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Provozní informace pro klienty Sociálně terapeutické dílny SVÍTÁNÍ 
(dále jen STD) 

Informace 
Všechny důležité informace dostanu v písemné podobě 
od pracovníka STD. 
O provozních záležitostech se mohu sám, nebo můj rodič, opatrovník 
nebo jiná osoba podle mého přání informovat u pracovníků 
v provozní době v čase od 8 do 15 hodin osobně v budově STD, 
Komenského 432, Pardubice nebo telefonicky na číslech: 

 Mobilní telefon do dílen:  739 919 536 

 Pevná linka do dílen:   461 809 249 

 Vedoucí sociálních služeb:  731 947 848  
Pokud chci omluvit nepřítomnost v dílnách, zavolám do dílen, nebo 
napíši SMS. 
Pokud si chci ohlásit oběd, mohu to provést osobně nebo formou sms 
na čísle 737 893 989. 

 
Ukládání osobních věcí 
Mohu požádat o využití uzamykatelné skříňky v šatně STD pro své 
osobní věci, obuv a pracovní oděv. 
Klíč od skříňky mi předá pracovník proti podpisu. 
Dodržuji pokyny spojené s převzetím klíče a skříňku udržuji v čistotě. 

 
Pracovní oděv a obuv 
Do dílen si přinesu vhodný pracovní oděv a obuv, zejména přezůvky, 
tepláky či starší kalhoty, tričko a mikina na nácvik úklidových prací 
a na řemeslné činnosti, případně vhodnou obuv na nácvik pracovních 
činností na zahradě.  
V dílnách jsou k dispozici pracovní zástěry na nácvik vaření, dále 
pracovní zástěry do řemeslných dílen.  
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Stravování 
Do dílen si mohu přinést svůj čaj, kávu, cukr, případně hrníček, abych 
si mohl uvařit čaj, kávu aj. 
V rámci činností v STD SVÍTÁNÍ provádíme nácvik přípravy různých 
pokrmů.  Pokud je tento nácvik vaření prováděn, klienti i pracovníci 
se společně podílí na úhradě nákupu surovin na vaření. Celková 
částka je rozpočítána podle počtu strávníků.  
Konzumace připraveného pokrmu není povinná. 
V STD je zajišťováno odebírání obědů pro klienty ze školní výdejny, 
svačiny si klient nosí vlastní dle uvážení. Obědy se vydávají od 12 do 
13 hodin.  
Klient není povinen odebírat obědy z výdejny, mohu si nosit oběd 
vlastní, který je možné uchovat v ledničce a ohřát v mikrovlnné 
troubě.  
V době polední pauzy od 12 do 13 hodin si mohu zajistit oběd mimo 
STD. 
 
Finance 
V rámci činností STD SVÍTÁNÍ mohu provádět nácvik hospodaření 
s penězi. Z tohoto důvodu je vhodné, abych nosil u sebe přiměřenou 
hotovost. 
 
 

Jméno klienta  

 
 
V Pardubicích dne………………………… 
 
 
Byl/a jsem seznámena s Provozními informacemi k sociální službě 
Sociálně terapeutické dílny SVÍTÁNÍ. 
 
…….….……………………………………………………. 
podpis klienta (opatrovníka, zák. zástupce)  


