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POSLÁNÍ DIAKONIE - POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

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 ve svých zařízeních sociální, 
zdravotní, pedagogickou a pastorační péči lidem, kteří se v důsledku věku, zdravotního 
postižení, nemoci, osamocení či ohrožení dostali do nepříznivé životní situace. 

Péče a podpora poskytovaná v zařízeních Diakonie ČCE směřuje k tomu, aby lidé, kteří 
využívají služeb Diakonie, mohli žít v co největší míře svým běžným a důstojným způsobem 
života. 

Poskytování těchto služeb chápeme jako praktický projev křesťanské víry, naděje a lásky. 

 

 

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. 

 

POSLÁNÍ služby Sociálně terapeutická dílna (STD) 

„Službu poskytujeme profesionálně, s důrazem na individuální a partnerský přístup.“ 

Posláním služby Sociálně terapeutické dílny je přiměřená podpora a pomoc osobám se 

sníženou soběstačností, které se z důvodu svého zdravotního postižení ocitly v nepříznivé 

sociální situaci. Jedná se o takovou pomoc a podporu, která přispívá k začleňování těchto 

osob do běžného života a k jejich ochraně před nepříznivými důsledky možného sociálního 

vyloučení. 

Tato podpora je realizována především prostřednictvím sociálně pracovní terapie, při níž je 

kladen důraz na získávání, rozvíjení, pravidelný nácvik a dlouhodobé zdokonalování 

pracovních návyků a dalších dovedností potřebných pro rozvoj soběstačnosti  

a pro postupné snižování závislosti osoby s postižením na poskytované sociální službě.  
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CÍLOVÁ SKUPINA služby STD 

 

Služba je poskytována lidem ve věku 15 až 70 let a jedná se o osoby: 

- s mentálním postižením 

- s chronickým duševním onemocněním 

- s kombinovaným postižením 

- se zdravotním postižením 

O poskytnutí sociální služby uzavírá osoba (žadatel) smlouvu s poskytovatelem soc. služeb. 

 

Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu se žadatelem o sociální službu pouze pokud: 

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (služba svým charakterem a svými 

možnostmi neodpovídá potřebám žadatele) 

b) aktuálně nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou osoba žádá 

c) osobě, která žádá o poskytnutí služby, byla v době kratší než 6 měsíců před podáním 

žádosti o poskytnutí služby vypovězena smlouva z téže služby z důvodu porušování 

povinností vyplývajících ze smlouvy 

 

CÍLE služby STD  

Základní cíle služby jsou:  

 PODPOŘIT ZAČLEŇOVÁNÍ UŽIVATELŮ DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA a PŘISPĚT K JEJICH 

SPOLEČENSKÉMU UPLATNĚNÍ 

 PREVENTIVNĚ PŮSOBIT PROTI SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ UŽIVATELŮ   

a PŘEDCHÁZET ZHORŠOVÁNÍ JEJICH SOCIÁLNÍ SITUACE 

 

a to prostřednictvím těchto dílčích cílů: 

- vytváření bezpečného a příjemného prostředí, kde se uživatelé můžou seznamovat  

a setkávat se svými vrstevníky, kde můžou běžně komunikovat a navazovat přiměřené 

sociální (i přátelské) vztahy, kde se můžou cítit přirozeně a adekvátně svému věku  

i svému hendikepu 

- podporování uživatelů v získávání, rozvíjení a udržování nejrůznějších schopností  

a dovedností, které jim pomáhají při jejich sociálním začleňování do běžného života  

a které mohou napomoci ke zvýšení jejich samostatnosti  

- vytváření příležitostí ke smysluplnému trávení času při pracovních i volnočasových 

aktivitách 

- podporování uživatelů při vyjadřování a naplňování jejich individuálních potřeb, 

oprávněných zájmů a osobních cílů 

 

ZÁSADY poskytování služby STD 

Zásady poskytování služby vychází z etických aspektů práce v sociálních službách  

a z diakonických hodnot postavených především na respektu ke křesťanské tradici.  

Pracovníci znají význam a důležitost těchto hodnot a svou práci s uživateli služby  

(popř. s jejich blízkými osobami či opatrovníky) se snaží vykonávat v souladu s nimi. 

Organizace se snaží tyto hodnoty rozvíjet, chránit, předávat dál a opírá o ně další rozvoj  

a zkvalitňování svých služeb. 
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Diakonické hodnoty: 
 

Milosrdenství spatřujeme v orientaci na uživatele: pracovníci dbají na zachování důstojnosti 

uživatele, chtějí mu pomáhat a organizují službu s ohledem na jeho samostatné rozhodování 

a uplatňování vlastní vůle, podporují a přijímají uživatele s respektem a poskytují mu emoční 

podporu. 

 

Společenství spatřujeme v týmové spolupráci: pracovníci v týmu sdílejí informace, nápady, 

znalosti a zkušenosti, přijímají i poskytují zpětnou vazbu a hodnocení, jsou ochotni řešit 

konflikty a neshody, ve vztahu k uživatelům i vzájemně mezi sebou pracovníci uplatňují 

partnerský přístup, vnímají svou odpovědnost za sebe i celek (tým, pracoviště, středisko). 

 

Fortelnost se projevuje profesionalitou: pracovníci si udržují profesionální hranice, zvládají 

zátěžové situace a potřebnou komunikaci, jsou vázáni mlčenlivostí a dodržují diskrétnost 

týkající se informací, které se o uživatelích dozvědí v souvislosti s výkonem své práce, 

pracovníci vědí co-proč-jak mají dělat – jsou ke své práci odborně způsobilí a svou odbornost 

si udržují či rozšiřují a doplňují prostřednictvím dalšího vzdělávání; služba jako celek  

i jednotlivé aktivity a činnosti nejsou paušalizovány na všechny uživatele, při poskytování 

služby pracovníci vychází z individuálních potřeb a přání uživatele. 

 

Naděje se projevuje ve snaze o další rozvoj (nejen diakonické) práce: pracovníci rozumějí 

významu svého osobního rozvoje a spolupracují také na dalším rozvoji služby (střediska), umí 

odpočívat a udržovat si od práce odstup, projevují svou snahu měnit věci k lepšímu; pracovníci 

podporují a motivují uživatele k činnostem, které jim mohou pomoci při překonávání jejich 

nepříznivé životní situace. 
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