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Barevné domky Hajnice
Ing. Bc. Lucie Skalová
Mgr. Zuzana Zapletalová
Krkonošská 2917, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(Stříbrná dílna)
Ambulantní
Pondělí – pátek
7:00 – 15:30
V době víkendů a státních svátků služba není poskytována.
www.barevnedomky.cz

Poslání
Posláním ambulantní služby Sociálně terapeutické dílny je poskytovat podporu v sociálním začlenění,
samostatnosti a soběstačnosti osobám s mentálním a kombinovaným postižením v produktivním věku,
které nejsou z důvodu svých zdravotních obtíží umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce.
Z těchto důvodů jsou aktivity služby zaměřeny na zdokonalování pracovních návyků a dovedností.
Dlouhodobá a pravidelná podpora klientů je zajištěna prostřednictvím širokého spektra aktivizačních
činností.

Cíle
Mezi hlavní cíle Sociálně terapeutické dílny, s nimiž je služba poskytována, patří:
 pracovní seberealizace podobná běžnému společenskému životu lidí v produktivním věku,
 tvorba struktury dne,
 vytváření a rozvoj sociálních a pracovních dovedností a návyků klientů,
 podpora klientů v samostatnosti a soběstačnosti, a s tím související snížení závislosti na pomoci
druhé osoby,
 podpora svobodného a důstojného zapojení se do přirozeného prostředí komunity.

Cílová skupina
Služba je určena osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64 let s bydlištěm
v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj. Cílovou skupinou
Sociálně terapeutické dílny jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení.
V důsledku svých zdravotních omezení nejsou tyto osoby umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu
práce. Nepříznivá sociální situace je současně spjata i s nedostatečnými pracovními a sociálními
dovednostmi, příp. i s nízkým stupněm vzdělání.
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Zásady
Základní zásady poskytování služby Sociálně terapeutické dílny spočívají v respektování lidské
důstojnosti a svobody a v individuálním přístupu ke všem klientům. Pracovníci respektují přání
a rozhodnutí klientů ve všech oblastech jejich života, vždy v souladu s možnostmi a nabídkou služby.
Činnosti a aktivity služby jsou nastaveny tak, aby podporovaly klienty k převzetí spoluodpovědnosti
na řešení jejich nepříznivé sociální situace. Aktivní podpora ze strany pracovníka přichází
pouze v případech, kdy klient není schopen na danou situaci reagovat samostatně.
Spolupráce pracovníka a klienta je založena na partnerském vztahu. Při poskytování služby pracovníci
uplatňují své odborné znalosti a postupy, vždy za účelem úspěšné realizace zakázky klienta a v souladu
s cíli stanovených v rámci individuálního plánování.
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