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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SVÍTÁNÍ 
Sociálně terapeutické dílny SVÍTÁNÍ jsou sociální služba - sociálně terapeutické dílny 

podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podle § 72 je poskytována 

bez úhrady, s výjimkou § 67, odst. 2 písm. b) poskytnutí stravy nebo pomoc 

při zajištění stravy.  

Služba je registrována od 1. 7.2008 pod identifikátorem 3946219. 

POSLÁNÍ 

Posláním Sociálně terapeutických dílen SVÍTÁNÍ je poskytování dlouhodobé 

a pravidelné podpory lidem s mentálním a kombinovaným postižením při získání, 

udržování a rozvoji pracovních a sociálních a dovedností, které vede ke zvýšení jejich 

předpokladů pro uplatnění na trhu práce a zvýšení samostatnosti v běžném životě. 

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

Cílem poskytované služby je získání, udržení a rozvoj a sociálních a pracovních návyků 

klientů, které vedou každého klienta k osobnímu růstu, podpora klientů v rozvoji 

jejich individuálních schopností a dovedností s důrazem na pracovní, sociální 

a komunikační dovednosti. Dále je cílem podpora v navazování kontaktů s přirozeným 

sociálním prostředím a lepší možnost začlenění do společnosti. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, které mají 

předpoklady pro výkon pracovní činnosti, ale jsou z důvodu svého zdravotního 

postižení znevýhodněné a nemají možnost vzhledem ke svým schopnostem 

a dovednostem a pracovním návykům možnost uplatnit se v běžném zaměstnání, 

nebo by se mohli dostat do nepříznivé sociální situace tím, že by neměli možnost 

dalšího rozvoje a nácviku pracovních a sociálních dovedností. 

 

ROZSAH POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

- poskytování základního sociálního poradenství 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začlenění 

- podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků 

a dovedností 
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PRINCIPY POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

 Individuální přístup- respektuje osobnost klienta, jeho specifické potřeby 

a přání  

 Partnerský a rovný přístup- respektuje klienta se všemi jeho právy 

a povinnostmi, zájmy jednotlivého klienta nejsou upřednostňovány před zájmy 

ostatních 

 Aktivizace klienta- podpora při získávání nových dovedností a posilování 

sebevědomí klienta, posilování samostatnosti klienta, která vede k nezávislosti 

na poskytované službě 

 Kvalita a bezpečnost služby- profesionální přístup a týmová spolupráce 

kvalifikovaných pracovníků, využívání osvědčených i nových metod práce, 

ochrana klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ 

Lze přijmout zájemce, který splňuje tyto podmínky 

- mentální nebo kombinované postižení 

- věk od 16 do 64 let 

- zájemce má předpoklady pro výkon pracovní činnosti, ale z důvodu svého 

zdravotního postižení nemá možnost uplatnit se v běžném zaměstnání, 

nebo by se mohl dostat do nepříznivé sociální situace tím, že neměl 

možnost dalšího rozvoje a nácviku pracovních dovedností a sociálních 

dovedností 

Poskytovatel si vyhrazuje právo 

- přijmout maximálně 1 zájemce, který se pohybuje na mechanickém 

či elektrickém vozíku a na základě individuálního posouzení přijmout klienta 

s těžkým zrakovým nebo sluchovým postižením – s ohledem na  provozní, 

bezpečnostní a personální důvody a na zachování kvality služby 

Nelze přijmout zájemce 

- pokud žádá o službu, která není poskytována 

- pokud je naplněna kapacita   

- pokud mu poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před žádostí 

smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností 

vyplývajících ze smlouvy 
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KAPACITA, FORMA, MÍSTO POSKYTOVÁNÍ A PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY 

Kapacita:  13 klientů / den  

Forma:  ambulantní 

Místo poskytování: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 

   Komenského 432, 530 03 Pardubice 

Provozní doba:           pracovní dny pondělí, úterý, čtvrtek, pátek od 8:00 do 15:00,  

středa od 8:00 do 14:00  

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE POSKYTOVATELE 

Sídlo:   Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 

Klášterní 52, 530 02 Pardubice- Staré město 

Telefon, fax:  466 049 911 

IČ:        25916092 

Číslo účtu:   10006-36134561/0100 

E-mail:   svitani@svitani.cz,  

www.svitani.cz 

Kontaktní osoby: Mgr. Jaroslava Chocherčáková, Bořivoj Jiřík, DiS. 

Telefon:   461 809 249, 739 919 536, 731 947 848 

 

 

 

V Pardubicích dne 1. 2.2023   ……………………………………………. 

                      Mgr. Miluše Horská, ředitelka 
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