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Čl. 1 

Veřejný závazek 
 

Diakonie ČCE -středisko Střední Čechy, pracoviště Čáslav - má definovaný veřejný závazek, 

který obsahuje ukazatele kvality při poskytování sociálních služeb:  

 Poslání sociální služby Diakonie ČCE -  středisko Střední Čechy, pracoviště Čáslav  

 Cíle sociální služby Diakonie ČCE -  středisko Střední Čechy, pracoviště Čáslav 

 Zásady poskytování sociální služby Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, 

pracoviště Čáslav 

 Cílová skupina uživatelů služby Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, pracoviště 

Čáslav 

 

Veřejný závazek je zveřejnění na: 

-  www.diakonie-stred.cz 

- v registru poskytovatelů sociálních služeb  

 

Čl. 2 

Poslání sociální služby 
 

Posláním Denního stacionáře Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, pracoviště Čáslav je 

zabezpečit péči a podporu osobám, které nemohou z důvodu svého omezení vlivem 

onemocnění či zdravotního postižení setrvávat v pracovních dnech během dne v domácím 

prostředí.  Chceme umožnit těmto osobám důstojný a spokojený život. 

 

Čl. 3 

Cíle sociální služby 
 

Cílem sociální služby je podporování uživatelů v samostatnosti a soběstačnosti, udržení  

a rozvoj jejich stávajících schopností a dovedností. Poskytování sociální služby  má 

zabezpečit péči uživatelům způsobem zajišťujícím jejich bezpečí. Při poskytování sociální 

služby je uspokojování potřeb uživatelů realizováno vždy s individuálním přístupem. Chceme 
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zkvalitňovat nabídku poskytovaných aktivit a vytvářet podmínky pro aktivní využívání času 

v Denním stacionáři. Současně chceme podporovat spolupráci s rodinou a blízkými osobami. 

 

                                                                     Čl. 4 

Zásady poskytování sociální služby  
 

Sociální služby jsou v Denním stacionáři Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, pracoviště 

Čáslav poskytovány na základě těchto principů: 

 

Respektu  

- respektování individuálních potřeb uživatelů 

- respektování práv uživatelů 

- respektování soukromí uživatelů 

- respektování vlastní volby a nezávislosti uživatelů 
 

Důstojnosti 

- všichni pracovníci přistupují ke všem uživatelům v důstojnosti a respektu 

k zachovávání základních lidských práv a svobod 

 

 

Diskrétnosti 

- všichni pracovníci zachovávají diskrétnost v procesu získávání a zpracovávání  

informací 

- všichni pracovníci zachovávají mlčenlivost 

Odbornosti 

- zvyšování kvalifikace, odbornosti a informovanosti pracovníků  

 

Standardizovaných pracovních postupů 

- průběh sociální služby se řídí směrnicemi – vnitřními pravidly Denního stacionáře 

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, pracoviště Čáslav 
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Čl. 5 

Cílová skupina uživatelů sociální služby 

 
Cílová skupina specifikuje okruh osob, který je sociální služba určena. Cílovou skupinou 

uživatelů sociální  služby jsou osoby ve věku od 16 do 64 let s mentálním, tělesným či 

kombinovaným postižením, poruchou autistického spektra, které potřebují pomoc a podporu 

v sebeobslužných a sociálních dovednostech.  
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