
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY  

 

 použití telefonní linky (telefonování) 

 tisk a kopie dokumentů pro osobní potřebu 

uživatelů 

 používání elektrospotřebiče v majetku uživatele 

 doprava 

 

Cena fakultativních služeb je dle platného Sazebníku. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Středisko EBEN-EZER Český Těšín má zavedený  

a certifikovaný systém managementu kvality dle 

normy ČSN EN ISO 9001:2016 

 

Středisko Slezské diakonie  

EBEN-EZER Český Těšín 

úspěšně udržuje systém 

managementu kvality od roku 

2008.  

 

Ve své praxi uplatňujeme 

principy spokojenosti uživatelů, udržování otevřené 

komunikace, zapojení a vedení zaměstnanců  

a následným udržováním tohoto systému přispíváme 

k jejich neustálému zlepšování.  
 

Služby jsou poskytovány dle standardů kvality 

sociálních služeb (Zákon o sociálních 

službách). 
 

 

 

SLEZSKÁ DIAKONIE 

Na Nivách 7 

737 01 Český Těšín 
 

 

ustredi@slezskadiakonie.cz 

www.slezskadiakonie.cz 

 

tel.: 558 764 333 

č. ú.: 23035791/0100 

 

Posláním Slezské diakonie je poskytování 

kvalitních sociálních služeb v sociální 

oblasti na základě křesťanských hodnot.  
 

 
 

 

            
 

EBEN-EZER Český Těšín  
 

Vělopolská 243 

737 01 Český Těšín Horní Žukov 
 

tel.: 558 748 008 

+420 730 844 482- vedoucí střediska 

+420 731 677 459- koordinátorka Domova  

j.chlebusova@slezskadiakonie.cz 

ebenezer.domov@slezskadiakonie.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ TĚŠÍN 



DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM 

POSLÁNÍ střediska EBEN-EZER Český Těšín, 

domov pro osoby se zdravotním postižením, 

poskytuje celoroční pobytovou službu lidem 

s mentálním a kombinovaným postižením, kteří 

nemohou zůstat ve stávajícím prostředí ani s podporou 

terénních nebo ambulantních služeb. Poskytovaná 

péče, pomoc a podpora vychází z individuálních 

potřeb uživatelů a směřuje k tomu, aby využívali co 

nejvíce vlastních schopnosti a dovednosti ve zvládání 

každodenního života.    
 

CÍLOVÝ OKRUH OSOB 
Dospělé osoby s mentálním postižením (věk při přijetí 

maximálně 55 let), které potřebují nepřetržitou péči, 

pomoc či podporu v každodenních činnostech 

a nemohou tak zůstat ve svém domácím prostředí.  
 

CÍLEM služby je naplnění individuálních potřeb 

uživatele, rozvíjení a zachování schopnosti  

a dovednosti potřebných v každodenním životě  

a podpora uživatele v kontaktu se společenským 

prostředím. 
 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 individuální přístup 

 přiměřena podpora 

 důstojného přístupu 

 týmová spolupráce 

 křesťanské zásady 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapacita je 25 osob. 

NABÍDKA SLUŽBY 

a)  poskytnutí ubytování 

1.  ubytování 

2.  úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a 

ošacení, žehlení 
 

b) poskytnutí stravy 

zajištění celodenní stravy minimálně v rozsahu 3 

hlavních jídel 
 

c)  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu 

1. pomoc při oblékání a svlékání  

2.  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

3.  pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh 

4.  pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

5.  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 

vnitřním i vnějším prostoru 
 

d)  pomoc při osobní hygieně  

1.  pomoc při úkonech osobní hygieny 

2.  pomoc při základní péči o vlasy a nehty 

3.  pomoc při použití WC 
 

e)  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

1. pracovně výchovná činnost 

2. nácvik a upevňování motorických, psychických 

 a sociálních schopností a dovedností 

3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného 

vzdělávání nebo pracovního uplatnění 

4.  volnočasové a zájmové aktivity 

 

f) zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím 

1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb 

a informačních zdrojů 

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a 

pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících 

sociální začleňování osob 
 

g)  sociálně terapeutické činnosti 

Vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 

schopností a dovedností podporujících sociální 

začleňování osob 
 

h)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 

při obstarávání osobních záležitostí:  

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv  

a oprávněných zájmů. 

CENA SLUŽBY 

Cena za ubytování:  
- dle kategorie pokoje - 145-160 Kč/den 

Cena za stravu:  
- 125,- Kč/den 

Cena za poskytnutou péči:  
- ve výši přiznaného příspěvku na péči 

 

 


