
 

 

 

NOE Frýdek-Místek 
 

podpora samostatného 
bydlení 

 

 

Slezská diakonie 

Na Nivách 7 

737 01  Český Těšín 

Informační centrum Slezské diakonie 

tel.: 558 764 300 

www.slezskadiakonie.cz 

e-mail: ustredi@slezskadiakonie.cz 

Číslo účtu u Komerční banky, a.s. 

23035791/0100 

JAKÝM ZPŮSOBEM SE NA NÁS 

MŮŽETE OBRÁTIT? 

Posláním služby NOE Frýdek-Místek, 

podpora samostatného bydlení,  

je poskytovat podporu dospělým lidem 

s mentálním postižením a s chronickým 

duševním onemocněním, tak by mohli 

samostatně bydlet.  

Vedoucí střediska 
703 499 991 

s.pavelkova@slezskadiakonie.cz 
 

Sociální pracovník 
734 510 156 

noe.fm.sp@slezskadiakonie.cz 
 

Můžete nám zavolat na mobil,  
napsat e-mail nebo přijít na adresu 

střediska: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volat můžete v pracovní dny 
 od 7.00 do 15.00 hodin.  

Pokud máte zájem o osobní schůzku, 
prosím, zavolejte předem a domluvíme 

se na termínu.  

Posláním Slezské diakonie  

je poskytování kvalitních služeb  

v sociální oblasti na základě 

křesťanských hodnot. 

třída T. G. Masaryka 1101 
738 01 Frýdek-Místek  

(budova COOP, 1. patro) 

PODPORUJÍ NÁS:  

 



 

• pomoc při zajištění chodu domácnosti  
 
• výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti  
 

• zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím  

 
•   sociálně terapeutické činnosti  
 
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí  

 Uživatel, který: 
 

• žije v domácím prostředí, a je v sociálním 
kontaktu, 

• žije způsobem života, který je srovnatelný 
s běžným životem, 

• se postupně v největší možné míře  
osamostatní, a tím sníží závislost  
na poskytované službě, 

• se běžně rozhoduje o každodenních  
záležitostech.  

 

Individuální přístup   

Snažíme se poskytovat službu „šitou  
na míru“, uznáváme jedinečnost každého  
člověka. Průběh služby je s uživatelem  
individuálně plánován a zaměřen  
na dosažení cílů, které si uživatel zvolí,  
a jsou zároveň v souladu s cíli služby. 
 

Respekt  

K uživatelům přistupujeme s úctou,  
respektujeme jejich názory a vlastní  
rozhodnutí. Názory a potřeby uživatelů jsou 
pro nás důležité, chceme je znát a bereme  
je vážně.  

 

Službu poskytujeme: 

• v domácnostech uživatelů, a v případě  
potřeby na jiných místech (např. v obchodě,  
u lékaře),  

• na území města Frýdek-Místek a v okolních 
obcích s časovou dostupností maximálně 
30 minut, 

• v pracovní dny v době od 7.00 hodin  
do 15.00 hodin (a v případě potřeby  
je možné službu poskytnout až  
do 20.00 hodin).  

Při práci s uživatelem upřednostňujeme  
individuální přístup. Pracovník poskytuje  
uživateli podporu, pomoc nebo s ním pracuje 
metodou nácviku.  

V průběhu poskytování služby se  
zaměřujeme na podporu samostatnosti, 
soběstačnosti, což vede ke snížení závislosti 
na poskytované službě.  

Dále se zaměřujeme na rozvoj psychických, 
sociálních a komunikačních dovedností.  

Služba je určena lidem s mentálním 
postižením a lidem s chronickým 
duševním onemocněním ve věku  
od 18 let, kteří: 

• jsou v nepříznivé sociální situaci,  

• mají zájem rozvíjet své dovednosti 
vedoucí k větší samostatnosti,  

• jsou natolik soběstační,  
že nepotřebují podporu každý den 
více jak 2 hodiny,  

• bydlí na území města Frýdek-Místek 
a okolních obcí s časovou 
dostupností maximálně 30 minut 
počítaje z autobusového stanoviště 
nebo vlakového nádraží  
ve Frýdku-Místku.  

 

Převažující cílovou skupinou jsou osoby  
s mentálním postižením.  

 

KOMU  POSKYTUJEME SLUŽBU? CO JE NAŠIM CÍLEM? 

CO NABÍZÍME? 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

KDE A KDY SLUŽBU 

POSKYTUJEME? 

JAKÁ JE ÚHRADA ZA SLUŽBU? 

Sociální služba NOE Frýdek-Místek,  
podpora samostatného bydlení  
je poskytována za úhradu ve výši  
90 Kč za hodinu.  


