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1. účelpředpisu
Předpis vymezuje základní prohlášení sociální služby směrem ke klientům, jejich rodinným
příslušníkům,pracovníkům,jiným organizacím a potažmo celé veřejnosti. Vymezuje informace
o sociální službě, resp, pro koho je určena, jaký je její účel,jakým zp ůso bem dokáže pod pořit a pečov at,

a čeho lze za přispění sociální služby docílit. Všichni pracovníci domova pro osoby se zdravotním
postiženímposkytujíkvalitní sociální službu v souladu s tímto předpisem.

2. Základníinformace

Diakonie ČCeje jedním znďlvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb, jqímž
zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická, a jeýmž posláním je tvořit společenství, které
v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.

Diakonie ČCs - středisko Západni Čechy (Diakonie Západ) se zaměřuje na jedinečnéslužby
pro osoby s těžkou'poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižením, Vyniká
komplexní péčío ohrožené děti a jejich rodiny, pomáhá lidem v nesnázích či krizi, mladým na cestě

dospělosti, pečuje o seniory i pěstounské rodiny, Nab2í preventivní p rogramy pro školy i veřejnost.
Posláním Diakonie Západ je pomáhat kvalitními sociálními službami tam, kde na to ělověk sám
k

nestačí.Naše pomoc má mnoho tváří.
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3. Veřejný závazek
3.í. Vize
Služba je místem pro lidi s lehkým až středně těžkým mentálním postiženímnebo autismem, kteří

chtějížítsamostatně, ale síly jim na to (zatím) nestačí.
3.2. Poslání
Posláním služby je poskytnout lidem s mentálním postiženímnebo autismem pomoc pro život ve
společnosti a vlastní prostor pod společnou střechou.

3.3. CíIe služby
Hlavní cíl:
Klienti Můj 1+0 žijíplnohodnotný život v přirozeném prostřed í s minimální podporou z okolí.

Dílčícíle:

a)
b)

c)
d)

Klient má dostatečné schopnosti a dovednosti spojené s péčío sebe i domácnost a je

schopen zodpovídat za svěřené úkoly. (kritérium: snženímíry potřebné podpory od
pracovníků,změna typu podpory z praktické dopomoci na slovnídopomoc).
Klient pravidelně využívá jiné služby nebo zaměstnání. Tráví čas mimo chráněné bydlení,
např. vdenním stacionáři, vzaměstnání, vzájmových kroužcích, (kritérium: 70% klientů
navštěvuje pravidelně nějakou službu nebo zaměstnání).
Klient má dostatečnékompetencechránit sám sebe a obhájit se v oblastif inancí. (kritérium:

zvýšeníf inančnígramotnosti dle dotazníku Oblasti potřebné podpory).

Klient si buduje a využívávlastní sociální síť.Má přirozený kontakt i s osobami mimo
chráněné bydlení, využívá běžně dostupných veřejných služeb. (kritérium: klesá míra
podpory pracovníkůCHB,70% klientů využívá běžně dostupných veřejných služeb).

.

3.4. Cílová skupina

. osoby s mentálním postižením
. osobv s jiným postižením(osoby s diagnózou
Upřesnění:

autismus)
]

Dospělílidé ve věku '18-64 let s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, v případné
kombinaci s vysokofunkčním autismem, kteří vyžadujíkaždodenní 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 běžnéspolečnosti.
3.5. Základní principy
Základní principy poskytování služby v Můj 1+0 pro osoby s postiženímvycházqí z hod not
Diakonie Západ, ktenými jsou úcta, spolupráce, pravdivost.
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pracovníci považujíkaždéhoklienta za jedinečnou bytost s rozdílným životním stylem a
podle toho také pružně reagují na jeho individuální potřeby, respektujíjeho volbu.
Našimi klienty jsou dospělílidé, a proto s nimi mluvíme jako se sobě rovnými, jednáme a
pracujeme formou dohod. Respektujeme práva a důstojnost klientů.

podporujeme klienty v sebeobhajovánía v úctě k druhým, učímeje znát svá práva a
zárov eň respektovat práva d ruhých.
pracovníci vzájemně respektujísvénázory, akceptujíspolečnározhodnutí, jsou sivědomi
společnéhocíle své práce.

spolupráce
. pracovníci se v týmu vzájemně podporují, pomáhajísi v řešení náročných situací při práci
s klienty, pravidelně se setkávajína poradách, kde sdílejísvézkušenosti. Spolupracují
s dalšími subjekty, kde f ormou vzdělávání zvyšujísvoji kvalif ikaci a učíse 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 osobnízkušenosti,
podporujeme nezávislost na druhé osobě.
spolupracujeme s dalšímisociálními službami nejen v Diakonii západ a s veřejnými
subjekty (lékaři, úřady apod.).

pravdivost

.
.
o
.

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
vyp lývaj íc í možná rizika.
kvalita práce prochází supervizí, kde pracovníci mohou přemýšlet nad svýmikvalitami i
nedostatky, učit se z vlastních chyb i chyb ostatních, poznávat sami sebe a objevovat svůj
potenciál, kontrolovat zdadžísprávné hranice v práci s klienty i kolegy.
pracovníci jsou schopni seberef lexe a umí si říci o pomoc v případě potřeby.

4. Legislativa,
.
.

ze které předpis vycházi

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

Vyhláškač.505/2006 Sb.,kterouseprovádějíněkterá ustanovenízákona o sociálníchslužbách

Další:

.
.
.

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
Etický kodex sociálních pracovníkůČeskérepubliky
2,DIAK,02.2018 Poslání, vize a hodnoty Diakonie Západ
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