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Čl. 1 

Poslání Diakonie Českobratrské církve evangelické (Diakonie ČCE) 

„Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.“ 

Posláním Diakonie ČCE je organizovat, zajišťovat a poskytovat křesťansky zaměřenou 

sociální, zdravotní, výchovnou, vzdělávací a poradenskou péči, pomoc a podporu lidem, aby 

mohli žít důstojným a kvalitním životem navzdory věku, nemoci, postižení, sociální situaci 

a/nebo dalším okolnostem. 

Poslání Diakonie ČCE je také naplňováno tím, že zastupuje a hájí zájmy slabých, ohrožených 

a vyloučených osob nebo skupin a provádí činnosti směřující k prevenci sociálního 

a společenského vyloučení. Dále i tím, že Diakonie ČCE organizuje humanitární  

a rozvojovou pomoc v České republice i v zahraničí. 

 

 

Čl. 2 

Poslání Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy (DSČ) 

„Pomáháme s láskou, vírou, nadějí a respektem k druhému člověku.“ 

Posláním Diakonie ČCE – střediska Střední Čechy je poskytovat (v souladu s posláním 

Diakonie ČCE) ve svých zařízeních odbornou pomoc, péči a podporu lidem v nepříznivé situaci 

dané stářím, zdravotním postižením či tíživou sociální situací. Naše pomoc je založena na 

křesťanské lásce, lidském vztahu, vzájemném respektu a oboustranné důvěře. Svou prací 

chceme uživatelům našich služeb pomoci žít v co největší míře běžným a důstojným způsobem 

života. 

 

 

Čl. 3 

Poslání Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Zrnko 

 

Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Zrnko je pomoc v rodinách s dětmi, 

kde je vývoj dětí ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou 

rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.  

Nepříznivou sociální situací je pro nás taková situace, která ohrožuje fungování rodiny jako 

celku, a dopady této situace ohrožují výchovu a zdravý vývoj dítěte, a rodiče (nebo jiné pečující 

osoby) ji nedokážou vlastními silami řešit. 

 

 

Čl. 4 

Cíle služby 

 

→ Rodina je schopna samostatně fungovat ve společnosti. 

→ Rodina zajišťuje bezpečné a podnětné prostředí pro vývoj dítěte. 

→ Rodiče (pečující osoby) zvládají své rodičovské kompetence. 

→ Rodiče (pečující osoby) a děti dodržují společenské normy a plní své povinnosti. 

→ Rodiče (pečující osoby) dbají a podporují dítě při zvládání vzdělávacího procesu. 
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V rámci naplnění cílů služby se pracovníci zaměřují na pomoc uživatelům zejména v těchto 

oblastech: 

 zvyšování rodičovských kompetencí při výchově a péči o dítě 

 utváření bezpečného a podnětného rodinného prostředí 

 zlepšení a upevnění vztahů v rodině 

 podpora ve využívání široké rodiny při řešení nepříznivé životní situace 

 podpora ve využívání dostupných veřejných služeb 

 pomoc při hledání vhodného pracovního uplatnění rodičů  

 pomoc při dluhových obtížích rodiny 

 podpora v udržení nebo nalezení vhodného bydlení pro rodinu 

 

 

Čl. 5 

Okruh osob, kterým je služba poskytována 

 

Služba je poskytována rodinám s dětmi ve věku 0 – 18 let, ve kterých je: 

→ ohrožen všestranný vývoj dítěte z důvodu nepříznivé sociální situace 

→ problém u dětí se školní docházkou či prospěchem 

→ dítě ohroženo odebráním z rodiny 

→ potřebná následná podpora při řešení nepříznivé situace rodiny po odchodu z azylového 

domu 

 

Rodinou se pro službu SAS Zrnko rozumí širší rodina, která zahrnuje kromě otce, matky a dětí 

také prarodiče a další osoby, které spolu sdílejí společnou domácnost a mají mezi sebou citové 

vazby. 

 

Čl. 6 

Zásady poskytování služby 

 

Zásadami poskytování Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Zrnko jsou 

diakonické hodnoty, o které se při naší práci opíráme a kterými je provázána veškerá činnost 

pracovníka Diakonie. Hodnoty jsou tím, o co v diakonické práci zvláště usilujeme, co chceme 

rozvíjet, chránit a předávat. Našimi hodnotami jsou milosrdenství, fortelnost, společenství a 

naděje.  

 

Žít z milosrdenství pro nás znamená 

→ sloužit, dopomáhat, organizovat službu vždy s ohledem na člověka 

→ jednat s klientem s respektem 

→ poskytovat emoční podporu 
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Pracovat fortelně pro nás znamená 

→ posilovat odpovědnost za poskytování služeb 

→ udržovat profesionální hranice 

→ zvládat zátěžové situace 

→ zvládat komunikaci 

→ dodržovat mlčenlivost 

 

Tvořit společenství pro nás znamená 

→ v pracovním týmu pravdivě sdílet informace, znalosti, zkušenosti 

→ dělit se o zkušenosti dobré praxe 

→ přijímat i poskytovat zpětnou vazbu a hodnocení 

→ řešit konflikty a neshody 

→ vnímat svou odpovědnost za sebe i celek Diakonie 

 

Žít z naděje pro nás znamená 

→ rozumět významu osobního rozvoje a hledat k němu příležitosti 

→ trpělivost a schopnost zdravého odstupu 

→ ochotu pracovat na strategii a rozvoji organizace 

→ osobní angažovanost 

 

 

 

Čl. 7 

Kontaktní údaje služby a kapacita služby – pracoviště Vlašim 

 

ADRESA PRACOVIŠTĚ: Benešovská 507, 258 01 Vlašim. 

Ambulantní forma: pondělí   8:00 – 11:00 

úterý    8:00 – 11:00 

Terénní forma: pondělí 12:00 – 17:00 

úterý  12:00 – 17:00 

středa  12:00 – 17:00 

čtvrtek  12:00 – 17:00 

- mimo uvedené hodiny konzultace možná po domluvě s terénním pracovníkem 

 

Vedoucí služby:     Terénní pracovník: 

Bc. Tereza Štiková     Aneta Vítková, DiS. 

Telefon: 734 410 997     734 168 982 

Email: stikova.tereza@diakonie-stred.cz  vitkova.aneta@diakonie-stred.cz 

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

Ambulantní forma: 15 rodin 

Terénní forma: 10 rodin 

 

 

 

Čl. 8 

Kontaktní údaje služby a kapacita služby – pracoviště Benešov 

 

ADRESA PRACOVIŠTĚ: Piaristická kolej Benešov, Masarykovo náměstí 1, 256 01 

Benešov, kancelář č. 256. 

 

Ambulantní forma: pondělí   8:00 – 11:00 

úterý    8:00 – 11:00 

Terénní forma: pondělí 12:00 – 17:00 

úterý  12:00 – 17:00 

středa  12:00 – 17:00 

čtvrtek  12:00 – 17:00 

- mimo uvedené hodiny konzultace možná po domluvě s terénním pracovníkem 

 

KONTAKTY: 

Vedoucí služby:     Terénní pracovník: 

Bc. Tereza Štiková     Šárka Škvorová, DiS. 

Telefon: 734 410 997     739 093 923 

Email: stikova.tereza@diakonie-stred.cz  skvorova.sarka@diakonie-stred.cz 

 

 

KAPACITA SLUŽBY: 

Ambulantní forma: 10 rodin 

Terénní forma: 7 rodin 
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