Sociálně terapeutická dílna §67 zákona č. 108/2006 o soc. službách
Platnost: od 1. 5. 2018
Schválila: Miroslava Koutská, vedoucí služby
POSLÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA
Posláním Sociálně terapeutické dílny Charity Olomouc je pomáhat dospělým lidem s duševním onemocněním
v olomouckém regionu začlenit se do běžného života prostřednictvím obnovení či osvojení sociálních dovedností
a pracovních návyků.
CÍLE
Cíle ve vztahu k uživatelům:
1. cílem služby je uživatel, který zvládá pracovní návyky a dovednosti
Kritéria:
 uživatel si umí říct o pomoc, dokáže s ostatními spolupracovat, je schopen organizovat práci ostatním
kolegům, zvládá pracovní tempo, je zodpovědný za provedenou práci
2. cílem služby je uživatel, který má posílené sebevědomí
Kritéria:
 uživatel se cítí psychicky vyrovnaný, je schopen nalézt vhodný způsob seberealizace, zlepšuje se kvalita
jeho života
3. cílem služby je uživatel, který dokáže být v kontaktu se sociálním prostředím
Kritéria:
 uživatel má posílenou schopnost přirozeně navazovat a udržovat mezilidské vztahy
 uživatel je schopen komunikovat s veřejností
Cíle ve vztahu k pracovníkům a veřejnosti:
1. podpora vzdělávání pracovníků v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním
Kritéria:


1x za rok vzdělávací kurz/stáž zaměřený na cílovou skupinu

2. prohlubování informovanosti veřejnosti o duševním zdraví
Kritéria:


spolupráce s odbornou veřejností (neziskové organizace, zdravotnická zařízení)

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílová skupina
Dospělí lidé s psychotickými a afektivními poruchami v nepříznivé životní situaci. Za nepříznivou životní situaci
považujeme situaci, kdy uživatel v důsledku své nemoci není schopen nalézt možnosti osobní realizace ve
společnosti.
Podmínky pro přijetí

•
•
•

věk 18 - 64 let
v péči psychiatra
ve stabilizovaném psychickém stavu

Službu nemůžeme poskytnout
•
osobám se středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací
•
osobám se syndromem závislosti – zneužívání alkoholu, psychoaktivních a toxických látek
PRINCIPY (ZÁSADY) POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Činnost pracovníků vychází z křesťanských hodnot – víra, naděje a láska (Statut organizace, Kodex Charity ČR).
Pracovníci se při poskytování služeb řídí těmito principy:
1. Podpora v samostatnosti
Pracovníci usilují o zvýšení samostatnosti uživatelů v rámci jejich schopností a dovedností, podporují je
v aktivním řešení vlastní životní situace a respektují jejich svobodné rozhodnutí.
2. Podpora přirozených vztahů
Pracovníci podporují uživatele v udržení a rozvoji jejich mezilidských vztahů s rodinou, přáteli, a blízkým
okolím.
3. Rovnoprávný vztah
Pracovníci přistupují k uživatelům jako k rovnocenným partnerům.
4. Individuální přístup
Pracovníci služby respektují odlišnosti jednotlivých uživatelů a při plánování služby vycházejí z jejich
individuálních potřeb a přání dle písemných individuálních plánů.
5. Profesionální přístup
Pracovníci respektují psychiatrické onemocnění uživatelů a nemění své postoje k uživatelům během a
po ukončení dekompenzace. Profesionalita je zajišťována soustavným vzděláváním a supervizí
pracovníků.

