SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY MIRIAM
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (ESF), z operačního programu
Zaměstnanost (OPZ).
Celkové roční náklady služby: 1,8 mil. Kč
Dotace z programu OPZ: 1,15 mil. Kč
Realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Hlavním cílem služby je zajistit dostatečnou dostupnost, kapacitu a komplexnost služby.
Nabídnout okamžitou kapacitu služby 8 klientům v pracovní dny, od pondělí do pátku, od 8:00 do
15:00 hod. Služba je poskytována po celý rok mimo dny státem uznaným svátkem. Cílem je na
území ORP Králíky poskytovat sociální službu, která bude kladně působit na oblast sociálního
začleňování, prevenci sociálního vyloučení a služby zaměstnanosti. Hlavním úkolem STD je
prohloubit získané zkušenosti a dovednosti klientů po absolvování studia na místních
speciálních školách.
Jedna z možností je zvýšit předpoklady klientů pro získání dostatečných zkušeností, aby se mohli
ucházet o pracovní uplatnění na chráněném a otevřeném trhu práce.
U mnohých klientů kvůli jejich postižení a celkové úrovni schopností nebude reálný postup na
chráněný trh práce. Hlavním cílem u těchto klientů je vybudovat, vytvořit alternativu
zaměstnání, pravidelnými nácviky prohlubovat jejich zkušenosti a dovednosti, posílit jejich
vlastní samostatnost, rozšířit znalosti nezbytné pro praktický život a udržet pravidelný kontakt
s okolní společností, navazovat sociální vztahy. V současné době bylo provedeno Sociálních
šetření u klientů, kteří projevili zájem o službu.
Vznik sociálně terapeutických dílen Miriam
Sociálně terapeutické dílny Miriam jsou zapsány v Registru poskytovatelů sociálních služeb od
roku 2016. Do května roku 2017 bylo sídlo služby situováno v Ústí nad Orlicí. Hlavním důvodem
bylo čekání na opravení prostorů pro poskytování dané služby ve městě Králíky. V květnu roku
2017 město Králíky dokončilo rekonstrukci prostorů, byla provedena kolaudace prostorů a
došlo k předání prostorů Oblastní charitě Ústí nad Orlicí. Začátkem června bylo oficiální sídlo
Sociálně terapeutických dílen Miriam na město Králíky.
Důvody vzniku služby
Oblastní charita od počátku roku 2016 spolupracuje s městem Králíky na zřízení a poskytování
sociální služby na území ORP Králíky. Hlavním problémem území bylo neposkytování
potřebných sociálních služeb pro obyvatele se zdravotním, mentálním a kombinovaným
postižením.

Potřebnost sociální služby také vyplývala z koncentrovanosti speciálních škol ve městě Králíky.
Z místní praktické a speciální základní školy vychází mladí lidé s mentální retardací, kteří
nemohou být umístěny na otevřeném trhu práce, po ukončení studia zůstávají doma a dále
neprohlubují získané znalosti a dovednosti.
Cíle služby
Hlavním cílem služby je zajistit dostatečnou dostupnost, kapacitu a komplexnost služby.
Nabídnout okamžitou kapacitu služby 8 klientům v pracovní dny, od pondělí do pátku, od 8:00
do 15:00 hod. Služba je poskytována po celý rok mimo dny státem uznaným svátkem. Cílem je
na území ORP Králíky poskytovat sociální službu, která bude kladně působit na oblast sociálního
začleňování, prevenci sociálního vyloučení a služby zaměstnanosti. Hlavním úkolem STD je
prohloubit získané zkušenosti a dovednosti klientů po absolvování studia na místních
speciálních školách.
Jedna z možností je zvýšit předpoklady klientů pro získání dostatečných zkušeností, aby se mohli
ucházet o pracovní uplatnění na chráněném a otevřeném trhu práce.
U mnohých klientů kvůli jejich postižení a celkové úrovni schopností nebude reálný postup na
chráněný trh práce. Hlavním cílem u těchto klientů je vybudovat, vytvořit alternativu
zaměstnání, pravidelnými nácviky prohlubovat jejich zkušenosti a dovednosti, posílit jejich
vlastní samostatnost, rozšířit znalosti nezbytné pro praktický život a udržet pravidelný kontakt
s okolní společností, navazovat sociální vztahy. V současné době bylo provedeno Sociálních
šetření u klientů, kteří projevili zájem o službu.
Popis činnosti služby
Služba nabízí v rámci denních programů aktivity, činnosti, které přispívají k udržení a rozvoji
osobnosti, trénování kognitivních funkcí (paměť, pozornost, soustředění), nácviku základů
společenského chování a komunikace, sebeobslužných činností.
Služba nabízí dvě dílny, jedna je zaměřena na výtvarnou činnost a ruční práce jako šití, práce
s papírem, druhá dílna je zaměřena na jednoduchou práci se dřevem. Během činností v dílnách
je podpořeno vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností - nácvik a
upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností.
Důležitým bodem je také pomoc při obnovení a upevnění, zprostředkování kontaktu
s přirozeným sociálním prostředím. Klienti mají možnost rozvíjet své dovednosti získané během
studia na místních školách, posouvat a upevňovat své nácviky k pracovním činnostem.
Velmi děkujeme za finanční podporu z Evropského sociálního fondu pro operační program
Zaměstnanost.

