Kontakty:
Vedoucí pobytových služeb
pro osoby s postižením
Třída 1. máje 525, 334 01 Přeštice
mobil: +420 773 683 190
e-mail: muj@diakoniezapad.cz
www.diakoniezapad.cz

Můj 1+0 pro osoby s postižením
chráněné bydlení
Třída 1. máje 525,
334 01 Přeštice
+420 734 288 957
muj@diakoniezapad.cz
Můj 1+0 pro osoby s postižením

Pravdivost
Pracovníci pravdivě informují klienty o jejich právech a povinnostech, o nabídce a možnostech služby. Jednají tak, aby
se klient vždy mohl informovaně rozhodnout. Ověřují si, zda

Provozní doba:
Pondělí
8:00–19:00
Úterý
8:00–19:00
Středa
8:00–19:00
Čtvrtek
8:00–19:00
Pátek
8:00–19:00
Sobota
9:30–18:00
Neděle
9:30–18:00

chráněné bydlení
Husova 1043,
334 01 Přeštice
+420 734 288 957
muj@diakoniezapad.cz

klient rozumí obsahu i následkům své volby. Kvalita práce
prochází supervizí, kde pracovníci přemýšlejí nad svými kvalitami i nedostatky, učí se z vlastních chyb i z chyb ostatních,
poznávají sami sebe a objevují svůj potenciál.

BLIŽŠÍ INFORMACE

V čase mimo provozní dobu si klient může vyžádat pomoc
a podporu pracovníka na pohotovostním telefonním čísle:
+420 773 683 199.

Služba Můj 1+0 pro osoby s postižením je jednou ze
sociálních služeb, které poskytuje Diakonie Západ. Služba
je poskytována dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách v platném znění.

Služba Můj 1+0 pro osoby s postižením je poskytována za
úhradu dle platného rozpisu úhrad, který je k dispozici na
www.diakoniezapad.cz.
Prostory chráněného bydlení nejsou bezbariérové a celková
kapacita služby je 12 klientů.

Podporují nás:

MŮJ
1+0

• sociálně terapeutické činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
Doplňkové (fakultativní) činnosti jsou zveřejněny v aktuálním rozpisu úhrad.

NÁŠ CÍL
Klienti Můj 1+0 žijí plnohodnotný život v přirozeném prostředí s minimální podporou z okolí.

Dílčí cíle:

VIZE A POSLÁNÍ

• Klient má dostatečné schopnosti a dovednosti spojené
s péčí o sebe i o domácnost a je schopen zodpovídat za
svěřené úkoly.

NAŠE PRINCIPY

Služba Můj 1+0 pro osoby s postižením je místem pro lidi

• Klient pravidelně využívá jiné služby nebo zaměstnání.
Tráví čas mimo chráněné bydlení, např. v denním stacionáři, v zaměstnání, v zájmových kroužcích.

Principy naší práce jsou hodnoty Diakonie Západ: úcta,

• Klient má dostatečné kompetence chránit sám sebe
a obhájit se v oblasti financí.

Úcta

s lehkým až středně těžkým mentálním postižením nebo
autismem, kteří chtějí žít samostatně, ale síly jim na to
(zatím) nestačí.
Posláním služby je poskytnout lidem s mentálním postižením nebo autismem pomoc pro život ve společnosti a vlastní prostor pod společnou střechou.

• Klient si buduje a využívá vlastní sociální síť. Má přirozený kontakt i s osobami mimo chráněné bydlení, využívá
běžně dostupných veřejných služeb.

spolupráce a pravdivost.

Pracovníci považují každého klienta za jedinečnou bytost
s rozdílným životním stylem a podle toho také pružně reagují na jeho individuální potřeby, respektují jeho volbu. Pracovníci mluví s klienty jako se sobě rovnými, jednají a pracují
formou dohod. Pracovníci podporují klienty v sebeobhajo-

NABÍZÍME

Umožňujeme klientům žít naplno
v chráněném bydlení.

vání a v úctě k druhým, učí je znát svá práva a zároveň respektovat práva druhých.

Chráněné bydlení je určeno dospělým lidem ve věku od 18

Spolupráce

do 64 let s lehkým až středně těžkým mentálním postiže-

Pracovníci se v týmu vzájemně podporují, pomáhají si v ře-

ním, v případné kombinaci s vysokofunkčním autismem.

šení náročných situací, pravidelně se setkávají na poradách,

Služba nabízí tyto činnosti:
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
• poskytnutí ubytování,

Podpořte nás
č. účtu: 9339 9339/0800
variabilní symbol: 22

sdílejí své zkušenosti. Formou vzdělávání zvyšují svoji kvalifikaci a učí se novým metodám práce. Služba spolupracuje
s rodinou klienta nebo s jeho opatrovníkem tak, aby klient
dostával takovou míru podpory, která je nezbytná a umož-

• pomoc při zajištění chodu domácnosti,

ňuje klientům získávat osobní zkušenosti. Spolupráce s dal-

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu,

šími sociálními službami nejen v Diakonii Západ – s veřejný-

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

mi subjekty (lékaři, úřady apod.)

