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ČTYŘLÍSTEK
CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Hladnovská 751/119
712 00 Ostrava – Muglinov

Centrum pracovní činnosti
Hladnovská 751/119
712 00 Ostrava
Vedoucí zařízení:
Tel.: 599 503 111
Mobil: 732 867 375
e-mail: vedouciCPC@ctyrlistekostrava.cz
Sociální pracovník:
Tel.: 599 503 113
Mobil: 739 362 714,
e-mail: CPCsoc@ctyrlistekostrava.cz
Ústředna:
Tel.: 596 223 211
Podrobné informace o službě najdete na internetových
stránkách organizace: http://www.ctyrlistekostrava.cz

Zařízení je zapojeno do projektu Podpora služeb sociální prevence 2,
spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem České
republiky a realizovaného Moravskoslezským krajem.

CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
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ČTYŘLÍSTEK – CENTRUM PRACOVNÍ ČINNOSTI
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ČTYŘLÍSTEK
CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

CENTRUM PRACOVNÍ ČINNOSTI
Centrum sídlí v budově správy organizace v Ostravě-Muglinově. Prostory sociálně terapeutických dílen se nacházejí
v přízemní části budovy Domova Barevný svět. Zařízení je
zcela bezbariérové. V areálu budovy je stravovací provoz
a uživatelé zde mají k dispozici samostatnou jídelnu s možností výběru jídla. Zdejší ambulantní služby sociální prevence mohou využívat dospělé ženy a muži s mentálním postižením ve věku od 18 let, kteří z důvodu svého handicapu
nenacházejí uplatnění v běžném životě a nemohou se uplatnit na trhu práce. Pod odborným vedením zaměstnanců mají
možnost využívat zdejší terapeutické, výchovné, vzdělávací
a aktivizační služby. V šesti dílnách (vaření, šití, v aranžovně,
dílně domácích prací, počítačové učebně a ve dřevodílně)
mohou získávat a postupně si osvojovat rukodělné a řemeslné dovednosti podle svého zdravotního stavu, individuálního zájmu a potřeb. Mohou zároveň nabývat další znalosti
a zkušenosti z praktického života, týkající se sebeobslužné
péče a orientace v praktickém životě.

pilkou, šroubovákem, hoblíkem, rašplí apod. a práce s elektrickým nářadím – například bruskou, vrtačkou, elektrickou
lupénkovou pilkou apod.). Osvojit si návyky spojené s prací
(zaměřujeme se především na pravidelnosti docházky, dodržení pracovního tempa, samostatnost, vytrvalost, zodpovědnost za vykonanou práci, rozvíjení dovedností uživatelů a
schopnost popsat vykonávanou práci). Najít pracovní uplatnění pro uživatele na chráněném nebo volném trhu práce.

vztahu uživatel – poskytovatel služby (tj. uživatel a poskytovatel mají rovnocenné postavení. Hovoří spolu o tom,
jak by měla, příp. mohla být služba poskytována. Způsob
poskytování sociální služby je výsledkem dohody mezi
uživatelem a poskytovatelem, který vyhovuje oběma stranám). Službu se snažíme přizpůsobit potřebám uživatelů.
Sociální služba je poskytována na základě dobrovolného
rozhodnutí uživatele a projevení jeho zájmu.

2. V oblasti dosahování soběstačnosti je cílem služby pomoci uživatelům zvládnout péči o vlastní osobu (zejména získat
a udržet základní hygienické návyky, zvolit správné oblečení,
pečovat o čistotu prostředí, ve kterém se pohybují, osvojit
si zásady stolování a další). Zvládnout péči o domácnost (tj.
plnění běžných domácích prací – například vytírání podlahy,
utírání prachu, vysávání, úklid skříněk, práce související s přípravou jídla, nakupování surovin, praní, žehlení a podobně).
Osvojit si zásady společenského chování (zde se zaměřujeme na základy společenského chování, vztahy mezi lidmi,
sexualitu). Orientovat se v čase a prostoru (věnujeme se nácviku orientace a chování v neznámém prostředí, používání
městské hromadné dopravy, poznávání hodin a podobně).

CÍLOVÁ SKUPINA

Toto zařízení je součástí individuálního projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“
spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem
České republiky.

Služba je určena lidem, kteří:
n

Dosáhli minimálního věku 18 let.

n

Mají lehké až těžké mentální postižení, popř.
i v kombinaci s tělesným a smyslovým postižením.

n

Zvládají bez obtíží pobyt v kolektivu a respektují
běžná pravidla slušného chování.

n

Mají takový zdravotní stav, který je výrazně
neomezuje při práci v dílnách a nevyžadují zvýšený
individuální dohled personálu.

n

Chtějí se podílet na řešení své nepříznivé sociální
situace.

POSLÁNÍ
Posláním Centra pracovní činnosti je dlouhodobá a pravidelná podpora osob s mentálním postižením ve zdokonalování
pracovních návyků a dovedností a dosahování soběstačnosti. V našich dílnách chceme podpořit ty, kteří chtějí být
samostatní a zodpovědní, chtějí pracovat, učit se něčemu
novému a setkávat se s jinými lidmi.

CÍLE SLUŽBY

Cílem poskytované sociální služby je podpořit uživatele
v osvojení pracovních návyků a dovedností a v dosažení jejich soběstačnosti.
1. V oblasti pracovních návyků a dovedností je cílem služby pomoci uživatelům získat dovednosti v práci s nářadím
(tj. práce s ručním nářadím – například kladívkem, kleštěmi,

Zásady poskytované sociální služby

Sociální službu můžeme poskytnout současně maximálně
35 uživatelům.

Při poskytování sociální služby vždy dodržujeme a ctíme lidská práva a svobody uživatelů, která jsou součástí Etického
kodexu. Uživatele podporujeme jen v těch oblastech, ve kterých to požaduje, míra podpory je přiměřená jeho schopnostem a dovednostem. Uplatňujeme princip partnerství ve

Sociální služba je poskytována od pondělí do pátku
v době od 6.30 do 15.30 hodin s výjimkou dnů, na které
připadá státní svátek a s výjimkou plánovaných uzávěrů
zařízení, o nichž jsou uživatelé informováni.

