
                  

 

                 Kde nás najdete: 

 

EFFATHA Frýdek-Místek, 

sociálně terapeutické dílny 

třída T. G. Masaryka 1101 

738 01 Frýdek-Místek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak nás můžete oslovit - můžete nám zavolat  

na mobil, napsat e-mail nebo přijít osobně  

na adresu střediska: 

 

Vedoucí střediska 

mobil: 703 499 991 

e-mail: s.pavelkova@slezskadiakonie.cz 

 

Sociální pracovník 

mobil: 734 510 156 

e-mail: effatha.fm.sp@slezskadiakonie.cz 

 

 
 

 

 

 

Slezská diakonie 

je nestátní nezisková organizace, která poskytuje 

své služby v sociální oblasti.  

Svou činnost zakotvuje na praktické realizaci 

biblických zásad lásky a služby lidem 

potřebným a lidem v nouzi. 

Posláním Slezské diakonie je poskytování 

kvalitních služeb v sociální oblasti na základě 

křesťanských hodnot 

 

Slezská diakonie 

Na Nivách 7 

737 01  Český Těšín 

 

Informační centrum Slezské diakonie 

tel.: 558 764 300 

 

e-mail: ustredi@slezskadiakonie.cz 

www.slezskadiakonie.cz 

 

Číslo účtu u Komerční banky, a.s. 

23035791/0100 

 

 

Podporují nás: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

EFFATHA 
Frýdek-Místek 

 

    

Sociálně terapeutické 

dílny 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Co nabízíme 

Sociálně terapeutické dílny podporují dospělé 

osoby s mentálním postižením v tom, aby si 

udržely, obnovily či získaly pracovní a sociální 

návyky a dovednosti potřebné k osamostatnění 

se, zařazení do běžného života a k uplatnění 

na trhu práce.  

 

Cíle služby  

Cílem poskytované služby je uživatel, který 

plánovanou a individuální podporou dosáhne 

rozvoje dovedností souvisejících s pracovním 

životem a samostatností.  

Jedná se především o 

● udržení, rozvoj nebo získání pracovních 

schopností a dovedností - dodržování 

pracovní doby, pravidelná docházka, 

● rozvoj a posílení sociálních dovedností  -

komunikace, sebekontrola, rozhodování, 

vztahy, telefonování, jednání na úřadech, 

nakupování, 

● rozvoj či udržení dovedností v oblasti 

soběstačnosti a sebeobsluhy - oblékání, 

úprava oblečení, stravování aj. 

 

Zásady poskytovaní služby vycházejí 

z hodnot Slezské diakonie 

● individuální přístup 

● pozitivní přístup  

● posilování sebedůvěry 

● zodpovědný přístup 

● aktivní přístup 

● týmová práce 

 

 

Pro koho jsme 

Službu poskytujeme lidem ve věku 18 - 65 let 

s lehkým až středně těžkým mentálním 

postižením, popř. s přidruženým postižením  

/tělesné, sluchové, zrakové, psychické/,  

● kteří v oblasti soběstačnosti nevyžadují 

plnou pomoc druhé osoby při oblékání, 

při konzumaci stravy a při osobní hygieně 

(mimo hygieny rukou a obličeje),  

● kteří mají sníženou soběstačnost natolik, 

že nejsou v současné době schopni 

vykonávat pracovní činnost na otevřeném 

či chráněném trhu práce. 

 

Služba nemůže být poskytována lidem  

● v pohybu trvalé závislým na vozíku  

● nezvládajícím chůzi po schodech za pomoci 

druhé osoby  

● jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou 

ošetřovatelskou péči 

● s akutním infekčním onemocněním 

● pobírajícím starobní důchod 

● s těžkými smyslovými vadami 

● s těžkým až hlubokým mentálním 

postižením 

● se závažným duševním onemocněním 

● závislým na alkoholu či jiných návykových 

látkách 

● s prokazatelným agresivním chováním   

 

Nabídka poskytovaných služeb 

● 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  

 

Kde  

EFFATHA Frýdek-Místek  

třída T. G. Masaryka 1101, Frýdek-Místek 
 

Kdy 

Provozní doba v pracovních dnech  

od 7.00 do 15.00 hod. 
 

Činnost v dílnách probíhá  

po, út, čt, pá        od 7.45 do 14.00 hod. 

st   od 7.45 do 13.00 hod.  

Činnosti probíhají ve třech dílnách: 

● Dílna č. 1 a č. 2  

Probíhají nácvikové a kreativní činnosti  

(např. práce na počítači, práce s papírem   

- quilling, odlévání výrobků ze sádry aj.). 

● Dřevařská dílna 

Výrobky ze dřeva (např. cedulky, dekorativní 

ozdoby aj.). 

 

Služba je poskytována zdarma. 

Uživatel hradí pouze obědy. 

Cena oběda je 100 Kč.  

 


