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V průběhu letošního roku se v naší sociálně terapeutické dílně, která je určena pro osoby 

s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, uskutečnilo několik nových významných 

změn a událostí. 

Kromě sociálně pracovní terapie, při které si uživatelé zdokonalují jemnou motoriku, učí se 

vzájemné spolupráci, komunikaci a odpovědnosti za kvalitu odvedené práce, jsme uživatele 

v péči o osobu vlastní ještě více podpořili v samostatnosti a v letošním roce začali samostatně 

chodit do restaurací na obědy a do obchodů na nákupy. Tyto aktivity probíhají po vzájemné 

domluvě s uživateli a jejich rodiči. 

Vzájemnou spolupráci jsme navázali s Denním stacionářem pro osoby s tělesným a 

mentálním postižením Uherský Brod a s Domovem pro osoby se zdravotním postižením 

Uherský Brod. Společně jsme oslavili vánoční svátky i Velikonoce. Na podzim jsme pro 

všechny osoby se zdravotním postižením a především pro uživatele všech sociálních služeb, 

občanských sdružení a žáky Základní školy speciální v Uherském Brodě uskutečnili filmové 

promítání v Kině Máj. 

V průběhu roku jsme se zúčastnili několika prodejních a prezentačních akcí, na kterých jste se 

mohli seznámit s našimi uživateli, jejich sociálně pracovní terapií a podpořit činnost naší 

služby zakoupením našich výrobků. Na konci roku jsme připravili také dárečky v podobě 

našich výrobků pro Zastupitelstvo Města Uherský Brod a pro obec Nedachlebice. 

S velkým úspěchem se setkali dva naši uživatelé, kterým se ke konci roku podařilo získat 

zaměstnání ve své obci a mohli se tak zařadit na pracovní trh. 

  

Terapeutická dílna sv. Justiny z pohledu našeho uživatele: 

Rád chodím do Terapeutické dílny a dělám tu i koberec malý a velký, a to mě baví dělat, 

naučil jsem se dělat i osnovu na koberec, to se mi daří a mám z toho radost. Třásně se mi asi 

moc nedaří, to bych se musel dívat na Romana, jak to dělá a dělat to podle něho. Občas 

škubkám a vycpávám třeba hračky. Něco mě tu moc nejde. Dělal bych košíček z pedigu a 

možná se mi to moc nedařilo. Vařím si tady čaj. Poslouchám i rádio. Jsem spokojený a 

šťastný. 

Petr Vaňhara, uživatel 
 


