
Veřejný závazek - Sociální rehabilitace Dílen tvořivosti 
 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název organizace - zřizovatele Dílny tvořivosti, o.p.s. 

Adresa Podskalská 1252/24, 128 00 Praha 2 

Registrace 1.1.2014 u Městského soudu Praha 2 
(rejstřík o.p.s.), organizace vznikla 
změnou právní formy z občanského 
sdružení Dílny tvořivosti založeného 
3.5.2003 

IČO 26629712 

Statutární zástupce Bc. Jitka Častulíková 

Název poskytované sociální služby Sociální rehabilitace Dílen tvořivosti 

Registrace služby (§81 odst.1 zákona 
č.108/2006 Sb.) Služba poskytována od  

5.5.2022 
1.7.2022 
 

Identifikátor 
 

2145318 

Místo Podskalská 1252/24, 128 00 Praha 2 

Skupina poskytované sociální služby Služby sociální prevence 

Druh poskytované sociální služby Sociální rehabilitace 

Oblast působnosti  Hl. město Praha (a nejbližší okolí) 

Forma poskytované služby Ambulantní, terénní 

Okruh osob, pro které je služba určena 

 Rodiny s jedním či více členy se 
zdravotním postižením či chronickým 
onemocněním. 
Mladí lidé a dospělí se zdravotním 
znevýhodněním či chronickým 
onemocněním. 

Věková struktura Dorost, mladí dospělí a dospělí ve věku 
od 16 – 64 let. 

Kontaktní osoba Mgr. Barbora Kasincová – 
metodička/case manažerka 

Odborný garant Bc. Jitka Častulíková - ředitelka 

 
 
 
 
 
 

 



 
Poslání Sociální rehabilitace Dílen tvořivosti: 
Posláním sociální rehabilitace je umožnit rodinám, dětem či jednotlivcům se sociálním či zdravotním 
znevýhodněným, aktivně se zapojit do společnosti. 

 
Cílová skupina 
osoby s chronickým onemocněním 

osoby po poranění a poškození mozku různé etiologie 

osoby s různou kombinací diagnóz a postižení 

osoby s mentálním a tělesným postižením 

rodiny s jedním či více členy se zdravotním znevýhodněním procházející obtížnou životní situací, 
ohrožené nepříznivou sociální či hmotnou deprivací 
 

Služba je poskytována osobám/lidem, kteří  

chtějí řešit svou aktuální nepříznivou nebo krizovou životní situaci,  

chtějí aktivně přistupovat k hledání vnitřních i vnějších zdrojů pomoci,  

chtějí žít aktivně, mít koníčky,  

chtějí pracovat, mít vlastní domácnost a pracovat na rozvoji samostatnosti (své osobní nebo 

celé rodiny),  

chtějí pracovat na prohlubování specifických schopností a dovedností umožňující naplňovat 

očekávané funkce člena rodiny nebo rodiny jako celku. 

Služba není určena 
osobám, které nemají o poskytovanou službu zájem (zájem o poskytování služby má např. pečující 
osoba) 
osobám, které dosáhly starobního důchodu 
osobám s těžkým a hlubokým mentálním postižením 
osobám dekompenzovaným s duševním onemocněním 
osobám s těžkým smyslovým postižením 
osobám agresivním (fyzické napadání, vulgární verbální útoky) 
osobám s nízkofunkčním autismem 
osobám s nezaléčeným závažným infekčním onemocněním 
 

Ambulantní forma služby není (s ohledem na vnitřní uspořádání prostor) poskytována osobám na 
invalidním vozíku. 

 

 

 



Cíl služby 

Hlavním cílem služby je umožnit uživateli, aby se aktivně zapojil do většinové společnosti a překonal 
překážky, které mu jeho aktuální životní situace, zdravotní či sociální handicap přináší, nebo 
alespoň zajistit, aby se jeho současná životní situace nezhoršovala a setrvala na stávající úrovni. 

Služba nabízí individuální i skupinovou pomoc a podporu při řešení nelehké životní situace a tím 

snižuje riziko jejího dalšího zhoršování, prohlubování sociálního znevýhodnění či vyloučení, propadu v síti 

běžně nabízené podpory. 

Služba poskytuje podporu v nalézání nové nebo pozměněné životní náplně v pracovní i mimopracovní 
oblasti, při fungování v mezilidských vztazích, pomáhá při adaptaci uživatele na novou životní situaci 
a klade důraz na aktivní přístup uživatele k naplňování osobních cílů. 

Základní činnosti poskytované v sociální rehabilitaci 

Nácvik činností s uživateli služby – uvedeno obvyklé (nikoliv jediné možné) místo poskytování podpory při 
nácviku.  

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 
vedoucích k sociálnímu začleňování: 
        1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů (nabízena v terénu, v bydlišti uživatele) 

        2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod 
kuchyně, nakupování, (v terénu, v bydlišti uživatele) 
        3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti, (v bydlišti uživatele, event. za podpory 
dalšího specialisty, odborného poradce) 
        4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, (v terénu) 
        5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu, 
(ambulantně nebo v terénu, bydlišti uživatele) 
 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
        1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové 
aktivity a doprovázení zpět, (v terénu) 
        2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, (v terénu) 
        3. nácvik chování v různých společenských situacích, (ambulantně, v terénu) 
        4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi, 
(ambulantně, v terénu) 
 
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
        upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 
(ambulantně, v terénu) 
 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
        1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 
(ambulantně, v místě bydliště) 
        2. informační servis a zprostředkovávání služeb (ambulantně, v terénu) 

 

Způsoby zapojení uživatele do rozhodování o využívání služby: 
- formuluje vlastní přání, potřeby, očekávání od služby a představy o cíli, kterého chce v rámci 
služby dosáhnout 
- služba je poskytována na základě individuálních potřeb uživatele 



- aktivně se podílí na řízení průběhu jemu poskytované podpory, na vytváření individuálního 
plánu, jeho priority jsou vždy na prvním místě 
- má možnost zažádat o výměnu klíčového pracovníka 
- má možnost hodnotit poskytovanou službu i pracovníka 
- poskytování služby může být kdykoliv na přání uživatele ukončeno 
 

 

Zásady/principy poskytování služby 

Základním principem spolupráce mezi klientem a Dílnami tvořivosti je dobrovolnost a možnost svobodného 
rozhodnutí na straně klienta v průběhu celého procesu poskytování služby. Věříme, že když je člověk 
druhými přijímán, když se může svobodně vyjádřit a podílet se na přijímání rozhodnutí, která se ho týkají, 
pak se těší větší sebedůvěře, lépe nahlíží na sebe sama, ztrácí pocit bezmoci a učí se přijímat 
zodpovědnost za svá rozhodnutí.  
Poskytování služby je založeno na partnerském přístupu s důrazem na individuální cíle uživatele, které si 
sám stanovil; je postavena na silných stránkách uživatele, jeho schopnostech a dovednostech. Vychází 
z jeho přání a představ o životě. 

 

 


	Služba není určena

