
DEKACERT® Křesťanské hodnoty v charitní praxi v ČR



I. Identita
N aš í p a t ro n ko u v D o m o vě 
pokojného stáří je Panna Maria, 
učíme se od ní pokoře a tichosti v 
dnešních rozbouřených vodách.  

Patronkou Azylového domu pro 
matky s dětmi je Sv. Zdislava. 
Ostatní služby patrona hledají, 
(nízkoprahové kluby) nebo přijali 
za svého sv. Vincence, patrona 
charity. 



II. Integrita

Snažíme se o vzájemnou úctu a 
respekt mezi sebou.  

Naše motto:  

Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě 
se navzájem snášejte v lásce a 
usilujte zachovávat jednotu Ducha, 
spojeni poutem pokoje. Ef 4,2-3 



III. Sváteční čas
Snažíme se žít křesťanskou identitu v 
každodenním životě. Všichni jsme děti Boží a 
mělo by to na nás být vidět. V Domově pro 
seniory je 1x týdně mše sv. 

Slavíme velké křesťanské svátky s klienty, sv. 
Mikuláše, masopust. Společné kulatiny klientů 
i zaměstnanců. Není týden, aby se v domově 
pro seniory neslavilo. Slavíme i v ostatních 
službách. Když má ně jaká kolegyně u 
pečovatelek narozeniny, objeví se na kuchyňce 
výborné dobroty. V Azylovém domě nejraději 
slaví Vánoce, v Klubech si společně uvaří a pak 
spolu hodují. 

Setkávání zaměstnanců 2x za rok. 

Podílíme se společně na akcích pro veřejnost, 
jako je Charitní ples, poděkování koledníkům, 
poděkování dobrovolníkům. 



VI. Generační solidarita
Uvědomujeme si důležitost propojení a 
spolupráci různých generací. Spolupráce 
seniorů z Domova pokojného stáří, dětí z 
Klubů i dobrovolníků z řad studentů je 
naší prioritou. Vytvořili jsme prostor, 
Komunitní centrum, kde se setkávají a 
navzájem se tyto skupiny obohacují. 
Vytvářejí se zde krásné vztahy. Učíme se 
úctě a vzájemnému naslouchání jeden 
druhému. 



V. Tělesný a duchovní život
Snažíme se utvářet pracovní podmínky tak, aby se nám 
pracovalo dobře. Základem jsou pro nás dobré vztahy 
na pracovišti. Uvědomujeme si, že psychická i duchovní 
pohoda, vyrovnanost, je důležitá, aby byl člověk zdravý 
fyzicky. V domově pro seniory se scházíme každý den, 
zaměstnanci i klienti, kdo má zájem, ke společné 
modlitbě. Krátce děkujeme za vše, co dostáváme a 
odevzdáváme se do Boží ochrany. V modlitbách 
neseme celou naši charitu. 

Na Klubech vedeme děti k prevenci pohlavních chorob 
a protidrogové prevenci. 

Na Azylovém domově chráníme život od samého 
počátku, nabízíme maminkám pomoc, aby nemusely na 
potrat. Ve službách pro seniory se snažíme chránit 
život až do samého konce. 



VI. Spolehlivost 

Důvěryhodnost a dobrá 
pověst naší charity je pro nás 
základem. 

Dodržujeme dohody, smlouvy 
s našimi partnery, spolupráce 
s ostatními poskytovateli je 
postavená na důvěře.  

Dodržujeme to, na čem se 
dohodneme se zaměstnanci.  

Snažíme se vyhovět klientům 
v jejich potřebách. 

  



VII. Majetek

Snažíme se být poctivými 
správci svěřeného majetku 
na všech pozicích.  

Vedeme klienty z Azylového 
domu a Klubů k ochraně 
majetku a jeho neničení. 

Seniory varujeme před 
podvodníky. 

Snažíme se být hospodární.  
Z p o t r av i n o v é p o m o c i 
zásobujeme většinu našich 
služeb a sociálně slabé.



VIII. Komunikace
Základem je pro nás otevřenost, 
snažíme se, aby každý měl možnost 
projevit svůj názor. Každý může 
přijít za vedoucím nebo ředitelkou a 
říci, co ho trápí. Snažíme se za své 
chyby omlouvat, nestydět se.  

Důležitá je pro nás pochvala. 

Ve vztahu k rodinám se snažíme o 
srozumitelnost a pochopení , 
empatii k jejich situaci. 

U klientů klubů se snažíme, aby 
nemluvili vulgárně. 



IX. Sociální společenství
Usilujeme o společné dobro. 
Naše organizace je součástí 
města a okolních vesnic, je 
s o u č á s t í m n o h a ž i v o tů . 
Spolupracujeme s ostatními 
poskytovateli sociálních služeb. 
Snažíme se, abychom přispívali 
k lepšímu životu lidí kolem nás. 
Abychom nerozdělovali, ale 
spojovali. 



N aš i z a měs t n a n c i s e 
stávají součástí rodin 
klientů , hledání hranic 
blízkosti není vždy snadné. 

O prázdn inách máme 
společný týden pro děti 
zaměstnanců. 

Měli bychom více dbát o to, 
aby měli zaměstnanci více 
času na své rodiny a své 
vztahy, aby se nevydávali 
jen v práci. 

X. Rodinné 
společenství

Zpracováno v rámci projektu DEKACERT CZ s podporou nadace Renovabis“


