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POSLÁNÍM Sociálně 
terapeutických dílen EMA je 
zvýšení kvality života uživate-
lů podporou jejich nezávislosti 
a rozvíjením jejich pracovních, 

sociálních a motorických schopností. Dílny také 
usilují o smysluplné trávení volného času uživa-
telů a o jejich začlenění do běžného života.

OKRUH OSOB 
Lidé s lehkým a středně těžkým mentálním posti-
žením a lidé s kombinovaným postižením ve věku 
19 – 64 let, kteří nejsou umístitelní na otevřeném 
ani chráněném trhu práce.  

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI:
1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu.

2. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

3. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlast-
ní osobu, soběstačnosti a dalších činností ve-
doucích k sociálnímu začleňování:

• nácvik používání běžných elektrospotřebičů

• procvičování základních školních znalostí 
(čtení, psaní – podpis, počítání, určování 
času)

•  nácvik základů společenského chování

•  nácvik úklidových prací

•  procvičování jemné motoriky

•  trénování kognitivních funkcí (paměť, po-
zornost, soustředění)

•  vycházky, výlety, návštěvy společenských akcí

4. Podpora vytváření a zdokonalování zá-
kladních pracovních návyků a dovedností:

•  nácvik základní obsluhy PC

•  výtvarné činnosti, práce s textilem 
(tkaní, drhání, pletení, kreslení, mode-
lování, šití apod.), práce s keramickou hlínou

•  nácvik nakupování, vaření a pečení

•  nácvik péče o květiny a drobných zahrad-
nických prací

•  práce se dřevem, drobné údržbářské 
a opravářské práce

•  práce na tkalcovském stavu

CÍLE
Cílem je uživatel, který:

•  má základní pracovní návyky (dodržování časo-
vého rozvrhu, dochvilnost, trpělivost, samostat-
nost, vytrvalost, pečlivost, dodržování pravidel, 
spolupráce s ostatními, schopnost přizpůsobit 
se, plánování, schopnost dokončit práci, zachá-
zení s nástroji a přístroji)

•  má sociální dovednosti (komunikace, spolu-
práce, tolerance, ohleduplnost, pravidla spo-
lečenského chování, aktivní využívání volné-
ho času)

•  má sociální kontakty (návštěvy kulturních 
a sportovních akcí, výlety, procházky, nákupy, 
pořádání akcí pro veřejnost, kontakty s pří-
buznými a kamarády)

ZÁSADY A PRINCIPY
1. Respektování práv a důstojnosti uživatelů 

– uživatel je respektován bez ohledu na po-
hlaví, věk, zdravotní stav, sociální postavení, 
náboženské vyznání apod.

2. Partnerství – každý uživatel je rovnocenný 
partner.

3. Dobrovolnost – uživatel si sám vybírá jed-
notlivé činnosti podle svých potřeb, může 
službu kdykoli ukončit.

4. Důvěrnost – pracovníci respektují soukromí 
uživatelů a zachovávají mlčenlivost o infor-
macích získaných při poskytování služby.

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ. 

KAPACITA SLUŽBY JE 30 UŽIVATELŮ. 

PROVOZNÍ DOBA:  
PONDĚLÍ – PÁTEK OD 7:30 DO 15:00
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