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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 

DŮM PRO MATKU A DÍTĚ VLAŠIM 

 

Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy 

Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy, pracoviště ve Vlašimi, poskytuje službu Dům pro 

matku a dítě dle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a dále dle Vyhlášky 505/2006 

Sb. 

Posláním služby je poskytnout přechodné azylové ubytování matkám/otcům nebo rodinám 

s nezletilými dětmi (případně dětmi studujícími), které se ocitly v nepříznivé životní situaci 

spojené se ztrátou bydlení. Během pobytu, který by neměl přesáhnout dobu jednoho roku, 

poskytují pracovníci střediska rodinám i matkám individuální pomoc a podporu při hledání 

bydlení a zaměstnání, výchově a péči o děti a domácnost, při vyřizování úředních záležitostí, 

při zvládání finančního hospodaření. 

 

Čl. 1 

Čas a místo poskytování služby 

1. Služba Dům pro matku a dítě je uživatelům poskytována nepřetržitě po dobu max. 1 roku. 

2. Služba je poskytována na adrese Benešovská 507, 258 01 Vlašim. 

 

Čl. 2 

Cíle služby Dům pro matku a dítě 

1.  Dlouhodobý cíl 

Cílem služby je poskytovat uživatelům dostatek času a prostoru k řešení krizové životní 

situace v bezpečném prostředí. 

 

2.  Dílčí cíle 

Dosažení změny životních návyků, získání náhledu na vlastní situaci, posílení 

sebevědomí a sebehodnocení uživatelů 

Dosažení nových či upevnění stávajících dovedností u uživatelů – vedení domácnosti, 

hospodaření s penězi, vaření, péče a výchova dětí, hygienické návyky, péče o své 

zdraví i zdraví svých dětí 

Podpora životní aktivizace uživatelů, osamostatnění, zodpovědnost za sebe i své děti 

http://www.diakonie-stred.cz/


 

3. Cíle krátkodobé  - rozvojové cíle na období:  2018 - 2020 

- zajištění finančních prostředků pro vybudování kočárkárny a její realizace 

- rozšíření nabídky aktivit pro uživatele a jejich děti 

- zřízení dětské skupiny ve středisku          

- uspořádání zábavného odpoledne pro veřejnost ve vlašimském parku 

- vytvářet výrobky pro prodej na jarmarcích apod. 

 

 4. Cíle dlouhodobé v r. 2018 – 2023 (a více): 

-  úprava zahrady střediska 

-  zajištění ekonomické stability služby 

- zajištění dostatku kvalifikovaných pracovníků a odborníků 

 

 

Čl. 3 

Okruh osob, kterým je služba poskytována 

 

1. Cílová skupina 

a)  zletilý rodič (matka, případně otec) způsobilý k právním úkonům s nezletilými dětmi 

(případně dětmi studujícími), který se nachází v nepříznivé životní situaci spojené se 

ztrátou bydlení  

b)  rodiny s nezletilými dětmi, kde alespoň jeden z rodičů je zletilý a způsobilý 

k právním úkonům, které se nachází v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou 

bydlení 

c)  těhotné ženy, které jsou zletilé a způsobilé k právním úkonům a které se nachází 

v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení 

Podmínkou k přijetí je odhodlání žadatelů aktivně řešit situaci své rodiny minimálně tím, že se 

účastní individuální práce s pracovníky. Přednostně jsou přijímáni žadatelé s trvalým bydlištěm 

v regionu Benešov. 

 

2. Službu nelze poskytnout  

a) pokud člen rodiny je imobilní, pohybuje se pomocí invalidního vozíku, trpí jiným 

zdravotním omezením, které by bránilo v pobytu (prostory nejsou bezbariérové),  

b) žadatelům, jejichž přání a vize jsou v rozporu s posláním a cíli střediska 

c) pokud je žadatel o službu cizinec, který není schopen komunikovat v českém jazyce 

d) pokud se žadatelé nechtějí podílet na řešení své situace, nechtějí spolupracovat 

s pracovníky, řeší pouze svoji bytovou situaci 



e) obětem domácího násilí v akutním ohrožení (dům není dostatečně zabezpečen proti 

vpádu agresora) 

 

Čl. 4 

Principy poskytování služby  

 

1. Individualita - Poskytování služeb vychází z individuálních potřeb uživatelů. Jsou 

brány ohledy na přání a potřeby jednotlivých členů rodiny. Služby nejsou paušalizovány 

na všechny uživatele. 

2. Důstojnost - Při poskytování služby musí být zachována důstojnost uživatelů i dětí. 

Pracovníci uživatelům pomáhají a podporují je, vedou je k samostatnosti. 

3. Vlastní vůle - Při poskytování služby se vychází z rozhodnutí a vůle uživatelů. 

Pracovníci uživatele do ničeho nenutí. Uživatelé jsou za svá rozhodnutí zodpovědní a 

musí být schopni nést důsledky svých rozhodnutí. 

4. Respekt - Uživatelé jsou přijímány s respektem. Pracovníci respektují rozhodnutí a 

počínání uživatelů. Pracovník respektuje právo uživatelů na soukromý život. 

5. Motivace - Uživatelé jsou pracovníky motivováni k překonání nepříznivé životní 

situace. Pracovníci uživatele svou podporou a pomocí motivují, nikoli nutí. 

6. Diskrétnost - Uživatelé mají právo na diskrétnost. Pracovníci shromažďují o 

uživatelích pouze informace nezbytně nutné k poskytování služby. 

7. Mlčenlivost - Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. Informace o uživatelích nevynáší 

mimo středisko. Informace o uživatelích mohou poskytnout pouze Policii ČR, justičním 

orgánům a orgánům, které mají na tyto informace právo vyplývající ze zákonů ČR a to 

na základě písemné žádosti. 

8. Odbornost - Kvalita služby je zajišťována pracovníky s odborným vzděláním. 

Pracovníci služby si své vzdělání doplňují pomocí kurzů, jsou flexibilní a otevřeni 

změnám, které zkvalitňují službu. 

9. Pro pracovníky je závazná Listina základních práv a svobod a Etický kodex 

sociálních pracovníků ČR, etický kodex pracovníku Diakonie ČCE. 

 

 


