Sociálně terapeutické dílny (STD) jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Cílem STD
je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních
návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Pro koho tady jsme:

Našimi uživateli jsou osoby s mentálním, tělesným
a kombinovaným postižením po ukončení základní
školní docházky od 16 do 64 let, které mají sníženou
schopnost soběstačnosti v základních životních
dovednostech a nemohou najít pracovní uplatnění
na chráněném ani běžném trhu práce.

www.linhart-chelcice.cz

V rámci služby uživatelé využívají:

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začlenění a k rozvoji osobnosti
• podporu při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků
a dovedností
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• základní sociální poradenství

Náplní služby je nácvik a provádění pracovních činností, a to s ohledem na
schopnosti, omezení, přání a cíle každého uživatele služby. Mezi realizované
činnosti patří:
• práce s keramickou hlínou, s textilem, výtvarné techniky, výroba dekorací atd.
• pomoc při výrobě potravinových produktů
• práce na zahradě (pletí, zalévání, hrabání listí, sběr ovoce a bylin), úklid
venkovních prostor
• pomoc s úklidem v Domově, zametání, mytí nádobí, zalévání květin, žehlení,
třídění odpadu
• edukační činnosti (procvičování čtení, psaní, počítání, trénování paměti atd.)
• pohybové aktivity (rozcvička, procházky)
• příprava a účast na akcích pořádaných Domovem (benefiční ples, benefiční
koncert, workshopy pro veřejnost v přírodní zahradě atd.)

Čas a místo poskytování služby:
pracovní dny od 7:30 do 13:30 hod.
v prostorách Chelčického domova
sv. Linharta, Chelčice č. p. 1.

Forma služby:
ambulantní

Úhrada za službu:

Služba je poskytována ze zákona zdarma vyjma
stravování a fakultativních činností
(doprava, praní prádla).
Kontaktní osoba:
Mgr. Bc. Markéta Cinádrová
Tel.:		

775 382 488

E-mail:
info@linhart-chelcice.cz

V letech 2019 – 2022 je provoz sociální služby STD financován prostřednictvím
Individuálního projektu V Jihočeského kraje. Od roku 2022 je tato služba
spolufinancována účelovou dotací z MPSV. Další zdroje: příspěvky obcí,
individuální dary.

