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PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY  

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA BLUDIŠTĚ 

 

Sociálně terapeutická dílna Bludiště je sociální službou, která pomáhá 

klientům získat, rozvinout nebo udržet základní pracovní a sociální 

návyky a dovednosti. 

Klientům jsou nabízeny činnosti s přihlédnutím k jejich zdravotnímu 

postižení, schopnostem a možnostem. 

 

Provozní doba: pondělí a čtvrtek od 12:00 do 15:00 

 

12:00 – 12:15  docházka uživatelů do STD, pokyny k činnostem,  

    pracovní porada 

12:15 – 13:00  sociálně terapeutické činnosti, konzultace 

13:00 – 13:15  přestávka 

13:15 – 13:45  sociálně terapeutické činnosti, konzultace 

13:45 – 13:55  přestávka 

13:55 – 14:40  sociálně terapeutické činnosti, konzultace 

14:40 – 15:00 ukončení pracovní činnosti, úklid pracovního 

místa, pomůcek 

 

Sociálně terapeutická dílna neposkytuje chráněná pracovní místa. Klienti 

nemají pracovní smlouvu, za činnost v dílně nedostávají mzdu. Mohou 

dostat pouze jednorázovou odměnu. 

Sociálně terapeutické dílny jsou sociální služby, které jsou bezplatné. 

Klienti platí za stravu, mají-li o její poskytování zájem. 
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Moje práva 

Mám právo říct svůj vlastní názor. 

Mám právo si zvolit, jak kolik času budu v sociálně terapeutické dílně. 

Mám právo zvolit si přestávky mezi činnostmi podle mých potřeb. 

Mám právo sdělit, jak chci být oslovován(a). 

Mám právo na výběr a změnu svého klíčového pracovníka, pokud  

je to možné. 

Mám právo na výběr z nabízených činností. 

Mám právo si vybrat ze dvou jídel či si přinést vlastní oběd. 

Mám právo na individuální přístup. 

Mám právo si říci o své potřeby. Například už mě ta činnost nebaví, 

nezvládám ji. 

Mám právo určité věci dělat sám (sama). 

Mám právo odmítnout souhlas se zveřejněním fotografie. 

Mám právo na soukromí při hygieně. 

Mám právo si stěžovat. 

Mám právo podávat náměty a připomínky. 

Mám právo na riziko. 

Mám právo nahlížet do písemné i elektronické dokumentace, která je o 

mě v sociálně terapeutické dílně vedena. Mám právo si pořizovat kopie 

z této dokumentace a dělat si poznámky. 

Mám právo odkoupit si svůj vlastní výrobek za cenu použitého materiálu. 

Mám právo na přijetí návštěvy v době, kdy jsem v dílně. Vždy se 

domluvím s pracovníkem STD, který mě z dílny uvolní. 

Mám právo se domluvit na konzultacích se sociálním pracovníkem STD. 
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Moje povinnosti 

Jsem povinen dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti v dílně.  

Svou nepřítomnost v sociálně terapeutické dílně oznámím pracovníkům, 

pokud je to možné, včas, nejpozději však v den nepřítomnosti  

do 8 hodin. 

Pokud budu potřebovat opustit dílnu dříve, nebo přijdu pozdě, musím 

vše nahlásit pracovníkům. 

Při práci nosím pracovní oděv. V pracovním oděvu neodcházím 

z pracoviště. Před odchodem z pracoviště se musím převléknout. 

Své osobní věci si uložím na určené místo, do uzamykatelné skříňky, od 

které mám vlastní klíč.  

Po příchodu do sociálně terapeutické dílny se vždy zapíšu do knihy 

příchodů a odchodů. 

Svůj příchod a odchod ze sociálně terapeutické dílny oznámím (ústně) 

pracovníkům stacionáře. 

Chovám se tak, abych neubližoval jiným. K ostatním se chovám 

ohleduplně. 

Jsem povinen řídit se pokyny pracovníka STD a vedoucího Bludiště. 

Mluvím slušně. Klidně.  

Toho, kdo mluví, nechám domluvit. 

Jednám s druhými s respektem a ohleduplností k jejich postižení. 

Respektuji jejich práva. 

Kouření je povoleno mimo areál budovy, terasy a zahrady stacionáře.  

Před odchodem ze sociálně terapeutické dílny si po sobě uklidím své 

věci, umyji si nádobí. 

Spolupracuji na svém individuálním plánu, cílech se svým klíčovým 

pracovníkem. 
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Do kuchyně vstupuji vždy, když tam není nikdo, koho bych rušil  

při výkonu jeho práce. 

Mezi takové činnosti patří: 

Výdej obědů, jídel. 

Úklid kuchyně pověřeným pracovníkem. 

Odhlášení obědů učiním vždy do 7:30 v den, na který jsem si jídlo 

objednal.  

Šetřím energiemi, vodou. 

K vybavení sociálně terapeutické dílny se chovám ohleduplně. Udržuji 

čistotu a pořádek. Po ukončení pracovní činnosti jsem povinen uklidit si 

své pracovní místo. 

Vzájemně se domlouváme na tykání / vykání. 

Každou nevolnost, bolest nebo zranění oznámím pracovníkovi sociálně 

terapeutické dílny. 

Dbám na to, abych nevystavil riziku infekční choroby, chřipky, průjmu  

a kožním onemocněním jiné klienty a pracovníky sociálně terapeutické 

dílny. 

Před odchodem z dílny se odepíšu v knize příchodů a odchodů. O svém 

odchodu informuju pracovníky STD. 

 

Porušení pravidel poskytování sociálně terapeutické dílny: 

V případě porušení těchto pravidel platí následující postup: 

První porušení pravidel: ústní napomenutí pracovníkem STD. 

Druhé opakované porušení nebo závažné porušení pravidel: písemné 

napomenutí vedoucího střediska. 

Pokud předchozí napomenutí nevedla k nápravě nebo se jedná o fyzické 

ohrožení dalších osob, následuje ukončení smlouvy o poskytování 

sociální služby. 


