
 

POSLÁNÍ SLUŽBY 

 

Posláním střediska Slezské diakonie 

BETEZDA Komorní Lhotka, je poskytovat 

celoroční pobytovou sociální službu 

dospělým lidem s mentálním postižením, 

kteří z důvodu svého nepříznivého 

zdravotního stavu, potřebují pravidelnou 

každodenní pomoc druhé osoby. Služba 

pomáhá rozvíjet nebo udržovat schopnosti 

související s běžným životem ve společnosti. 

 

CÍLOVÁ SKUPINA SLUŽBY 

 

Okruh osob, kterým poskytujeme službu 

Dospělým lidem s mentálním a 

kombinovaným postižením, jejíchž zdravotní 

stav vyžaduje vysokou míru podpory a 

pomoci jiné fyzické osoby.  

 

Okruh osob, kterým neposkytujeme 

službu: 

 osobám s lehkým mentálním postižením, 

 osobám se smyslovým postižením, 

kterým jejich smyslové postižení 

znemožňuje samostatný bezpečný pobyt 

v zařízení. 

 

Důvody pro odmítnutí poskytnutí služby: 

Odmítnout poskytování sociální služby 

může poskytovatel pouze z důvodů 

uvedených v zákoně o sociální službách 

(zákon č. 108/2006 Sb. § 91, odst. 3) a 

vyhlášce č. 505/2006 (§ 36)  

 

 zájemce žádá o službu, kterou 

neposkytujeme, 

 služba nemá dostatečnou kapacitu 

k poskytnutí služby, 

 ze zdravotních důvodů: 

 zdravotní stav osoby vyžaduje 

poskytnutí ústavní péče ve 

zdravotnickém zařízení, 

 osoba není schopna pobytu v zařízení 

sociálních služeb z důvodu akutní 

infekční nemoci, 

 chování osoby by z důvodu duševní 

poruchy závažným způsobem 

narušovalo kolektivní soužití 

 osobě, která žádá o poskytnutí sociální 

služby, byla vypovězena v době kratší 

než 6 měsíců před touto žádostí smlouva 

o poskytnutí téže sociální služby, 

z důvodu porušování povinností 

vyplývajících ze smlouvy. 

 

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

 

Cílem služby je udržení nebo rozvoj 

schopností uživatele: 

 

 pečovat o svoji osobu a domácnost 

 orientovat se v prostředí a komunikovat 

 trávit volný čas 

 mít kontakt s rodinou a společenským 

prostředím 

 znát svá práva, povinnosti a rizika 
 

 

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÉ SLUŽBY 

 

ROVNOCENNÝ PŘÍSTUP – i když je 

člověk příjemce pomoci, nesnižujeme jeho 

hodnotu/důstojnost. 

PODPORA JEDINEČNOSTI – bereme 

člověka takového, jaký je, nehodnotíme ho, 

zajímáme se o jeho životní příběh a 

zjišťujeme příčiny jeho chování.  

PODPORA V ROZHODOVÁNÍ – 

vytváříme podmínky pro uplatňování 

vlastního názoru, s uvědoměním si důsledku 

rozhodnutí. 

ODBORNOST PRACOVNÍKŮ – reagujeme 

na aktuální potřeby služby a uživatelů. 

Rozvíjíme a využíváme získané znalosti ve 

prospěch uživatele. 

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SLUŽBY 

 

 základní sociální poradentství 

 poskytnutí ubytování 

 poskytnutí stravy 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; 

 zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 



Fakultativní služby 

Fakultativní služby se poskytují za úhradu 

dle aktuálního Úhradovníku služby. 

 soukromá přeprava uživatele služebním 

automobilem  
 

DOBA POSKYTOVÁNÍ A CENA SLUŽBY 

 

Středisko BETEZDA Komorní Lhotka 

poskytuje službu nepřetržitě, celoročně. 
 

Ubytování: 

 jednolůžkový pokoj 185,- Kč/den 

 dvoulůžkový pokoj 165,- Kč/den 
 

Strava: 

 racionální strava  170,- Kč/den 

 diabetická strava  170,- Kč/den 

 žlučníková strava  170,- Kč/den 
 

Úkony péče uživatel hradí ve výši 

přiznaného příspěvku na péči. 
 

 

KONTAKT 

 

BETEZDA Komorní Lhotka 

domov pro osoby se zdravotním postižením 

Komorní Lhotka 68 

739 53 Hnojník 

tel.: +420 558 694 239 

mob.: +420 731 609 311 

mob.: +420 731 401 981 (nepřetržitě) 

e-mail: betezda@slezskadiakonie.cz 

 

 

Služba je spolufinancována: 
 

     MPSV                       

 

      

 

 

 

Město Třinec    Město Karviná    Město Orlová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLEZSKÁ DIAKONIE 
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín 
tel.: + 420 558 764 300, fax: +420 558 764 301 
e-mail: ustredi@slezskadiakonie.cz 
www.slezskadiakonie.cz 
IČ: 65468562 
bankovní spojení: 23035791/0100 

 

 

Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních 

služeb v sociální oblasti na základě křesťanských 

hodnot. 

 

 

 

BETEZDA  

Komorní Lhotka 
Domov pro osoby se zdravotním 

postižením 
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