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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 

 

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. 

Čl. 1 

Poslání služby 

Posláním služby je poskytnutí pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé 

sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. V rámci služby jsou poskytovány tyto základní 

činnosti: poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění stravy a pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

 

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 

V rámci poskytovaných služeb umožnit: 

• změnu životních návyků 

• náhled na vlastní situaci   

• posílení sebevědomí a sebehodnocení 

• získávání nových dovedností 

• životní aktivizaci 

• vývoj, životní růst – posun 

 

Čl. 3 

Okruh osob, kterým je služba poskytována 

 

1. Cílovou skupinu tvoří osamělé plnoleté matky s dětmi do 18 let věku (případně se 

studujícími dětmi do 26 let věku), celé rodiny a těhotné ženy. Ubytováni jsou 
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přednostně žadatelé s trvalým pobytem v regionu Benešovsko, Vlašimsko a Voticko. 

Ubytování otců s dětmi je řešeno individuálně podle volných kapacit.  

 

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) 

 

 

Čl. 4 

Zásady 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. 
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