
EBEN-EZER Český Těšín
Sociálně terapeutické dílny

KDE NÁS NAJDETE?
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením  

Vělopolská 243 
737 01 český Těšín 

tel: +420 731 450 949
e-mail: ebenezerct@slezskadiakonie.cz

Aktivity v dílnách probíhají od 8:00 do 13:30 hod.

Kapacita:
29 osob 

Osoby s chronickým duševním onemocněním 

Dukelská 263/7
737 01 český Těšín

tel: +420 731 450 949
e-mail: ebenezerct@slezskadiakonie.cz

Aktivity v dílnách probíhají od 8:30 do 14:00 hod.

Kapacita:
6 osob 

PODPORUJÍ NÁS



POSLÁNÍ SLUŽBY
Sociálně terapeutické dílny EBEN-EZER Český Těšín 
poskytují dlouhodobou a pravidelnou podporu 
osobám se zdravotním postižením při nácviku 
pracovních a sociálních dovedností. 
Podpora vychází z individuálních potřeb a možností 
uživatelů, směřuje k rozvoji jejich schopností 
a soběstačnosti a ke zvýšení šance uplatnit se na trhu 
práce.

• vybavit uživatele takovými dovednostmi, které 
mu umožní uplatnit se v jejich samostatném živo-
tě nebo na otevřeném či chráněném trhu práce 

• posílit možnost pracovního uplatnění uživatelů
• získat, rozvíjet a udržet pracovní dovednosti 
       uživatelů
• zabránit sociálnímu vyloučení

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Dospělé osoby (18-65 let) se sníženou soběstačností 
z důvodu mentálního postižení, chronického 
duševního onemocnění nebo kombinovaného 
postižení, které:

• mají zájem podílet se na řešení své situace,
• nejsou v současné době umístitelné na otevřeném 

či chráněném trhu práce,
• nepotřebují neustálý dohled (lidé s vysokou mírou 

závislosti na péči druhé osoby). 

PRO KOHO JSME

• individuální přístup
• aktivní přístup
• partnerství
• důstojný přístup
• křesťanské zásady

CÍLE SLUŽBY

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
       podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní 

osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích 
k sociálnímu začleňování

• podpora vytváření a zdokonalování základních 
pracovních návyků a dovedností

• poskytování základního sociálního poradenství

Nácviky dovedností probíhají v tvůrčích dílnách 
a nácvikových aktivitách:
• košíkářská dílna
• keramická dílna
• textilní dílna
• drátenická dílna

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA ZDARMA 
Za úhradu je poskytována pouze strava.

NABÍDKA 
POSKYTOVANÝCH SLUŽEB


