
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ
DÍLNY SDRUŽENÍ PRÁH



SDRUŽENÍ PRÁH ZŘIZUJE TŘI TIPY 
DÍLEN:

� Sociálně terapeutickou dílnu Café Práh

� Sociálně terapeutickou dílnu Trojlístek
� Sociálně terapeutickou dílnu Rukodělnou



CÍLOVÁ SKUPINA
Službu poskytujeme dosp ělým lidem, kte ří splňují následující podmínky:

� dlouhodob ě duševn ě nemocní s psychotickými nebo afektivními 
poruchami,  kte ří jsou v d ůsledku své nemoci znevýhodn ěni na 
otev řeném trhu práce

� bydlišt ě v Brn ě a okolí (dojezd do dílny do 60 minut)

� věk 18 – 64 let (Café Práh 18 – 58 let)

� stabilizovaný psychický stav

� vlastní rozhodnutí pro vstup do služby

� zájem o pracovní činnosti

� aktivní spolupráce s pracovníky na stanovování a uskut ečňování
osobních cíl ů

� zájemce umožní poskytovateli kontaktovat svého ambul antního 
psychiatra



NÁPLNÍ PRACOVNÍ TERAPIE V DÍLNĚ
RUKODĚLNÉ JE:

� Výroba lepenkových dárkových krabiček

� Výroba batikovaných triček

� Výroba přáníček
� Prodej výrobků na destigmatizačních akcích 



DÍLNU TROJL ÍSTEK TVOŘÍ TŘI PROVOZNÍ
CELKY, VE KTERÝCH PROB ÍHÁ RŮZNÁ

PRACOVNÍ TERAPIE: 

� Šicí dílna 

- práce s textilními materiály, výroba dekoračních i užitkových 
výrobků

� Provozní dílna

- pomocné administrativní práce, vedení recepce

� Bazalka

- Výroba velmi jednoduchých dekoračních předmětů formou různých 
výtvarných technik.



NÁPLNÍ PRACOVNÍ TERAPIE V DÍLNĚ
CAFÉ PRÁH JE:

� obsluha zákazníků dílny

� výroba a příprava nápojů a pochutin

� úklid prostor kavárny a přilehlých prostor
� prodej zboží v obchůdku



GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ DÍLEN



PRACOVNÍ TERAPIE V DÍLNÁCH 
PROBÍHÁ NA DVOU RŮZNÝCH TIPECH 

MÍST:

� REHABILITAČNÍ MÍSTA

� PRACOVNĚ REHABILITAČNÍ MÍSTA



REHABILITA ČNÍ MÍSTA

� rehabilita ční místa nabízí všechny typy dílen

� jsou ošet řena smlouvou o poskytnutí služby a individuálním 
rehabilita čním plánem

� rehabilita ční místa jsou ur čena pro uživatele, kte ří zatím 
nedosahují svými pracovními schopnostmi a dovednostm i 
na pracovn ě-rehabilita ční místa dané dílny, slouží k nácviku 
základních sociálních a pracovních dovedností

� místo je poskytováno za intenzivní podpory pracovník a dílny

� doba využívání rehabilita čního m ísta je neomezená
v Rukod ělné díln ě a v Trojlístku, v Café Práh je doba 
omezena na 6 m ěsíců, v mimo řádných p řípadech lze dobu 
prodloužit o další t ři měsíce. 



PRACOVNĚ-REHABILITA ČNÍ MÍSTA

� pracovn ě-rehabilita ční místa jsou realizována ve všech tipech dílen

� minimální docházka do dílny je 10 hodin týdn ě, v díln ě Café Práh je to 8 
hodin týdn ě (4 hodiny 2x do týdne)

� v Rukod ělné díln ě a dílně Trojlístek je dále nutné, aby byl uživatel 
schopen p ři vstupu na pracovn ě-rehabilita ční místo vyrobit minimáln ě 5 
stanovených výrobk ů. V díln ě Café Práh musí uživatel ovládat 75% 
postup ů výrobního programu dílny.

� pracovn ě-rehabilita ční místo vyžaduje kvalitn ě odvedenou práci za 
nízké podpory pracovníka dílny

� s uživateli je podepsaná smlouva o poskytnutí služby a  pracovní
smlouva, uživateli náleží za odvedenou pracovní činnost mzda, která je 
stanovena ve mzdovém vým ěru u jednotlivých uživatel ů

� průběh pracovní terapie je ošet řen individuálním rehabilita čním plánem



PŘÍKLAD PRŮBĚHU PRACOVNÍ TERAPIE V 
DÍLNĚ



INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ
PRŮBĚHU SLUŽBY:

� PLÁNOVÁNÍ DLE HOLANDSK É ŠKOLY STORM

� DLOUHODOBÉ REHABILTIA ČNÍ PLÁNY
� KRÁTKODOB É REHABILTIA ČNÍ PLÁNY



DLOUHODOBÝ REHABILITA ČNÍ PLÁN
(DLOUHODOBÝ REHABILITA ČNÍ CÍL)



KRÁTKODOBÝ REHABILITA ČNÍ PLÁN



DALŠÍ METODY PRÁCE 
VYUŽÍVANÉ V DÍLNÁCH:

� Šetření připravenosti

� Šetření kvality života 

� Protikrizové plánování
� Skupinové nácviky sociálních dovedností

� Skupinové setkávání s rodinnými příslušníky
� Job klub



DILEMATICK É OKRUHY DÍLEN

� Přijímání lidí s ID

� Uzavírání pracovních smluv s klienty v dílně

� Podpůrčí doba na otevřeném trhu práce



PŘIJÍMÁNÍ LIDÍ S INVALIDNÍM 
DŮCHODEM



PODPŮRČÍ DOBA NA OTEVŘENÉM 
TRHU PRÁCE

� klient  ukon čí pracovní smlouvu v díln ě a odchází pracovat na volný trh 
práce 

� začíná mu b ěžet  tříměsíční podp ůrčí doba na OTP, ve které se snaží
začlenit na pracovní trh 

� během tohoto období klient dochází stále do dílny, a to  minimáln ě 1x za 
14 dní

� v rámci podp ůrčí doby se klient  snaží adaptovat na nové pracovní
prost ředí

� po uplynutí t říměsíční podp ůrčí doby se  klient považuje za umíst ěného 
na trhu práce a je s ním ukon čena smlouva o poskytnutí služby

� v případě opakovaných problém ů na pracovišti a jejich neúsp ěšném  
řešení se klient m ůže během těchto t ří měsíců vrátit do sociáln ě
terapeutické dílny, kde podepisuje op ětovn ě pracovní smlouvu a 
zapojuje se pln ě do pracovní terapie. Za pomoci pracovníka si volí nov ý 
osobní cíl, který mu pom ůže překonat p řekážky, které se objevovali na 
OTP



PODPŮRČÍ DOBA NA OTP



UZAVÍRÁNÍ PRACOVNÍCH SMLUV 
S KLIENTY V DÍLNÁCH



� DĚKUJEME ZA POZORNOST

SDRUŽENÍ PRÁH BRNO


