
 

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby: 
 
PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNY 

BLUDIŠTĚ 
 
Sociálně terapeutická dílna Bludiště je sociální službou, která pomáhá 

uživatelům  získat, rozvinout nebo udržet základní pracovní návyky  

a dovednosti.  

 

Uživatelům jsou nabízeny činnosti s přihlédnutím k jejich zdravotnímu 

postižení, schopnostem a dovednostem. 

 

Provozní doba: 

Pondělí až pátek: od 8:00 do 14:00 hodin.  

Program: 

8:00 – 8:30 – docházka uživatelů do STD 

8:30 – 9:00 – ranní setkání 

9:00 – 10:00 – sociálně terapeutické činnosti 

10:00 – 10:15 – přestávka 

10:15 – 10:50 – sociálně terapeutické činnosti 

10:50 – 11:10 – příprava na oběd (drobný úklid pomůcek, oblékání 

apod.) 

11:10 – 12:00 – oběd 

12:00 – 12:45 – sociálně terapeutické činnosti 

12:45 – 13:00 – přestávka 

13:00 – 13:45 – sociálně terapeutické činnosti (např. finanční 

gramotnost, nácviky sociálních dovedností apod.) 

13:45 – 14:00 – úklid, příprava na odchod domů 

 



 

 

1. Uživatelé jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním. 

2. Uživatelé jsou povinni řídit se pokyny pracovníka STD a vedoucího 

sociálně terapeutické dílny. 

3. Uživatelé jsou povinni udržovat čistotu a pořádek v dílně.  

Po ukončení pracovní činnosti si je uživatel povinen uklidit své 

pracovní místo. 

4. Sociálně terapeutická dílna neposkytuje chráněná pracovní místa. 

Uživatelé nemají pracovní smlouvu, za činnost v dílně nedostávají 

mzdu. 

5. Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány bezplatně. Uživatel 

platí za stravu, má-li o její poskytování zájem. 

6. Nepřítomnost v dílně by měl uživatel oznámit předem, nejpozději 

však v den nepřítomnosti (do 8:00 hodin). V případě, že uživatel 

potřebuje opustit dílnu, přijde pozdě, nebo nepřijde vůbec, musí vše 

nahlásit pracovníkům STD. Pokud uživatel do dílny bez předchozí 

omluvy nepřijde, postupuje pracovník STD podle postupu, na kterém 

se s uživatelem nebo opatrovníkem, či zákonným zástupcem 

domluvili. 

7. Uživatelé nosí při práci pracovní oděv. V pracovním oděvu 

neodchází z pracoviště. Pokud odcházejí, převléknou se.  

8. Své osobní věci si uživatelé odkládají na určené místo:  

do uzamykatelných skříněk. Každý uživatel obdrží vlastní klíč, 

náhradní klíče se nacházejí na bezpečném místě u pracovníků 

STD. 

9. Uživatel je povinen evidovat svou přítomnost na dílně, o opuštění 

dílny je uživatel povinen informovat pracovníky STD.  



 

10. Uživatelé jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti v dílně, tak jak o nich byli poučeni při 

nástupu do dílny.  

11. Pokud přijde za uživatelem návštěva v době kdy je v dílně, je 

možné jej, po domluvě s pracovníkem STD uvolnit. 

12. Uživatelé jsou povinni respektovat změnu provozu dílny po 

předchozím informování.  

13. Uživatelé mají možnost si odkoupit svůj vlastní výtvor za 

cenu použitého materiálu 

14. Bezpečnostní pokyny: 

V případě drobného pracovního úrazu je k dispozici lékárnička, jež 

obsahuje potřebné obvazové a dezinfekční materiály, včetně knihy 

určené k evidenci těchto událostí. Sociálně terapeutické dílny nejsou 

zdravotnickým zařízením, proto zde není zajištěna lékařská a 

zdravotní péče. Při náhlém a neočekávaném zhoršení zdravotního 

stavu uživatele zajistí pracovníci STD rychlou záchrannou službu. 

15. Je zakázáno: 

 slovní a fyzické násilí 

 držení zbraní a nebezpečných předmětů 

 užívání alkoholu nebo drog 

 být pod vlivem alkoholu nebo drog při příchodu do dílny 

 kouření v prostorách dílny 

V případě porušení těchto zákazů, vyzve pracovník služby 

uživatele k okamžitému opuštění prostor, ve kterých probíhá 

služba. 

 



 

Při porušení vnitřních pravidel sociálně terapeutické dílny platí 

následující postup: 

1. porušení pravidel       

ústní napomenutí pracovníkem služby 

2. opakované porušení nebo závažné porušení pravidel 

písemné napomenutí vedoucího střediska 

3. předchozí napomenutí nevedla k nápravě nebo se jedná o fyzické 

ohrožení dalších uživatelů 

ukončení smlouvy o poskytování služby 

 

 

 

 

 


