dále dílna nabízí práci
s FIMO hmotou, vznikají zde krásné šperky, přívěsky na
klíče a mobilní telefony.
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Košíkářská dílna nabízí činnosti v dílně od základů košíkářství až po složité pletení a ukončení
košíků, výrobu dekorací z pedigu, konečné ošetření výrobků. Vznikají zde košíky, ošatky,
podnosy
různých
velikostí
i tvarů a také různých barev. V dílně jsou dále nabízeny pracovní činnosti pletení a háčkování,
ruční šití, výroba dekorací dle ročního období. Další činností dílny je výroba svíček a lampionů.
Ve stolařské dílně se klienti učí základním dovednostem
při práci se dřevem. Pracují s nejrůznějším nářadím
a dřevoobráběcími stroji. Učí se jak zvládnout práci
s hoblíkem, ruční pilkou, šroubovákem, ale také
elektrickým nářadím jako vrtačka, elektrická přímočará
pilka, bruska. Ze zaměření dílny je zřejmé, že klienty jsou
pouze muži, kteří zde chodí velice rádi.

Ve tkalcovské dílně klienti získají dovednosti ve tkaní
koberců na tkalcovských stavech. Naučí se obsluhovat
tkalcovský stav, ukončit koberec uzlíčkováním,
zvládnou kombinace barev. Další činnosti v dílně jsou
zaměřeny na ubrouskovou techniku, enkaustiku,
quilling, pletení, vyšívání a háčkování.

Arteterapeutická dílna má ve své nabídce široké
spektrum pracovních činností – výrobu glycerinových
mýdel a mýdel s kozím mlékem, malbu na sklo, ruční
šití, pletení, háčkování, zdobení svíček, balení
výrobků, činnosti zaměřené na procvičování jemné
motoriky (skládání mozaiky, korálků), výroba dekorací
dle ročního období, šití polštářů, recyklaci papíru na
brikety aj.

Základy vaření a stolování – 1x týdně vaří skupina max.
4 klientů polední menu o 3 chodech. Učí se základy
vaření, postupně se přidávají náročnější recepty a
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činnosti s tím spojené. Velký důraz je kladen na správné stolování, udržování pořádku a čistoty
v kuchyňce. Klienti sami sestavují jídelníček a nakupují potřebné suroviny.

Stavebně – technický stav objektu
Rekonstrukce objektu proběhla v roce 2012, objekt je v dobrém stavu. Všechny prostory dílny
jsou zcela bezbariérové.

Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2020 a vize do dalších let



Úprava poslání a aktualizace metodických materiálů v souvislosti s měnící se cílovou
skupinou.
Účast v projektu „Podpora služeb sociální prevence 3“

V Krnově 7. 2. 2020

Zpracovala: Bronislava Nováková
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