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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY 

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 
 

POPIS REALIZACE SLUŽBY 
(podle stavu k 01.07.2021) 

 
POSKYTOVATEL Domov pod hradem Žampach, Žampach 1, 564 01 Žamberk 
SOCIÁLNÍ SLUŽBA sociálně terapeutické dílny 
CÍLOVÁ SKUPINA osoby s mentálním postižením 
KONTAKT tel.: 465 618 184/134, uspza@uspza.cz, 

https://www.uspza.cz/socialne-terapeuticka-dilna  
 

 
ÚČEL SLUŽBY 
 

- Účelem služby je dlouhodobá a pravidelná podpora v získání, udržení a rozvoji 
pracovních návyků a sociálních dovedností osoby se zdravotním postižením jako 
předpokladů pro zvýšení šance na její uplatnění se na trhu práce a zvýšení 
soběstačnosti v běžném životě. 

 
CÍLOVÁ SKUPINA 
 

- Služba se poskytuje osobám od 19 let do 64 let s mentálním postižením, případně 
s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. 

- Služba je určena osobám bez pracovního uplatnění, které mají předpoklady pro 
vykonávání pracovní činnosti. 

 
POSKYTNUTÍ SLUŽBY 
 

- služba je zájemci poskytnuta na základě uzavřené písemné smlouvy o poskytnutí 
sociální služby, která vymezuje rozsah služby, úhradu za ni a pravidla mezi 
poskytovatelem a zájemcem; 

- sjednání této smlouvy předchází podání žádosti o tuto službu ze strany zájemce 
(žádost o službu lze získat na webových stránkách poskytovatele www.uspza.cz, 
poštou, mailem na adresu socialni3@uspza.cz nebo při osobní návštěvě Domova pod 
hradem Žampach – kancelář Letohrad); 

- součástí fáze před poskytnutím sociální služby je zjišťování potřeb žadatele, ověřování 
jeho nepříznivé sociální situace, hodnocení splnění podmínek pro poskytnutí sociální 
služby, sestavení individuálního plánu poskytování služby. 

 
PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 
 
Obsahem služby je provádění základních činností, které pro tuto službu stanoví zákon o 
sociálních službách (§ 67): 
 

 ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SLUŽBY STD 

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
o pomoc v oblasti hygieny se uplatňuje na základě individuálních potřeb každého jednoho 

uživatele a postupuje se podle individuálního plánu poskytování služby, 
o dohled, podpora či asistence směřují do provádění osobní hygieny, použití WC; 

 
Služba STD poskytuje podmínky pro běžnou hygienu. V jednotlivých centrech STD je WC 
s umyvadlem, šatna s uzamykatelnými skříňkami na odložení pracovního nebo osobního oděvu. 
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b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 
o zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního či diabetického stravování v rozsahu: oběd (ev. svačina), 
o uživatelé služby jsou podporováni v samostatnosti při volbě stravy, v samostatné 

přípravě a servírování stravy; 
 
Uživatel služby si může do STD přinést vlastní svačinu nebo oběd, v kuchyňce si může jídlo 
připravit a sníst. Může si zde vařit čaj nebo kávu. Pokud má klient zájem, může mu služba STD 
zprostředkovat zajištění oběda od dodavatele (dovoz do STD, návštěva restaurace). 

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 
vedoucích k sociálnímu začlenění: 

o pomoc (nebo nácvik) při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  
o pomoc (nebo nácvik) při přesunu na vozík a z vozíku; 

 
Uživatelé služby dochází do STD samostatně nebo s podporou pracovníka, samostatně se 
pohybují po vsi, ve městě. V „obchůdku“ komunikují se zákazníky, představují svoji práci a zboží. 
Učí se hospodařit s penězi, probíhá nácvik sociálních dovedností. 

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností: 
o nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a 

dovedností,  
o pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním 

prostředím; 
 

Uživatelé služby STD jsou zapojováni do pracovní činnosti podle zájmu a individuálního plánu, 
s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti a konkrétní možnosti STD. 

 
Každý uživatel služby STD má vypracován Individuální plán poskytování služby, který 
obsahuje základní cíle uživatele a postupy, jak těchto cílů dosáhnout. Na sestavení plánu se 
podílí uživatel služby a klíčový pracovník (důvěrník) – pracovník STD. Plán péče a osobní cíle 
ve službě jsou pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány.  
 
Uživatelům služby je poskytováno základní sociální poradenství. 
 
Služba je poskytována ambulantně. 
 

Přehled center a jejich náplní činnosti 

centrum činnost popis / zaměření 

Žampach 
Centrum farmářských činností 

Pomocné 
hospodářství 

rostlinná produkce zahradnické práce v ovocné a zelinářské zahradě; 

chov hospodářských 
zvířat 

základní ošetřovatelská péče o domácí zvířata (krmení, 
čištění, úklid, …); 

Centrum parky 
údržba parků a 

zeleně 

pomocné práce při údržbě Arboreta Žampach a parkové 
zeleně; údržba vnitřních komunikací a venkovních prostor 
areálu zařízení; 

Centrum denních aktivit 

Centrum rozvoje 
dovedností 

rozvoj praktických 
dovedností 

nácvik a udržování dovedností pro posilování 
samostatného zvládnutí domácnosti a pro posilování 
orientace v sociálních vztazích; 
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keramická dílna práce s keramikou 
práce s keramickou hlínou, glazování, vypalování, 
výtvarné práce; 

výtvarná dílna výtvarná práce výtvarné práce, výroba svíček a dekoračních předmětů; 

textilní dílna práce s textilem 
práce s textilním materiálem, šití, práce na ručním 
tkalcovském stavu, výroba dekoračních předmětů; 

Letohrad 
Obchůdek  
„Z pod hradu 
Žampach“ 

práce s keramikou práce s keramickou hlínou, výtvarné práce; 

tkalcovská dílna tkaní na ručním stavu; 

Centrum rozvoje 
sociálních 
dovedností 

rozvoj sociálních 
dovedností 

nácvik praktických dovedností souvisejících s docházkou 
do zaměstnání, zejména doprava do/ze zaměstnání 
MHD, orientace v čase, místě, jízdním řádu, práce 
s komunikačními prostředky, dovednosti v jednání s lidmi 
nebo základní práce s finančními prostředky; 

 
Provozní doba služby: 
 

 provozní doba 

pondělí  08:30 – 14:30 

úterý  08:30 – 14:30 

středa  08:30 – 14:30 

čtvrtek  08:30 – 14:30 

pátek  08:30 – 14:30 

sobota  ------------------- 

neděle  ------------------- 

 
UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 
 

- smlouva o jejím poskytnutí je uzavírána na dobu trvání nepříznivé sociální situace; 
- před uplynutím této doby může k ukončení dojít po vzájemné dohodě mezi 

poskytovatelem a uživatelem, nebo výpovědí jedné strany. 

 
aktualizace: 13.06.2021 
 
zpracoval: 
Radek Fišar, DiS.,  
vedoucí úseku sociální práce 
 
schválil: 
PaedDr. Luděk Grätz, ředitel 


