
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012 
Rok 2012 byl pro naši sociálně terapeutickou dílnu velmi náročný. 

Na začátku roku jsme se setkali s naprosto nedostatečným poskytnutím finančních prostředků 

na provoz naší sociální služby ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Důsledkem 

tohoto financování bylo na půl roku omezení provozu naší terapeutické dílny na poloviční 

pracovní dobu, snížení počtu zaměstnanců a jejich pracovních úvazků a v neposlední řadě 

také snížení počtu uživatelů. 

Toto období bylo pro všechny zainteresované strany psychicky vyčerpávající. I přes všechny 

problémy se kterými jsme se v první polovině roku setkali, jsme velmi rádi, že kvalita 

poskytování našich služeb nebyla snížena, o čemž svědčí také získání 100%bodového 

hodnocení v benchmarkingu. 

S uživateli naší sociálně terapeutické dílny jsme se zúčastnili několika prodejních a 

prezentačních akcí, na kterých si mohli všichni zájemci zakoupit naše výrobky, především šité 

hračky, tkané koberce, košíky z pedigu a dekorační předměty z různých materiálů a motivovat 

tak naše uživatele ve zdokonalování svých pracovních dovedností a podpořit jejich snahu o 

zapojení se do běžného života, která je pro ně velmi důležitá. 

V průběhu celého roku jsme s uživateli navštívili také několik kulturních akcí, např. koncert 

pro zdravotně postižené v Praze s názvem „Chceme žít s vámi“, koncert Lucie Bílé 

v Kulturním domě Uherský Brod, divadelní představení ve Slováckém divadle v Uherském 

Hradišti a historické památky na jižní Moravě. 

Závěrem bych ráda poděkovala svým spolupracovníkům, uživatelům a jejich rodinám, 

představitelům města Uherský Brod, zástupcům Krajského úřadu ve Zlíně a vedení Oblastní 

charity Uherský Brod za jejich práci a podporu, kterou naší službě poskytli. 

  

Terapeutická dílna sv. Justiny z pohledu uživatelky naší služby: 

„Do této dílny chodím velice ráda vyrábět malé koberečky a košíky z pedigu. Nerada dělám 

velké koberce a výrobky z keramiky, protože to dá moc práce. Nejvíce mě baví paměťová 

cvičení, protože si ráda procvičuji paměť. M.R. 
 


