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1. Poslání  

Centrum denních služeb Diakonie ČCE - středisko Rolnička v Soběslavi a v Táboře nabízí pomoc a 

podporu dětem, mladým a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením během 

pracovních dnů. Poskytuje ji takovým způsobem, aby mohli rozvíjet nebo zachovat soběstačnost a 

samostatnost ve všech oblastech života získáváním potřebných zkušeností a dovedností nebo 

zvládáním každodenních činností. Služba tak podporuje  aktivní život lidí s mentálním postižením a 

předchází rizikům sociálního vyloučení z běžné společnosti. 

 

  2. Cíle  

Cílem služby je umožnit klientům prožívat svůj život tak, jak je to obvyklé pro jejich vrstevníky. 

Dětem nabídnout individuální nebo skupinové aktivizace, které rozvíjejí psychomotorické a sociální 

dovednosti a podporují jejich seberealizaci. Pro žáky praktické školy po vyučování vytvořit prostor 

pro odpočinek, relaxaci a volnočasové aktivity. Pro dospělé klienty vytvářet podnětný prostor 

širokou nabídkou aktivit a tvořivých činností a podporovat je tak v seberealizaci, ale také ve 

zvládání nároků běžného života. 

 Klienti zvládají sami nebo s podporou základní sebeobslužné činnosti, nebo jsou jim 

potřebné úkony péče zajišťovány. 

 Klienti jsou podporováni v činnostech, které jim umožňují získávání a udržování znalostí a 

dovedností důležitých pro každodenní život (vaření, pečení, cestování, úklid, domácí práce, 

péče o svoji osobu, hospodaření s penězi, komunikace, rozvoj společenských vztahů, 

povědomí o svých právech, atd.).  

 Klientům jsou nabízeny různé tvořivé a aktivizační činnosti, které vedou k rozvoji 

seberealizace a smysluplného trávení času (např. Boccia, výtvarné aktivizace, řečová 

aktivizace, pohybová aktivizace, hudební a dramatická aktivizace, dobrovolná účast na 

biblických hodinách apod.).  
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 Dospělí klienti jsou aktivizováni ke společenskému životu mimo CDS, mají rozšířené 

sociální kontakty a tím se předchází sociálnímu vyloučení z běžného života. 

 Klienti mají prostor pro relaxaci, odpočinek a volnočasové aktivity. 

 

3. Cílová skupina 

Děti a mladiství s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 do 26 let, kteří plní 

povinnou školní docházku, navštěvují mateřskou školu nebo praktickou školu, dospělí lidé 

s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64 let. 

   

4. Zásady při práci s klienty 

Zásada dodržování práv klientů -  respektujeme soukromí, důstojnost klientů a jejich názory, je 

postavena na partnerském přístupu. 

 

Zásada aktivní účasti klientů - respektujeme volbu klientů nebo jejich zákonných zástupců, 

rozhodují sami o sobě a o rozsahu poskytované podpory. 

 

Zásada individualizace podpory – průběh poskytování služby přizpůsobujeme jednotlivým 

klientům. Na základě jejich přání, potřeb, rozhodnutí a cílů jsou vytvářeny jejich individuální plány. 

 

Zásada aktivního začleňování do společnosti - podporujeme naše klienty v tom, aby poznali a 

využívali také jiné služby a instituce. Rozvíjíme a podporujeme spolupráci s rodinou a sociálním 

prostředím klienta. V případě, že je to přínosné pro klienta, i vzájemnou spolupráci mezi ostatními 

službami střediska. 

 

  5. Hodnoty  

Posláním Diakonie je pomáhat potřebným.  Opíráme se o čtyři základní hodnoty:  

Milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje.  

Hodnoty jsou tím, o co v diakonické práci zvláště usilujeme, co chceme rozvíjet, chránit a 

předávat.  

Pracovník tyto hodnoty respektuje, jsou pro něj oporou při hledání řešení problematických 

otázek a etických dilemat. Za všech situací, jakkoliv napjatých či nejasných, jedná slušně a 

loajálně. 

   

  6. O službě 

Centrum denních služeb poskytuje ambulantní služby dětem, mladým lidem a dospělým, kteří mají 
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mentální nebo kombinované postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  

Provozní doba centra je od 7,00 do 16,00. 

Provoz centra denních služeb probíhá na 3 pracovištích:  

Mrázkova 700, Soběslav Děti a mladiství 3 – 18 let a mladí dospělí   

18 – 26 let, navštěvující Mateřskou školu, základní 

školu speciální a praktickou školu Diakonie ČCE 

Rolnička. 

 

Bezděkova 122/I, Soběslav dospělí 26 – 64 let 

Světlogorská 2771, Tábor mladí dospělí 15 – 26 let, navštěvující praktickou 

školu 

dospělí 26 – 64 let 

 

Místo a průběh realizace na pracovišti Mrázkova 700, Soběslav: 

Provoz CDS v Mrázkově ulici v Soběslavi probíhá v jednopodlažní bezbariérové budově, 

obklopené zahradou. Centrum denních služeb poskytuje své služby žákům mateřské a speciální 

školy formou skupinových a individuálních aktivizací (řečová a pohybová), které rozvíjejí 

psychomotorické a sociální dovednosti klientů a podporují jejich seberealizaci. Činnosti CDS 

probíhají v místnostech pro pohybovou a řečovou aktivizaci. K dispozici je tělocvična, dětské hřiště 

a zahrada. Sociální zázemí služby je zajištěno šatnou, sprchovým koutem a WC pro chlapce a 

dívky. Maximální kapacita je 36 osob. 

Místo a průběh realizace na pracovištích Bezděkova 122/I Soběslav, Světlogorská 2771, Tábor: 

Provoz CDS v Bezděkově ulici v Soběslavi má zázemí v bezbariérovém domě se zahradou v 

historické části města, využívá prostory v 1. patře s výtahem. K dispozici jsou 2 denní místnosti, 

relaxační místnost, místnost pro pohybovou aktivizaci, plně vybavený kuchyňský kout, šatna, 

sprchový kout, WC pro muže a ženy. Maximální kapacita je 14 osob v daný okamžik, z toho 

maximálně 2 klienti upoutáni na mechanický invalidní vozík.  

 

Provoz CDS ve Světlogorské ulici v Táboře probíhá v přízemí bezbariérové budovy. K dispozici 

jsou 2 denní místnosti o kapacitě 21 osob v jeden okamžik, z toho maximálně 4 klienti upoutáni 

na invalidní vozík. Služba dále využívá místnost pro pohybovou aktivizaci, plně vybavený 

kuchyňský kout, jídelnu, šatnu, sprchový kout, bezbariérové WC, WC pro muže a ženy. Před 

zahájením vyučování praktické školy (7,00 – 8,00 hod.) a po skončení vyučování praktické školy 

v době od 13:45 do 16:00 hod jsou k dispozici další dvě denní místnosti. Tím se kapacita navyšuje 

na 33 osob v jeden okamžik v odpoledních hodinách.  

 

V centru se dopoledne věnujeme aktivizačním činnostem, jako jsou např. různé výtvarné činnosti, 
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příprava svačin, nakupování, zdravotní cvičení atd. Pravidelně upevňujeme získané dovednosti a 

vědomosti, znalosti čtení, psaní, počítání. Klienti si prohlubují schopnosti v oblasti soběstačnosti a 

péče o svou osobu – učí se žehlit, provádějí jednoduché domácí práce, pracovní postupy. 

Odpoledne nabízíme volnočasové a relaxační aktivity, hrajeme stolní hry, zpíváme, povídáme si na 

různá praktická témata, která klienti využijí v praxi. 

Během dne mohou klienti využívat individuální pohybovou aktivizaci, která je zaměřena na 

relaxaci formou masáží nebo naopak aktivizaci a rozvoj pohybových dovedností. Jednou týdně 

probíhá dobrovolné setkání s farářem ČCE, který nás prostřednictvím biblických příběhů a písní 

seznamuje se základy křesťanství.  

Služba poskytuje tyto základní činnosti, které vymezuje Zákon o sociálních službách č. 108/ 

2006 Sb., v § 45 takto: 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

- výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- sociálně terapeutické činnosti 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 

 

 

 

 


