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

Příloha k Závěrečné zprávě o činnosti za rok 2020

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
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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
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.

Sociálně terapeutická dílna - 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 2020 bylo uzavřeno 38 platných smluv o poskytování služby. Během roku 2020
byly ukončeny 3 smlouvy a 1 smlouva byla nově uzavřená (obnovená). Ke konci roku bylo
35 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.
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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.
Uživatelé služby:
Schválená kapacita zařízení pro rok 2020 – 30 osob/den
Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2020 a jejich rozdělení (viz tabulka):
ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2020, POČTY DLE:

POČTY UŽIVATELŮ
ŽENY MUŽI CELKEM

3.3.1 POHLAVÍ

14

21

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY MUŽI

35

0

1

29-69 25-57 25-69
rozpětí
52,85 49,62
50,86
0
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

37
37

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

Nesleduje se
14
1
0

27
0
1

41
1
1

3
0
0

3
0
0

ke konci roku bylo 35 platných uzavřených smluv, v průběhu celého roku službu využilo
celkem 38 osob
počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2020 = 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

3

Harmonie, příspěvková organizace
Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
dokumentace je uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby v Sociálně terapeutické dílně
v Městě Albrechticích. Průměrná čekací doba nepřekročí jeden měsíc.
Personál:
počet pracovníků
celkem
vzdělání

přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2020

počet pracovníků
pedagogičtí
pracovníci

%

1
PS

vysokoškolské
vyšší odborné
úplné střední
vyučen
základní
celkem

0,2

3

5,4
1,1

80,6
16,4

6,7

100

vyučen
16,4%

%

přímá péče
pracovníci
v sociálních
službách
2
PS
%

zdravotničtí
pracovníci

sociální
pracovníci

THP

ostatní

4

5

6

3
PS

%

PS

%

PS
0,2

%
3

5 74,6
1 14,9

0,4

6

6 89,5

0,6

PS

%

0,1 1,5
9

0,1 1,5

vysokoškolské
3,0%
vysokoškolské
vyšší odborné
úplné střední
vyučen
základní

úplné střední
80,6%

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2020
Tvorba a revize standardů kvality a metodik – metodiky jsou pravidelně, v ročním intervalu
nebo dle potřeby aktualizovány tak, aby odpovídaly potřebám klientů a dílny a byly v souladu
se skutečností.
Stáže - v průběhu roku jsme umožnili absolvovat stáž dvěma pracovnicím Jinak - pracovnice
z pracoviště sušenek (zaměstnaní naši klienti)
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Ve zpětných vazbách pracovníci ocenili příjemné prostředí, přístup pracovníků ke klientům,
metody komunikace s klienty, způsob vedení dílen, šíři různých technik a činností využívaných
v práci s klienty + zhodnocení práce klientů v prodejných výrobcích. Ochota sdělovat zkušenosti
a informace.
Citace: „službu bych určitě doporučila nejen klientům, ale určitě i veřejnosti, pro lepší informace
o působení sociálně terapeutických dílen“
Evaluace - v rámci realizovaného projektu „Podpora služeb sociální prevence 3“ proběhlo on –
line dne 4. 6. 2020 evaluační šetření II.
Posuzováno bylo 8 kritérií. Ze šetření vyplynula doporučení, která budou realizována
v následujícím období.
Závěrečné shrnutí
Evaluace ověřila, že poskytovatel realizuje službu v souladu s druhem služby – zacílení zejména
na rozvoj pracovních dovedností. Průběžně hodnotí způsob poskytování služby a přijímá změny
v realizaci služby tak, aby odpovídala zjištěným skutečnostem a obecným záměrům
poskytovatele (např. plánovaná změna poslání).
Z rozhovoru s pracovnicemi a z dokumentace služby je zřejmé, že poskytovatel přistupuje
k uživatelům s velkým respektem a důraz klade na podporu jejich důstojnosti (to se projevuje
např. v cíli služby – „podpora soběstačnosti a nezávislosti“). Poskytovatel má důkladnou
obecnou představu o tom, jak podporovat klienty v jejich rozvoji, poctivě promýšlí, jak službu
realizovat pro širokou škálu lidí z cílové skupiny – hledá možnosti jejich podpory či rozvoje.
U obou hodnocených kritérií lze konstatovat, že poskytovatel realizuje postupy, které jsou
předpokladem pro jejich kvalitní naplnění (znalost formálních a neformálních zdrojů
pro naplnění kritéria č. 7 či podrobné analýzy a práce se zdroji pro naplnění kritéria č. 8).
Pro případné změny v postupech (zejména k vyšší konkretizaci a měřitelnosti) lze využít
uvedená doporučení.
Vzdělávání - nedílnou součástí zvyšování kvality poskytovaných služeb je vzdělávání všech
pracovníků. V roce 2020, se v souladu s § 116, odst. 9 zákona 108/2006, 5 pracovníků zúčastnilo
akreditovaných kurzů (Využití zahrady při práci s uživateli sociálních služeb), 6 pracovníků
se zúčastnili odborné stáže v Jinak, o .p. s..
Dále jsme absolvovali 3 školící akce (Cesta srdce, Život v komunitní sociální službě, Skladová
evidence v systému PowerCare).
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 2020
proběhlo 12 pravidelných kontrol a jedna následná. V 10 případech nebyly zjištěny závady
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a tedy ani uložena opatření, v 1 případě byly závady odstraněny v průběhu kontroly, 2 x byla
stanovena následná kontrola – problematice budeme věnovat pozornost v následujícím období.
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 2020 nebyla na kvalitu poskytování sociálních služeb podána žádná oficiální stížnost.
Pracovní uplatnění klientů
V roce 2020 jsme pokračovali ve spolupráci s Jinak o. p. s. V roce 2019 jsme zahájili, nácvik
pracovních činností směřujících k získání zaměstnání ve výrobně 1. Jinačí v Krnově. V současné
době v 1. Jinačí pracují 3 osoby. Jeden klient pracuje ve firmě Radek Zajíc - firma ModaNet.
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. Všem zaměstnaným klientů jsme umožnili i nadále
docházet i do STD. Aby bylo možné tyto dvě aktivity skloubit, vyšli jsme jim vstříc úpravou
rozpisu docházky.
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 2020
jsou následující skutečnosti:
Věkové složení: početně nejsilněji zastoupenou skupinou jsou klienti ve věku 41 – 65 let, což
dělá 80% z celkového počtu klientů navštěvujících dílny.

Věkové složení
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

muži
ženy
celkem

18-26

27-40

41-50

51-65
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V současné době dochází do dílen 100% klientů z CHB. Dílna je tedy závislá na věkovém složení
těchto klientů. Nabídku navštěvovat službu STD i osobami z domácností v roce 2020 nevyužila
žádná 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, účast a propagace dílen na prodejních akcích v místě
i blízkém okolí).
Docházka
V roce 2020 jsme nabídli navýšení docházky 6 klientům, kteří nabídku využili.
K ukončení smluv došlo u 4 klientů: 1x z důvodu uzavření pracovní smlouvy, 1x obavy
opatrovníka z nákazy covid, 1x stěhování do Krnova, 1x zhoršení zdravotního stavu
a nezájem o aktivity v dílnách.
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.

ČETNOST DOCHÁZKY (POČET DNŮ V
TÝDNU)
každodenně
40%

1-2 dny v týdnu
6%

více než 2x v
týdnu
54%

Rok 2020 byl velmi netypický vzhledem k probíhajícím opatřením proti šíření nákazy covid.
Od 16. 3. byly dílny zcela uzavřené, provoz byl obnoven 25. 5. a to pouze pro klienty do 50 ti let
věku. 22. 6. bylo vládním nařízením, umožněno navštěvovat dílny všem klientům. Tato situace
trvala do 15. 10.. S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci v organizaci Harmonie
jsme přistoupili k vnitřnímu opatření, na základě kterého klienti docházeli po skupinách podle
jednotlivých CHB tak, aby v dílnách nepřicházeli do kontaktu osoby z různých bydlení.
I po nastavení systému zohledňující přijatá opatření docházelo ke změnám s ohledem
na karantény v různých CHB. Např. když z důvodu karantény nedocházeli po dobu 14 dnů
klienti z CHB Krnovská, umožnili jsme navýšení četnosti docházky klientům z ostatních bydlení.
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Financování:
Služba sociálně terapeutická dílna je v letech 2020 -2021 podpořena v rámci projektu „Podpora
služeb sociální prevence 3“ realizovaného Moravskoslezským krajem.
Účelem realizace projektu je finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb v daném období.
Při poskytování služby STD se řídíme metodikou projektu, která nám ukládá následující
povinnosti:
S každou podpořenou osobou vyplnit Monitorovací list podpořené osoby a Informace
o zpracování osobních údajů pro potřeby evidence projektu.
Dodržovat pravidla publicity projektu.
Uchovávání dokumentů po stanovenou dobu – 31. 12. 2033.
Plnění účelu projektu je sledováno v Monitorovacích zprávách, které jsou předkládány
v půlročních intervalech prostřednictvím aplikace umístěné na stránkách Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje a souběžně zasílány v listinné podobě poštou nebo datovou
schránkou. Pro každý rok jsou stanovena dvě monitorovací období – vždy k 30. 6. a k 31. 12.
daného roku.
Služba plní požadavky na publicitu projektu (na všech písemnostech, které souvisejí s realizací
sociální služby, vždy uvádíme skutečnost, že se jedná o aktivity projektu):
 Informace o nakládání s osobními údaji
 Monitorovací list
 Letáky
 Webové stránky
 Zprávy o činnosti
 Prodejní akce
V místě poskytování sociální služby, je na viditelném místě, umístěn plakát s informacemi
o projektu.
Monitorovacími indikátory jsou:
Počet podpořených účastníků projektu – v našem případě se jedná o 30 osob.
Počet hodin podpory – minimálně 40 hodin podpory.
Za pravidelné odesílání monitorovacích zpráv je zodpovědná vedoucí STD.
Dotace města - pro rok 2020 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.
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Události:
Prezentace - sociálně terapeutickou dílnu prezentujeme účastí
na společenských akcích pořádaných městem, okolními obcemi
a dalšími organizacemi v rámci Moravskoslezského kraje.
V roce 2020 jsme se, se vzhledem k epidemiologické situaci,
zúčastnili pouze 3 akcí. Akce organizátoři buď vůbec nepořádali,
nebo je, na základě opatření, rušili. Možnost prezentace výrobků
tedy nebyla tak široká jako v jiná období.
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.)
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace jsme se v roce 2020 zúčastnili pouze 3 prodejních
a prezentačních akcí a společně s klienty jsme připravili 5 společenských akcí.
Spolupráce se zahrádkáři
I přes veškerá covid opatření probíhající
v uplynulém roce se podařilo Zahrádkářskému
občanskému sdružení Město Albrechtice najít,
v době rozvolnění, vhodný termín a uspořádat
alespoň jednu akci – Podzimní výstavu
výpěstků. Tato výstavka je určena nejširší
veřejnosti a již tradičně jsme k účasti zváni.
Je to příležitost jak nejen informovat veřejnost
o službě, ale zároveň máme možnost
nabídnout výrobky k prodeji.
Akce zahrádkářů jsou mediálně podporovány zveřejněním v místní kabelové televizi,
zveřejněním pozvánky na akci na stránkách obce, hlášením v místním rozhlase a ve Zpravodaji
Města Albrechtic.
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Další příležitostí, jak o sobě dát vědět bylo pozvání starostky města k účasti na vánoční akci
pořádané městem s názvem Vánoce v Městě Albrechticích. V prostorách bývalé prodejny jsme
po dobu dvou týdnů prodávali výrobky našich klientů. A protože to bylo v předvánočním čase,
byl největší zájem o vánoční dekorace a svíčky. Z našeho pohledu to byla velmi úspěšná akce.
Velké poděkování patří paní starostce a všem občanům Albrechtic, kteří nás podpořili. Opět
jsme zjistili, jak málo občanů (přes veškerou propagaci) ví o naší prodejně na B. Smetany.
Věříme, že si k nám nyní najde cestu více zákazníků.

Zátor 29. 11. 2020
U příležitosti charitativní akce výdeje objednaných
vánočních hvězd na obecním úřadu v Zátoru nám byla
nabídnuta možnost vystavit v předsálí výdejní místnosti
i naše výrobky. Rádi jsme nabídky využili.

I chod dílen byl v roce 2020 ovlivněn opatřeními proti šíření nákazy covid 19. Ale ani v tuto dobu
jsme nezaháleli.
Po dobu uzavření dílen pro klienty pracovníci vykonávali činnosti, které umožnily pokračovat
v nácviku dovedností klientů v domácím prostředí jako např.:
- příprava šablon a materiálu pro domácí výrobu krabiček
- tisk štítků pro polep krabiček
- příprava materiálu a postupu pro samostatnou výrobu „štěstíček“ v domácím prostředí
- předkreslení vzorů pro domácí vyšívání a vybarvování
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- navlékání knotů
- příprava materiálu pro pletení košíků
- rozvoz a svoz materiálů a hotových výrobků
- dokončovací a opravné práce, aby výrobky mohli další klienti balit nebo pokračovat v další
výrobní fázi a výstupem byl prodejný výrobek.
Dobu uzavření dílen jsme využili k vybudování skleníku a vyvýšených záhonů, malování prostor,
zvelebení kuchyně pro nácvik vaření (obklady), vybudování kuchyňského koutu v tkalcovně,
montáž skleníku a také jsme zhotovili vyvýšené záhony.

Pro potřeby klientů a pracovníků Harmonie jsme ušili cca 1200 ks roušek a 15 ks empírů.
Rouškami jsme také vypomohli pracovišti ARO Krnov a dopravní zdravotní službě Astra Město
Albrechtice.

Setkání po dlouhé době
V pátek 26. 6. jsme využili pěkného počasí a rozhodli jsme se přivítat klienty STD akcí spojenou
s opékáním špekáčků. Než se špekáčky opekly, stihli jsme posbírat borové šišky na vytvoření
hmatového chodníku, natrhat květy lípy a pořezat suché větve. Po vynucené přestávce v době
nouzového stavu byli klienti plni síly a elánu a práce nám šla pěkně od ruky.
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23. 7. 2020 – 1. výprava na houby – náš úlovek nebyl takový, jak jsme si představovali,
a tak jsme hned naplánovali, že akci zopakujeme 
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26. 8. 2020 – sběr léčivých rostlin a přírodnin
Využili jsme příznivého počasí a vyrazili, s klienty STD, na sběr přírodnin a bylinek. Příroda nás
vždy dokáže inspirovat a už máme spoustu nápadů na využití v nových výrobcích…

3. 9. jsme pro klienty uspořádali akci Loučení s létem. Z vlastní úrody jsme společnými silami
v kotlíku na ohni uvařili lečo, zahráli mölkky, bocce zasoutěžili si v hodu svázaných míčků
na šňůru, zacvičili si a užili si pohodový den na zahradě.

13

Harmonie, příspěvková organizace
Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
10. 9. jsme se opět vypravili do přírody. Ani tentokrát jsme se nevraceli s prázdnou. Příroda byla
štědrá a kromě hříbků jsme přinesli i jablka. Vše jsme zpracovali, zakonzervovali a použijeme
při nácviku vaření.

Práce s vybudováním skleníku a vyvýšených záhonů v STD se určitě vyplatila. Sklizeň byla
bohatá, zdravá a chutná.
Péče o úrodu v proměnách ročních období byla pro klienty novou zkušeností. Získali možnost
pozorovat, jak se střídáním ročních období stane ze zasetého semínka, jedlý plod. 

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.
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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, lapače snů, textilní
výrobky. Dále dílna nabízí práci s FIMO hmotou,
vznikají zde krásné šperky, přívěsky na klíče a mobilní
telefony.

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.
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V 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 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 2021 a vize do dalších let



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

Zpracovala: Bronislava Nováková, vedoucí STD
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