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 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 a veřejnost.
Poslání Diakonie Západ: Pomáháme kvalitními sociálními službami tam, kde na to člověk sám
nestačí. Naše pomoc má mnoho tváří.
Prostřednictvím dceřiné společnosti Možnosti tu jsou o.p.s. zaměstnává osoby s tělesným nebo
mentálním znevýhodněním a sociálně podniká.
Popis realizace poskytování služby
Legislativní rámec služby
Služba je poskytována dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.
Základní údaje
Druh registrované služby:

chráněné bydlení

Forma registrované služby:

pobytová

Název zařízení:

Můj 1+0 pro osoby s postižením

Identifikátor:

4863607

Adresa zařízení:

Můj 1+0 pro osoby s postižením
Třída 1. máje 525, 334 01 Přeštice
Husova 1043, 334 01 Přeštice

Kontakty:

tel: 734 288 957
e-mail: muj@diakoniezapad.cz

Vedoucí služby:

Michal Herajt

Telefon:

telefon: 773 683 190

E -mail:

michal.herajt@diakoniezapad.cz

Veřejný závazek

Vize
Služba je místem pro lidi s lehkým až středně těžkým mentálním postižením nebo autismem, kteří
chtějí žít samostatně, ale síly jim na to (zatím) nestačí.

Poslání
Posláním služby je poskytnout lidem s mentálním postižením nebo autismem pomoc pro život ve
společnosti a vlastní prostor pod společnou střechou.
Cíle
Klienti Můj 1+0 žijí plnohodnotný život v přirozeném prostředí s minimální podporou z okolí.
Dílčí cíle
1. Klient má dostatečné schopnosti a dovednosti spojené s péčí o sebe i domácnost a je schopen
zodpovídat za svěřené úkoly. (kritérium: snížení míry potřebné podpory od pracovníků, změna
typu podpory z praktické dopomoci na slovní dopomoc)
2. Klient pravidelně využívá jiné služby nebo zaměstnání. Tráví čas mimo chráněné bydlení, např.
v denním stacionáři, v zaměstnání, v zájmových kroužcích. (kritérium: 70% klientů navštěvuje
pravidelně nějakou službu nebo zaměstnání)
3. Klient má dostatečné kompetence chránit sám sebe a obhájit se v oblasti financí. (kritérium:
zvýšení finanční gramotnosti dle dotazníku Oblasti potřebné podpory)
4. Klient si buduje a využívá vlastní sociální síť. Má přirozený kontakt i s osobami mimo chráněné
bydlení, využívá běžně dostupných veřejných služeb. (kritérium: klesá míra podpory pracovníků
CHB, 70% klientů využívá běžně dostupných veřejných služeb)
Okruh osob, kterým je služba určena


osoby s mentálním postižením



osoby s jiným postižením (osoby s diagnózou autismus)
Upřesnění:
Dospělí lidé ve věku 18-64 let s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, v případné
kombinaci s vysokofunkčním autismem, kteří vyžadují každodenní pomoc od jiného člověka,
ale nepotřebují stálý dohled nebo asistenci. Chtějí bydlet samostatně a zvyšovat své dovednosti
tak, aby se mohli začlenit co nejvíce do života běžné společnosti.

Principy / zásady / hodnoty
Jako principy naší práce jsme si zvolili hodnoty Diakonie Západ, a to úctu, spolupráci a pravdivost.
Úcta
Pracovníci považují každého klienta za jedinečnou bytost s rozdílným životním stylem a podle
toho také pružně reagují na jeho individuální potřeby, respektují jeho volbu.
Našimi klienty jsou dospělí lidé, a proto s nimi mluvíme jako se sobě rovnými, jednáme a pracujeme
formou dohod. Respektujeme práva a důstojnost klientů.
Podporujeme klienty v sebeobhajování a v úctě k druhým, učíme je znát svá práva a zároveň
respektovat práva druhých.
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Pracovníci vzájemně respektují své názory, akceptují společná rozhodnutí, jsou si vědomi
společného cíle své práce.

Spolupráce
Pracovníci se v týmu vzájemně podporují, pomáhají si v řešení náročných situací při práci s klienty,
pravidelně se setkávají na poradách, kde sdílejí své zkušenosti. Spolupracují s dalšími subjekty,
kde formou vzdělávání zvyšují svoji kvalifikaci a učí se novým metodám práce.
Spolupracujeme s rodinou klienta nebo s jeho opatrovníkem tak, aby klient dostával takovou míru
podpory, která je nezbytná a umožňuje klientům získávat osobní zkušenosti, podporujeme
nezávislost na druhé osobě.
Spolupracujeme s dalšími sociálními službami nejen v Diakonii Západ a s veřejnými
subjekty.(lékaři, úřady apod.)

Pravdivost
Pravdivě informujeme klienty o jejich právech a povinnostech, o nabídce a možnostech služby.
Podporujeme informované rozhodování - pracovníci jednají tak, aby se klient vždy mohl
informovaně rozhodnout, tzn., ověřují si, zda je mu jasný obsah, následky volby a vyplývající možná
rizika.
Kvalita práce prochází supervizí, kde pracovníci mohou přemýšlet nad svými kvalitami i nedostatky,
učit se z vlastních chyb i chyb ostatních, poznávat sami sebe a objevovat svůj potenciál, kontrolovat
zda drží správné hranice v práci s klienty i kolegy.
Pracovníci jsou schopni sebereflexe a umí si říci o pomoc v případě potřeby.
Územní působnost služby
Plzeňský kraj

Kapacita
Okamžitá – 12 lůžek
Denní, roční
Provozní doba
Ubytování je poskytováno nepřetržitě.
Základní činnosti (úkony) jsou poskytovány ve všední den od 8:00 do 19:00 a o víkendech a svátcích
od 9:30 do 18:00 hodin. V ostatních časech si klient může vyžádat pomoc a podporu pracovníka na
pohotovostním telefonním čísle 773 683 199.
Činnosti služby
Základní činnosti
1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
2. poskytnutí ubytování,
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3. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
7. sociálně terapeutické činnosti,
8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Fakultativní činnosti dle aktuální nabídky v Rozpisu úhrad
Další důležité informace:
Služba je poskytována za poplatek. Výše poplatku je stanovena dle aktuálního Rozpisu úhrad, který je
k dispozici na www.diakoniezapad.cz.
Účinnost od 1. 3. 2020
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