Veřejný závazek Diakonie Západ

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy (Diakonie Západ) je jednou z organizačních
jednotek Diakonie ČCE, jejímž zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická.
Posláním Diakonie ČCE je tvořit společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně
pomáhá potřebným.
Naplňovat poslání Diakonie ČCE zejména znamená:
a) 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,
b) organizovat humanitární a rozvojovou pomoc v České republice i v zahraničí,
c) zastupovat a hájit zájmy slabých, ohrožených a vyloučených osob nebo skupin a provádět
činnosti směřující k prevenci sociálního a společenského vyloučení.
Vize Diakonie ČCE
Diakonie ČCE je důvěryhodným a vyhledávaným poskytovatelem sociálních, zdravotních a
vzdělávacích služeb, jejichž kvalita je o krok napřed ve srovnání s ostatními poskytovateli.
Držíme se přitom pevně našich hodnot: společenství, milosrdenství, fortelnost a naděje.
Ústředí Diakonie ČCE (mateřská organizace) je nositelem jednoty celé organizace a
garantem kvality poskytovaných služeb všech OJ sdružených do rodiny Diakonie ČCE. Ústředí
podporuje OJ, zajišťuje nástroje jednotného řízení, zprostředkovává potřebné informace,
koordinuje spolupráci, kontroluje a hodnotí práci OJ včetně personální práce s řediteli OJ.
Ústředí Diakonie je strážcem značky Diakonie a hodnot, které rostou z křesťanských kořenů a
naplňují se v práci OJ.
Diakonie ČCE zřizuje po celé republice:








střediska
školské právnické osoby
nadace a nadační fondy
servisní organizační jednotky
další zřizované organizační jednotky
organizační jednotky zřizované středisky
přidružené organizace

Při definování vlastního veřejného závazku vychází Diakonie Západ z výše uvedeného poslání,
vize a hodnot mateřské organizace.
Vlastní veřejný závazek Diakonie Západ je základní deklarací organizace při prezentaci její
činnosti či poskytovaných služeb směrem k veřejnosti, klientům i zaměstnancům a je zároveň
východiskem při nastavování systému řízení organizace. Znění veřejného závazku (poslání,
vize a hodnoty) je neměnné.

Poslání Diakonie Západ
Pomáháme kvalitními sociálními službami tam, kde na to člověk sám nestačí.
Naše pomoc má mnoho tváří.
Vize Diakonie Západ
Jsme vyhledávanou organizací, kvalitou a inovacemi inspirujeme ostatní.
Hodnoty Diakonie Západ:
Úcta - „Miluj bližního svého jako sebe samého.“ (Mk 12,28-31)
Spolupráce - Každý má v druhých to, co sám neobdržel.“ (1 Petr 4,10)
Pravdivost - „Život v pravdě otevírá dveře na cestě člověka k člověku“ (1 Tes 5,15)

PR větu Diakonie Západ (využíváme pro jednoduché a srozumitelné představení organizace):
Pomáháme kvalitními sociálními službami tam, kde na to člověk sám nestačí. Naše
pomoc má mnoho tváří.
Diakonie ČCE je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR a jejím
posláním je tvořit společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá
potřebným. Zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická.
Diakonie Západ je jedním ze středisek Diakonie ČCE a už více než 25 let působí v regionu
Plzeňského kraje. Poskytuje 11 druhů registrovaných sociálních služeb a další činnosti a ročně
se stará o více než 3 000 klientů. Zaměřuje se na jedinečné služby lidem s těžkou poruchou
autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižením. Vyniká komplexní péčí o
ohrožené děti a jejich rodiny, pomáhá lidem v nesnázích či krizi, mladým na cestě k dospělosti,
pečuje o seniory i pěstounské rodiny. Nabízí preventivní programy pro školy i veřejnost.
Prostřednictvím dceřiné společnosti Možnosti tu jsou o.p.s. zaměstnává osoby s tělesným
nebo mentálním znevýhodněním a sociálně podniká.

