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1. Sociálně terapeutická dílna 

 

1.1 Zaměření a činnost 
Sociálně terapeutické dílny byly zřízeny v DOZP Ústí nad Labem, jehož zřizovatelem je 

Ústecký kraj. Založení sociálně terapeutických dílen vyvstalo jako potřeba při transformaci 

zařízení. Tato ambulantní služba je poskytována od 1. 1. 2011. 

 V roce 2019 byla služba odloučena od Denního stacionáře, který se sloučil se stejnou 

službou na DOZP Severní Terasa. Služba STD se osamostatnila pod názvem „Sociální 

terapeutická dílna Úsměv.“  

Poslání STD 

Posláním služby je prostřednictvím sociálně pracovní terapie zajistit lidem z cílové 

skupiny takovou individuální podporu, která povede k získání, udržení a rozvoji jejich 

pracovních návyků a dovedností v různých oblastech pracovních činností, které jsou potřebné 

pro běžný způsob života. To znamená nabídnout uživatelům takové služby a aktivity, které 

jim pomohou v zapojení do běžné společnosti včetně možného uplatnění na volném trhu práce 

a nabídnout jim užitečné a smysluplné trávení volného času. 

Do dílen dojíždějí uživatelé z DOZP Všebořice, DOZP Severní Terasa, DOZP Trmice – 

Gorkého (klienti ze zařízení Trmic - Gorkého jsou uživatelé z bývalého zařízení Hliňany), 

DOZP Trmice – Za Humny, CSP Litoměřice a uživatelé z domovů. Uživatelé do našich dílen 

dojíždějí buď samostatně (ve skupinách, jednotlivci), za doprovodu pracovníků ze zařízení 

nebo doprovod zajišťují pracovníci z našich dílen. 

Okamžitá kapacita je 22 uživatelů, denní kapacita je 44 uživatelů. Celkový počet 

uživatelů, kterým byla služba poskytována, na konci roku 2019 byl 82 uživatelů. 

Hlavní cíle 

 Respektovat a uplatňovat práva uživatelů, podílet se na průběhu sociální služby, 

vyjadřovat své potřeby, přání a stížnosti 

 Zajišťovat kvalitní poskytování sociální služby  

 Dodržovat etický kodex organizace 

 Spolupracovat s rodinami a domovy uživatelů, podporovat a udržovat navázané 

vztahy, získávat zájem rodičů o dění v Sociálně terapeutických dílnách 

 Našimi službami se snažit zajistit osobám s mentálním postižením záruku jejich 

dalšího rozvoje v oblasti manuální, duševní, tělesné, společenské a zejména 

v oblasti pracovní 

 Rozvíjet a respektovat citový život uživatelů, umožňovat navazování 

přátelských, mezilidských vztahů 

 Získávat uživatele pro pracovní aktivity, vytvářet podmínky pro co největší 

zapojení uživatelů do pracovních činností, individuálně pracovat ve skupinách 
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 V maximální míře zapojit uživatele do běžné společnosti 

 Rozvinout a fixovat individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti 

jednotlivých uživatelů, zpracování rehabilitačních plánů 

 Podpořit samostatnost a vlastní aktivitu uživatelů sociálních služeb 

 

Principy 

 Být součástí fungující sítě zařízení poskytujících služby lidem s mentálním 

postižením 

 Vytváření podmínek pro maximální naplňování práv uživatelů 

 Respektování volby uživatelů 

 Vnímání sociální situace klienta jako celku ve všech souvislostech  

 Individualizace podpory - individuální plány 

 Zaměření na celek- spolupráce s rodinou, organizacemi, institucemi 

 Flexibilita (služby se přizpůsobují uživateli) 

 Zajišťování bezpečnosti a odborného poskytování služeb 

 Týmová spolupráce 

 Princip informovanosti 

 Tolerance, důvěra, bezpečí 

 Odbornost poskytovaných služeb 

 Dodržování Etického kodexu zařízení 

 Svoboda pohybu a projevu 

 

Práce s uživateli v sociálně terapeutických dílnách začíná od 8:00 - 15:00.  Na 

jednotlivých pracovištích uživatelé pracují ve tří a šesti hodinových cyklech dle svých 

možností. 

 

V STD do dubna 2019 fungovalo 5 míst poskytování služby s 8 dílnami, a od května 4 

místa poskytování služby s 9 dílnami, v kterých realizujeme tyto programy: 

 

 Zahradnické práce a práce - péče o zelené plochy, hrabání trávy, hrabání listí, pletí, 

odklízení sněhu, péče o záhony, výsev zeleniny a bylinek, pěstování zeleniny a bylin, 

výsadba ovocných keřů a jejich stříhání.                         

 Práce se dřevem- (drobné výrobky) – krmítka, ptačí budky, domečky pro hlodavce,  

vyřezávání dřevěných motivů (spolupráce s ostatními dílnami, výroba výrobků na 

žádost), drobné opravářské práce na jednotlivých zařízeních práce se zahradním 

nábytkem – broušení, nátěr, atd. 
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 Ruční keramika - zaměřují se zde i na práci s keramikou – práce s keramickou 

hlínou, výroba keramiky - modelování z hroudy/válečků/plátů, modelování z formy 

 Litá keramika- zaměřují se zde na práci s licí hmotou a sádrovými formami.   

 Šití, vyšívání – dekoračních a ozdobných výrobků 

 Cvičná kuchyně - výroba a příprava jednoduchých jídel, nákupy potravin, 

zpracovávání zahradních výpěstků 

 Rukodělné práce - výroba mýdel, práce s textilem (tkaní, šití, vyšívání), práce 

s papírem, drátkování, práce s polymerovými hmotami, práce s přírodninami, 

decoupage  

 Aktivizační činnosti - procvičování jemné motoriky a logiky, trénování základních 

dovedností (barvy, dny, měsíce, roční období, hodiny atd.). 

Dále se zde zaměřují taktéž na různé činnosti jako je arteterapie (malování pastely, 

akvarel, modelování), muzikoterapie (poslech hudby, zpěv, poslech spojený s tancem, 

použití hudebních doprovodných nástrojů), skládání stavebnic, puzzle, navlékání 

korálků, šití z flísu, procvičování trivia 

 Úklidové práce - zaměřují se na úklidové práce (domácí práce – vytírání, zametání, 

luxování, utírání prachu, atd.)  

 Práce s výpočetní technikou - byly zakoupeny počítače s interaktivní tabulí a 

speciální vzdělávací program 

 

          Dílna Vaňov 

 

 

  

                                Dílna Vaňov 
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Služba sociálně terapeutických dílen je poskytována na těchto pracovištích: 

 Budova ředitelství DOZP/ Čajkovského 1908/82 – zde se nachází tři dílny. Dvě 

dílny, jsou umístěny ve správě organizace (v hlavní budově)- bezbariérový 

přístup. Třetí dílna zaměřená na práci na zahradě a dřevem se nachází 

v přístavbě u zařízení, kontakt tel. 606 076 589 e-mail: std.vanov@dozp-ul.cz  

 Dílna Všebořice /Všebořická 181/35 – dvě dílny (přízemí budovy), kontakt. tel. 

606 076 592 e-mail: std.vseborice@dozp-ul.cz  

 Dílna Trmice /Fügnerova 297/23 – pronajaté místnosti od města Trmice,   

ukončení poskytování k 31.4.2019 

 Dílna Teplice /Vrchlického 1242/19 – zde jsou dvě dílny, bezbariérový prostor, 

kontakt. tel. 606 076 591 e-mail: std.teplice@dozp-ul.cz  

 Dílna Střekov /Kozinova 1240/1- pronajaté místnosti-ukončeno poskytování   

k 31. 4. 2019 

 Dílna Bukov /Masarykova 754/318a – zahájen provoz od 1. 5. 2019 Dvě dílny  – 

bezbariérový přístup, kontakt. tel. 606 076 590 e-mail -std.bukov@dozp-ul.cz  

 

 

Práce na jednotlivých pracovištích jsou rozděleny do dvou časových úseků: 

 Ve 3 hodinových cyklech dopoledne od 8,00-11,00 a odpoledne od 12,00-15,00.  

Kapacita jsou 2-3 uživatelé v dílně. Dílnu je také možné navštěvovat na 6 hodin, kdy jsou 

uživatelé v dílně od 8.00 do 14.00 hodin podle možností uživatelů. 

Uživatelé sociálně terapeutických dílen se během roku zúčastňují různých akcí  

pořádaných naší službou nebo společenských akcí pořádaných jiným subjektem (návštěva 

divadel, výstav, diskotéky, Zahradní slavnost, Mikulášská, různé společenské akce atd.) 

V průběhu poskytování služby jsou uplatňovány prvky individuálního přístupu k 

uživatelům a tak se podle potřeb vytváří individuální /rehabilitační/ plány, podle kterých se 

s uživateli pracuje.  

Během celého roku se snažíme, aby byla jednotlivá pracoviště maximálně využita. 

Zájem o službu Sociálně terapeutické dílny, se každým rokem stále zvyšuje. 

Celkový počet návštěv uživatelů za rok 2019, kteří navštívili dílny, byl 10224 uživatelů 

v 3hodinových blocích. 
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1.2. Financování STD 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí     provozní  4 649000,-Kč 

Rozpočet Ústeckého kraje          provozní  3 643568,- Kč       

Ostatní zdroje           provozní     132 634- Kč 

CELKEM        8 425 202,- Kč 

                 

                                                         

                                                          1.3. Organizační struktura 

 

Vedoucí zařízení: Drescherová Vladimíra  (úvazek 1,0)  

kontakt tel.725 043 910,  475 666 621  

e-mail: drescherova.v@dozp-ul.cz , usmev@dozp-ul.cz 

Sociální pracovník: Jitka Wolfová, DiS. (úvazek 1,0) 

kontakt tel: 775 424 337 , 475 666 622 

e-mail: socialni.std@dozp-ul.cz 

Metodik: Mgr. Krčková Hana – DPČ ( úvazek 0,2) 

Pracovníci v soc. službách:    Mašková Kateřina (úvazek 1,0) – do 31.8.2019 

                                                  Vokřálová Kateřina  (úvazek 1,0) 

                                                  Smutný Jaromír  (úvazek 1,0) 

                                                  Křivková Michaela (úvazek 1,0) 

                                                  Píšová Šárka  (úvazek 1,0) 

                                                 Toma Zdeněk  (úvazek 1,0) 

                                                 Gorschenková Alena  (úvazek 1,0) 

                                                  Šumová Zdeňka (úvazek 1,0) 

                                                  Dlouhá Tereza ( úvazek 1,0) 

                                                  Svatá Lenka (úvazek 1,0) – od 1.9.2019 
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         Sociálně terapeutické dílny se stále rozrůstají a vylepšují. V dubnu byla zrušena 2 místa 

poskytování a to na Střekově a v Trmicích. Řešili jsme tím lepší podmínky, jak pro uživatele, 

tak pro pracovníky v sociálních službách (pomoc při manipulaci s uživateli s pohybovým 

postižením, zastupitelnost pracovníků, vhodnější prostory, bezbariérovost) a od měsíce května 

fungují 2 nové dílny na Bukově a další dílna ve Vaňově.  S tímto krokem došlo i k přesunutí 

některých zaměstnanců a změně zaměření dílen. V dílně ve Všebořicích máme ukázku našich 

výrobků. Klientela z řad široké veřejnosti se sem ráda vrací pro naše výrobky. Úspěch 

s výrobky z dílen také pociťujeme na různých prodejních akcích, které pravidelně 

navštěvujeme.  

To že jsou naše dílny žádané, je znát i na počtu uživatelů, kteří k nám docházejí. Toto je 

pro nás známkou, že se uživatelům u nás líbí a rádi naší službu využívají. 

 

Dílna Všebořice 

              

 

                                                            Dílna Bukov 
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Výrobky z našich dílen 
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3. Základní údaje o uživatelích 
  

 
Přehled o počtech klientů 

 

STD 

 Identifikátor 2550019 

STD Úsměv Počet celkem Muži Ženy 

Kapacita k 31. 12. 2019 22 
 

Počet klientů k 1. 1. 2019 84 31 53 

Přijato 3 2 1 

Ukončen pobyt 5 2 3 

Přemístěno  - -   - 

Počet klientů 31. 12. 2019 82 31 51 

Z toho pobyt celoroční       

    Složení klientů dle krajů 

 

STD 

k 31. 12. 2019 Počet celkem Muži Ženy 

Ústecký kraj 82 31 51 

    Věkové složení klientů  

 

STD 

  Celkem Muži Ženy 

do 1 roku  - -  -  

  1 - 7 let  - -  -  

 7 - 10 let  - -   - 

11 - 15 let  - -  -  

16 - 18 let - - - 

19 - 26 let 1 1 - 

27 - 64 let 76 28 48 

65 - 80 let 5 2 3 

nad 80 let    

Průměrný věk 47.03 45,51 48,56 

Způsobilí k právním úkonům       

    Zdravotní stav klientů  

 

STD 

  Celkem Muži Ženy 

mobilní 59 24 35 

částečně mobilní 15 4 11 

imobilní 8  3 5 

 
   Přiznání příspěvku na péči   STD 

k 31. 12. 2019 Počet klientů Muži Ženy 

nemá přiznán PnP 1  1 

stupeň I. 11 5 6 

stupeň II. 28 15 13  

stupeň III. 30 7 23 

stupeň IV. 12 4 8 
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