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1. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA ÚSMĚV 

  

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.“  

Cílová skupina: 

Služba je určena pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 80. 

 

 

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. 

Dílny navštěvují 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 2021, byl 81 uživatelů. 

 Cíle služby: 

 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 
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 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 

 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 

2. POPIS ZAŘÍZENÍ 

Službu sociálně terapeutická dílna (STD) najdete na adrese: 

  Budova ředitelství DOZP/ Čajkovského 1908/82 – zde se nachází 3 dílny. Dvě 

dílny jsou umístěny v hlavní budově organizace – bezbariérové prostory. Třetí 

dílna se nachází v přístavbě u zařízení, kontakt. tel. 606 076 589 e-mail: 

std.vanov@dozp-ul.cz  

 Dílna Všebořice /Všebořická 181/35 – zde jsou 2 dílny (přízemí budovy), 

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

 Dílna Teplice /Vrchlického 1242/19 – zde jsou 2 dílny, bezbariérové prostory, 

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

 Dílna Bukov /Masarykova 754/318a – zde se nachází 2 dílny  – bezbariérový 

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

mailto:std.vanov@dozp-ul.cz
mailto:std.vseborice@dozp-ul.cz
mailto:std.teplice@dozp-ul.cz
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Charakteristika poskytované služby: 

Služba sociálně terapeutická dílna (STD) je určena pro klienty s mentálním a kombinovaným 

postižením, kteří nemají možnost pracovat na běžném trhu práce. Sociální služba v STD je 

klientům poskytována v pracovní dny v době od 8.00 – 15.00 hodin. Docházka je rozdělena 

na dopolední, odpolední a celodenní. Klienti pracují ve 3 hodinových cyklech dopoledne od 

8.00-11.00 hod. a odpoledne od 12.00-15.00 hod. Dílnu je také možné navštěvovat na 6 

hodin, kdy jsou klienti v dílně od 8.00-14.00 hod. Kapacita jsou 2-3 klienti v dílně. Četnost 

docházky do STD je u jednotlivých klientů rozdílná dle klientovo schopností a možností. 

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 na základě individuálních plánů. Činnosti v STD jsou rozděleny do 

jednotlivých dílen dle zaměření a to na keramiku (ruční, litá), práci se dřevem, rukodělnou 

dílnu, práci s výpočetní technikou, základy vaření a stolování a úklidové práce. V oblasti 

sociálních dovedností se zaměřujeme na schopnost komunikovat s lidmi, navazovat kontakty 

a spolupracovat s druhými. 

Celkový počet návštěv klientů za rok 2021, kteří navštívili dílny, byl 7 008 v 3hodinových 

blocích. 

Sociální podmínky klientů:  

Sociálně terapeutická dílna nabízí klientům pracovní činnosti v devíti dílnách se zaměřením - 

keramická, rukodělná, dřevařská, práce s výpočetní technikou, úklidové práce a základy 

vaření a stolování. Součástí STD je i multifunkční hřiště s přilehlou zahradou. V každé dílně 

mají klienti k dispozici i kuchyňku, sociální zařízení a v některých dílnách i sprchovací kout. 

Popis jednotlivých dílen: 

Keramická dílna (Bukov) nabízí široké spektrum práce s hlínou (hnětení, válení, tvarování 

kuliček, lití…). Sortiment zhotovovaných výrobků je velký např. vázy, misky, hrnky, keramická 

zvířata, keramika s vánoční tématikou, drobné dárkové předměty. Dalšími činnostmi, kterými 

se zabývají je výroba svíček a mýdel.  
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 V dřevozpracující dílně (Vaňov) se 

klienti učí základním dovednostem při 

práci se dřevem. Pracují s nejrůznějším nářadím a dřevoobráběcími stroji. Učí se jak 

zvládnout práci s ruční pilkou, šroubovákem, ale také elektrickým nářadím jako elektrická 

lupínková pilka, bruska. Ze zaměření dílny je zřejmé, že klienty jsou převážně muži, kteří zde 

chodí velice rádi. Doplňkovou činností dílny je práce na zahradě, kde se klienti starají o 

pozemek a zahradu a zároveň si upevňují pracovní návyky. Činnost zahrnuje výsev a 

pěstování zeleniny a bylinek, péče o ně, hrabání, zametání, pletí atd. 

                                                                                V rukodělné dílně (Vaňov) se klienti učí vyšívat, 

vyrábět dekorační a ozdobné výrobky, pěstují bylinky. Podílí se také na jejich zpracování. 

V další dílně se klienti zapojují do přípravy 

jednoduchých pokrmů, zpracování zahradních 

výpěstků, osvojují si základy stolování a s tím 

spojené úklidové práce.                                                

 

Další dílna (Teplice) je dílna komunikační techniky. Je zaměřena na práci s výpočetní 

technikou, interaktivní tabulí, s výukovými programy. Klienti se zde učí ovládat základní 

funkce počítače, vyhledávání informací na internetu, na sociálních sítích, zasílání emailu atd. 

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

modelování), rozvoj estetického cítění, skládání stavebnic, navlékání korálků, vyšívání, 

procvičování trivia atd. 
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V dílně ve Všebořicích se také pracuje převážně s keramickou hlínou, ale nebráníme se 

dalším činnostem, které jsou pro klienty přínosem. Procvičování jemné motoriky a logiky, 

trénování základních dovedností (barvy, měsíce, dny v týdnu, roční období, skládání puzzlí, 

hraní společenských her atd.).  Dále se zde zaměřují na různé činnosti jako je skládání 

stavebnic, navlékání korálků, vyšívání. V těchto prostorech jsou nabízeny naše výrobky široké 

veřejnosti. 

   

3. OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM……. 

Z hlediska omezení služby nebyl letošní rok o nic lepší než ten loňský. Neustálé téma k řešení 

byl covid. Prakticky třičtvrtě roku jsme se snažili různým omezením ve službě, zamezit šíření 

nákazy coronaviru. Docházku klientů jsme museli v koordinaci s vedoucími středisek upravit 

tak, abychom klienty z jiných zařízení nemíchali dohromady. V některých případech to bylo 

organizačně náročné. Naše služba tedy fungovala pouze omezeně a to se projevilo na 

celkových ročních počtech docházky klientů. Několikrát nám covid zasáhl i pracovní tým.  

Ale abychom zde nejmenovali jenom to špatné, co nás potkalo, tak stojí za zmínku vytvoření 

místa pro vychovatele, který se zapojil do práce s klienty. Vychovatel je k dispozici klientům, 

kteří se chtějí zdokonalit v oblasti trivia, logického myšlení s pomocí interaktivní tabule, 

tabletů a jiných pedagogických metod. Dílna se velice rychle rozběhla a u klientů je velice 

oblíbena. Klienti mají k dispozici interaktivní tabuli, výukové programy na tabletech, písanky, 

interaktivní tužku, kde si můžou své znalosti a dovednosti opakovat. 

Bohužel jsme letos kvůli situaci kolem pandemie COVID 19 byli nuceni zrušit veškeré 

plánované akce pro klienty. Ale věříme, že příští rok bude lepší a že si vše společně 

vynahradíme. 
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     PROSTORY PRO PEDAGOGA                                                                                               
                                                

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                  

        

4. FINANCOVÁNÍ STD 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí     provozní   6 310 000,-Kč 

Rozpočet Ústeckého kraje          provozní   1 843 575,- Kč 

      Ostatní zdroje         provozní                634 245- Kč 

CELKEM                  8  787 820,- Kč 

                 

                                                       

                                           

 

 

5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 

Vedoucí zařízení, sociální pracovník:  

Jitka Wolfová, DiS.  

Kontakt. tel.775 424 337,  475 666 621  

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

Vychovatel:  Drescherová Vladimíra (úvazek 1,0) 

Pracovníci v soc. službách:    Vokřálová Kateřina  (úvazek 1,0) 

                                                   

mailto:usmev@dozp-ul.cz
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                                                  Křivková Michaela (úvazek 1,0) 

                                                  Toma Zdeněk  (úvazek 1,0) – do 31.8.2021 

                                                  Straka Rostislav (úvazek 1,0) – od 1.9.2021 

                                                  Gorschenková Alena  (úvazek 1,0) 

                                                  Šumová Zdeňka (úvazek 1,0) 

                                                  Svatá Lenka (úvazek 1,0)  

                                                  Hadačová Lenka (úvazek 1,0)                         

                                                  Hrušová Alena (úvazek 1,0) 

         

                                                         Ukázka práce z našich dílen 
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6. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O UŽIVATELÍCH 
 

Přehled o počtech klientů 

 

STD 

 Identifikátor 2550019 

STD Úsměv Počet celkem Muži Ženy 

Kapacita k 31. 12. 2021 22 
 

Počet klientů k 1. 1. 2021 78 31 47 

Přijato 8 4 4 

Ukončen pobyt 5 4 1 

Přemístěno - - - 

Počet klientů 31. 12. 2021 81 31 50 

Z toho pobyt celoroční       

    Složení klientů dle krajů 

 

STD 

k 31. 12. 2021 Počet celkem Muži Ženy 

Ústecký kraj 81 31 50 

    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 6 2 4 

27 - 64 let 68 26 42 

65 - 80 let 7 3 4 

nad 80 let - - - 

Průměrný věk 48 46,7 48,9 

Způsobilí k právním úkonům       

    Zdravotní stav klientů  

 

STD 

  Celkem Muži Ženy 

mobilní 63 26 37 

částečně mobilní 12 3 9 

imobilní 6 2 4 

 
   Přiznání příspěvku na péči   STD 

k 31. 12. 2021 Počet klientů Muži Ženy 

nemá přiznán PnP 1 - 1 

stupeň I. 8 3 5 

stupeň II. 32 17 15 

stupeň III. 23 8 15 

stupeň IV. 17 3 14 

     


