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Základní informace o 
Slezské diakonii

 Založena 1990 jako nestátní 

nezisková organizace

 Služby realizovány v 
Moravskoslezském kraji a v Brně

 Jedna právní subjektivita, organizace 
řízena z Ústředí SD

 Od počátku důraz na rozvoj 
komunitně orientovaných služeb



Poslání Slezské diakonie 
Posláním Slezské diakonie je poskytování
kvalitních služeb v sociální oblasti na základě
křesťanských hodnot.



Slezská diakonie v 
číslech…
V současné době má Slezská 
diakonie:

8000 uživatelů služeb
1000 zaměstnanců (vč. DPČ, DPP, škol)
105 sociálních služeb v 60 střediscích
150 dobrovolníků 



Komu jsou služby určeny 

Osoby se zdravotním postižením – zejména lidé s 
mentálním postižením, duševním onemocněním, 
kombinovaným postižením (0 - 99let)
Osoby bez domova
Senioři
Rodiny s dětmi, děti a mládež
Další osoby v nepříznivé životní situaci



Regionální rozložení služeb



Rozvoj sítě komunitních služeb
 Podpora samostatného bydlení  - 5 měst

 Chráněné bydlení – 5 měst

 Sociální rehabilitace – 6 měst

 Sociálně-terapeutické dílny – 6 měst

 Denní stacionáře – 8 měst

Vytvořená síť umožňuje zajištění podpory osobám s 
postižením v různorodých oblastech života a v míře, 

kterou potřebují.



Služby pro osoby s duševním 
onemocněním ve Slezské diakonii

 2003 – sociálně aktivizační služba

 2005 – 2009 sociální rehabilitace

 2010 – 2011 podpora samostatného bydlení a sociálně-
terapeutické dílny

 2014 – chráněné bydlení



Kroky k multidisciplinaritě
 Projekt Rozumíme si ?

 Uzavření dohody o spolupráci s CNS Centrem Třinec

 Sociální pracovníci Slezské diakonie v CNS Centru

 Odborné konference ke spolupráci

 Akreditovaný vzdělávací program pro sociální 
pracovníky a další zainteresované osoby

 Sdílení zkušeností – město, CNS Centrum, SD

 Spolupráce s Úřadem práce – pracovní rehabilitace

 Od roku 2017 rozšíření úvazku SP pro terénní tým a 
zapojení psychiatrické sestry



Výzvy v oblasti sociálního 
začleňování
 Nedostatek psychiatrických sester pro funkční 

zapojení do terénního týmu na Třinecku

 Bariéry na trhu práce a demotivující systém podpory

 Nedostatečná flexibilita důchodového systému

 Peer konzultanti 

 Předsudky veřejnosti

 Financování inovací



Propojení podpory pro lidi s duševním 
onemocněním na Třinecku



JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služba



BIO-PSYCHO-SOCIÁLNĚ-SPIRITUÁLNÍ 

rozměr osobnosti

Vedení ke SVÉPOMOCI



ARCHA chráněné bydlení 

Třinec – 3 byty v běžné zástavbě







NOE Třinec, 
podpora samostatného bydlení

 Od 2010

 časový rozsah služby pro uživatele

 Pondělí – Pátek od 7:00 do 17:00

 okamžitá kapacita střediska jsou 3 uživatelé

 celková kapacita je 9 uživatelů

 doposud službu využilo 31 uživatelů



pan Pavel
 chci si zařídit svůj nový ale úplně prázdný byt tak, 

aby se mi v něm dobře bydlelo

 chci, aby mi byla prodloužena nájemní smlouva 
minimálně na období dalších dvou let

 chci se seznámit a spřátelit s někým natolik, 
abych s ním mohl být o nejbližších Vánocích a 
oslavit s ním svoje nejbližší narozeniny





Paní Jana

 35 let, svobodná, bezdětná, 9 měsíců v PN Opava, psychotické 
onemocnění od 20 let, žila se svým bratrem ve společné domácnosti, 
avšak časté hospitalizace

 Matka problémy s alkoholem, komplikovaný vztah s dcerou

 První kontakt prostřednictvím dopisu od rodiny, službu CHB oslovila v 
zastoupení paní Jany také sociální pracovnice města Třinec 

 Důvod k hledání podpory: 

Nemožnost vrátit se zpět k bratrovi

Rodina považovala péči o Janu za příliš zatěžující kvůli zhoršujícímu se 
stavu

Jana byla prezentována jako osoba, která nedodržuje léčebný režim, není 
schopná se o sebe postarat, neumí hospodařit s penězi apod.



Kroky k podpoře Jany
 Sociální pracovnice chráněného bydlení oslovila paní 

Janu v PN Opava s nabídkou služby

 Paní Jana souhlasila a podala žádost do CHB ARCHA 
Třinec

 Osobní návštěva sociálních pracovníků CHB a 
mapování potřeb

 Paní Jana navštívila s bratrem a sociální pracovnicí 
obce chráněné bydlení

 Po propuštení z PN Opava přijetí do služby CHB



Následovalo ...

Klíčový pracovník paní Janu podpořil v:

Podpoře aktivního trávení volného času – spolupráce se službou 
JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služba

Hledání pracovního uplatnění – spolupráce se službou RÚT, sociální 
rehabilitace

Zhoršení zdravotního stavu a hospitalizace v PN, ale neztratila kontakt 
se službou CHB

Návrat z PN –nastavení vhodnější léčby ve spolupráci s psychiatrem + 
zapojení klíčového pracovníka

Nalezení pracovního uplatnění v rámci pracovní rehabilitace



„ROZUMÍME SI?“

Projekt je finančně podpořen Moravskoslezským krajem v rámci projektové 

výzvy Podpora aktivit vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob s duševním  

onemocněním 



Cílem je:
zrealizovat několik osvětových aktivit, které budou 
zaměřené na problematiku potřeb osob s duševním 
onemocněním

zvýšit provázanost sociálních a dalších návazných 
služeb, které podporují osoby s duševním 
onemocněním

pomoci překonávat společenskou izolaci osob 
s duševním onemocněním a jejich stigmatizaci



K naplnění cíle realizujeme aktivity:

 1.  happening pro duševní zdraví

 2. konferenci

 3. cyklus přednášek ve školách 

4. kulatý stůl

 5. vydání brožury STOP 
PŘEDSUDKŮM



HAPPENING pro duševní zdraví 

2015



















Děkujeme za 
pozornost


