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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ SOCIÁLNĚ
TERAPEUTICKÁ DÍLNA„TRÉNINKOVÁ PEKÁRNA LÁRY FÁRY“
Tréninková pekárna Láry Fáry poskytuje uživatelům službu sociálně terapeutická dílna dle
zákona č. 108/2006 Sb., která je poskytována ambulantní formou. Kapacita tréninkové pekárny
je 15 uživatelů.

2. POSLÁNÍ
Posláním organizace PFERDA z.ú. v Rychnově nad Kněžnou a Náchodě je podporovat integraci
a přispívat ke zkvalitňování života dospělých osob s handicapem.
Posláním ambulantní sociální služby „Tréninková pekárna Láry Fáry“ v Kvasinách je podpořit
sociální začlenění, soběstačnost a samostatnost osob občané starší 18 let a mladší 64 let s
lehkým až středně těžkým mentálním postižením, případně s duševním onemocněním kdy
primární postižení či onemocnění může být v kombinaci s jiným druhem postižení (neurologické,
tělesné, psychické, jiné zdravotní), dlouhodobou, a to pravidelnou podporou zdokonalování
pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie."

3. CÍLOVÁ SKUPINA
- občané starší 18 let a mladší 64 let s lehkým až středně těžkým mentálním postižením,
případně s duševním onemocněním kdy primární postižení či onemocnění může být v
kombinaci s jiným druhem postižení (neurologické, tělesné, psychické, jiné zdravotní),
- občané, kteří nejsou umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce,
- občané žijící v Rychnově nad Kněžnou a okolí, případně na území Královéhradeckého kraje
- občané, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, mají zájem, potřebu a motivaci získat a
zdokonalit si základní dovednosti v prostředí tréninkové pekárny za účelem změny své
nepříznivé sociální situace,

4. CÍLE OBECNÉ
- Posilovat pracovní a sociální dovednosti a návyky uživatelů prostřednictvím sociálně pracovní
terapie.
- Posilovat soběstačnost, samostatnost a sebevědomí uživatelů.

5. PRINCIPY
- Princip individuálního přístupu – přistupujeme k uživatelům individuálně a respektujeme jejich
osobnost, schopnosti a dovednosti.
- Princip přímého jednání s uživateli – veškeré informace vysvětlujeme přímo uživatelům s
přihlédnutím k jejich schopnostem a dovednostem, míře handicapu.
- Princip podpory samostatnosti uživatelů v jejich jednání a myšlení.
- Princip rovného přístupu – přistupujeme ke všem uživatelům stejně bez ohledu na jejich
postižení, sociální postavení.
- Princip respektování názoru uživatelů – vytváříme vstřícnou atmosféru pro vzájemnou
komunikaci, učíme uživatele, aby se vyjadřovali k práci terapeutů, aby se nebáli říkat nahlas,
co si myslí. Nechceme, aby docházelo k manipulaci s uživateli (např. podsouvání vlastních
názorů).
- Princip ochrany a důsledného dodržování základních lidských práv a svobod uživatelů během
poskytování sociální služby v tréninkové pekárně Láry Fáry.
- Princip otevřeného postoje vůči sexualitě uživatelů - považujeme sexualitu za podstatnou a
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cennou součást lidského života, která vede k pocitu vlastního sebeuvědomění, osobnímu
štěstí a naplnění. Platí to bez výjimky i pro lidi s mentálním postižením nebo duševním
onemocněním.
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