Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
Sociálně terapeutické dílny

Kapacita služby:
Okamžitá individuální kapacita 1 osoba
Okamžitá skupinová kapacita 10 osob
Poslání:
Posláním Sociálně terapeutické dílny je
podporovat osoby s mentálním a
kombinovaným postižením v osvojení
pracovních a sociálních návyků.

si

a

zdokonalování

Cíle:
- Klienti si s přiměřenou podporou osvojují, zdokonalují se a
zachovávají si pracovní návyky.
- Klienti mají přirozené vazby s okolím.
- Klienti zvládají být s přiměřenou podporou samostatní,
soběstační a zvyšovat si sebevědomí.
Okruh osob:
- Osoby od 18 let s mentálním a kombinovaným postižením,
které nemohou najít uplatnění na otevřeném ani chráněném
trhu práce.

Do okruhu cílové skupiny nepatří:
Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o
poskytování sociální služby z následujících důvodů:
• Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou
zájemce žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu
osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
• Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí takové
sociální služby
o Zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí
ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
o Zájemce není schopen pobytu ve službě z důvodu
akutní infekční nemoci
o Chování zájemce by z důvodu duševní poruchy
závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
• Zájemce, který žádá o poskytnutí sociální služby,
vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto
žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby
z důvodu porušování povinností vyplývajících ze
smlouvy.
• Zájemce nedoloží lékařský posudek k žádosti o přijetí.
Zásady pracovníků:
- S klienty jednáme jako s dospělými lidmi, mají stejná
práva jako všichni ostatní.
- Podporujeme klienty v samostatnosti a nezávislosti,
neděláme za klienty nic, co mohou zvládnout sami.
- Klienty upozorňujeme na důsledky jejich chování,
jednání a případná rizika
- Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, službu
poskytujeme dle potřeb konkrétního klienta
- Poskytujeme klientům prostor, aby se mohli sami
rozhodovat, a nevnucujeme jim své názory.

Nabízíme:
Strava
Možnost odebrat stravu
Podpora pracovníků
Získání a upevnění pracovních dovedností,
rozvoj
sociálních
dovedností
(např.
komunikace s vedoucím dílny a kolegy,
týmová spolupráce, zvládání nečekaných situací,
udržení pozornosti, včasný příchod do dílny, hlídání
času přestávky, přebírání odpovědnosti, podpora při
upevňování dovedností při péči o vlastní osobu.
V rámci pracovní terapie bude pracovník u klientů
rozvíjet jejich motorické schopnosti, klienti se učí
keramickým dovednostem, práci ve skupině a
vytvářejí si pracovní a sociální návyky vhodné pro
budoucí zaměstnání. Používáme různé keramické
hlíny. Hotové výrobky dekorujeme a na dílně různými
technikami. Další možností je točení na elektrickém
kruhu, kterým je dílna vybavena. Hotové výrobky
prodávají klienti s podporou pracovníka v obchodě
v Oseku, nám. Klášterní 3. Klienti tímto mají možnost
si vyzkoušet celý proces od výroby až po prodej
hotového výrobku. Při prodeji získávají klienti pocit
jistoty a motivace k další práci.
Součástí služby jsou nácviky zvládání péče o sebe,
rozvoj soběstačnosti a další činnosti vedoucí
k sociálnímu začleňování. Klienti se mohou
rozhodnout, kterou činnost a v jaké frekvenci chtějí
využívat.

Služba je poskytována dle potřeb klientů služby.
Zájemce o službu se společně se sociální pracovnicí
seznámí s možnostmi a podmínkami poskytování
sociální služby, s prostředím a pracovními terapiemi
poskytované sociální služby. Pracovníci podporují
klienty v pracovních návycích a dovednostech,
rozvíjejí a upevňují jejich dovednosti, pomáhají jim při
běžných úkonech osobní hygieny, při zajištění a
přípravě stravy.
Služba je poskytována
poskytnuté stravy.

bezplatně,

mimo

Pokud budete chtít vědět více, obraťte se na
sociálního pracovníka na tel. 417 837 323
nebo na www.dsshaj.cz
Kontakt:
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves,
příspěvková organizace
Kubátova 269
417 22 Háj u Duchcova
Tel:
417 837 323
E-mail: info@dsshaj.cz
Web:
www.dsshaj.cz
Zřizovatel:
Ústecký kraj
Web:
www.kr-ustecky.cz

