
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Sociálně
terapeutické dílny

Popis poskytované služby: Činnosti poskytování služeb v sociálně
terapeutických dílnách zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů : a) pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 1. pomoc při
běžných úkonech osobní hygieny: - dohled, podpora, případně pomoc při
dodržování základních hygienických návyků. b) poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy 1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a
odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování:
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby: c) nácvik
dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění 1. nácvik oblékání a svlékání včetně
speciálních pomůcek - nácvik sebeobslužných činností 2. nácvik přesunu na
vozík a z vozíku d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních
návyků a dovedností
Pro koho je služba určena:  Sociálně terapeutické dílny jsou určeny osobám
se zdravotním postižením, mládeži ohrožené společensky nežádoucími jevy
(do 26 let) a osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou
ohroženy, ve věku od 16 do 64 let.
V čem je služba originální: Zajištění svozu a rozvozu klientů do sociálně
terapeutických dílen v Chotovicích (do 30ti km od Chotovic).
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Chotovice 31, 570 01 Litomyšl Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 15:30
So, Ne - Zavřeno

Erbenova 730, 539 01 Hlinsko Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 15:30
So, Ne - Otevřeno 24h

Oblasti pomoci a aktivity:  
Zaměstnání (práce) - nácvik pracovních dovedností 
Péče o dospělého - podpora rozvoje osobnosti 
Jaká je cena služby: Zobrazit ceník

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Lenka Švecová
Kontaktní email: lenka.svecova (zavináč) chnh.hk.caritas.cz
Kontaktní telefon: 731 598 809
Service Web https://novehrady.charita.cz/jak-pomahame/socialne-

https://novehrady.charita.cz/jak-pomahame/socialne-terapeuticke-dilny/
https://novehrady.charita.cz/jak-pomahame/socialne-terapeuticke-dilny/


terapeuticke-dilny/
Organizace: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/30
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