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 Druh sociální služby           Chráněné bydlení 

  

 

 

Poslání sociální služby 

 
Motto: „Ukaž mi směr, cestu už najdu sám“ 

 

Posláním služby chráněné bydlení je poskytovat lidem s mentálním 

postižením bydlení v samostatných domácnostech s možností využít podporu 

pracovníka dle individuálních potřeb každého z uživatelů. V průběhu 

poskytování služby je kladen důraz na jedinečnost, důstojnost a samostatnost 

každého z uživatelů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Slatiňanech 1. 9. 2018      Zpracoval kolektiv pracovníků DSS Slatiňany 
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Cíle služby 

Hlavní cíl: 

 poskytovat lidem s mentálním postižením podporu na jejich cestě 

k samostatnému bydlení a na základě individuálních potřeb a schopností 

je podporovat v přípravě na tento krok 

 
Cíle:  

 

 poskytovat uživatelům důstojné ubytování umožňující začlenění do běžné    

společnosti  

 

 podporovat uživatele v rozvoji samostatnosti a nezávislosti na sociální 

službě a v rozvoji schopnosti postarat se sám o sebe v běžných 

podmínkách 

 

 nabízet vzdělávací aktivity přínosné pro zvládání běžného života  

 

 napomáhat rozvoji orientace v blízkém i širším sociálním prostředí  

a poskytovat podporu při začlenění se do společenského života 

 

 podporovat uživatele ve využívání veřejných služeb a využívání dalších    

vnějších zdrojů 

 

 poskytovat podporu při pracovním začlenění za pomoci pracovníků  

a zejména ve spolupráci s jinými  organizacemi a agenturami pro 

zprostředkování práce 

 

 podporovat uživatele ve vyjadřování přání a stížností a rovněž v rozvoji   

schopnosti nést odpovědnost za svá rozhodnutí zejména však i za „špatná 

rozhodnutí“ 

 

 formou individuálního plánování podporovat uživatele v prosazování 

svých potřeb, zájmů a v uskutečňování svých představ 

 

 poskytovat a zajišťovat zdravotní, rehabilitační a ošetřovatelskou péči,     

včetně nabídky doprovodu a asistence ve zdravotnických zařízeních  

 

 poskytovat podporu při udržování vztahů s vlastními rodinami, s dalšími 

blízkými osobami a v oblasti partnerských vztahů   
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Principy poskytování služby 

 
Ve své každodenní práci vycházet z principů, které navazují na zásady 

uvedené v Etickém kodexu pracovníků DSS Slatiňany (dále jen DSS). Principy 

vyjadřují hodnoty našich pracovníků: 

 

Základní princip: ctít dodržování lidských práv uživatelů v každodenní práci 

 

Principy: 

 

 dávat přednost partnerství a otevřené komunikaci  

 prosazovat individuální přístup ke každému jednotlivému uživateli 

 respektovat potřeby a práva každého jednotlivého uživatele 

 respektovat volbu uživatele, jeho právo rozhodovat se s porozuměním 

důsledkům svého rozhodnutí a právo i na špatné rozhodnutí 

 rozvíjet princip nezávislosti a samostatnosti, nabízet a poskytovat jen 

takovou pomoc a podporu, kterou uživatel skutečně potřebuje 

 vlastním přístupem a příkladem se snažit o změnu vnímání uživatelů 

v komunitě a na veřejnosti 

 promyšleně zvyšovat kvalitu a odbornost našich pracovníků 

 

 

Cílová skupina 

 
Kapacita služby:  26 uživatelů 

 

Forma:  skupinové i individuální bydlení  

 prioritně jsou přijímáni lidé s trvalým bydlištěm na území 

Pardubického kraje nebo kteří mají prokazatelné vazby na osoby 

blízké, zde žijící a jejichž akutní nepříznivou životní situaci nelze 

zajistit vhodnějším způsobem. 

 
Služba je určena:  

Dospělým lidem s mentálním postižením ve věku 18 – 80 let, kteří 

potřebují podporu v oblastech bydlení, stravování, hospodaření, cestování, 

uplatňování práv, využívání volného času a udržování sociálních kontaktů.  
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Služba není určena: 

 osobám s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby                  

(např. s potřebou intenzivní 24 hodinové podpory),  

 osobám s infekčními a parazitárními chorobami, tuberkulózou  

a pohlavními nemocemi v akutním stádiu,  

 osobám se závislostí na návykových látkách, 

 osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí, 

 osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčebnou péči  

ve zdravotnickém zařízení.   

 

Nabídka služeb 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

Uživatelé se podílejí na přípravě stravy samostatně nebo s podporou 

pracovníka. Pracovník pomáhá při sestavování jídelníčku s plánováním  

a realizací nákupů, uložením potravin, učením se postupům jak připravit 

jednotlivé pokrmy, apod.  

b) poskytnutí ubytování   

Poskytujeme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích 

v bytových jednotkách. Ubytování má znaky bydlení v domácnosti  

a zaručuje soukromí a intimitu.  

Způsob ubytování vyžaduje schopnost uživatele postarat se o své bydlení 

(úklid, uspořádání místnosti, praní, žehlení) s možností podpory pracovníka.  

Uživatelé si své pokoje mohou dovybavit a případně vyzdobit dle svých 

představ. K dispozici je i internetové připojení.  

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti  

Veškeré aktivity související s chodem domácnosti (nákupy, úklidy, praní     

prádla, aj.) si zajišťují uživatelé sami nebo s podporou pracovníka.      

d) nabídka a podpora vzdělávacích a aktivizačních činností 

Kromě individuálních aktivit každého uživatele mimo službu 

(zaměstnání, studium, koníčky), nabízíme široké možnosti aktivit v rámci 

zařízení (nabídku zájmových kroužků, terapií, využití nabídky Centra denních 

aktivit, výlety apod.).  
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Uživatelé mají možnost dle zájmu využít dalšího vzdělávání formou 

výuky trivia, účastí ve vzdělávacích kurzech (např. agentury Rytmus Chrudim, 

o.p.s.) nebo v rámci DSS.  

 

e)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

 

           Oblast a míru podpory při kontaktu se společenským prostředím a 

rozsahu sociálně terapeutických činností specifikuje individuální plán uživatele. 

Uživatel je zejména podporován při využívání zdrojů vně služby, tj. běžně 

dostupných služeb a aktivit  (cestování hromadnou dopravou, nakupování 

v dostupných obchodech a službách, využívání nabídek návazných aktivizačních 

služeb, návštěvy kulturních a společenských zařízení apod.). 

 Podporováno je také udržování a upevnění kontaktu s rodinou či jinými 

blízkými osobami.  

f)  nabídka a podpora sociálně terapeutických činností 

           V případě zájmu mohou uživatelé využívat nabídky sociálně terapeutické 

dílny MOMO Chrudim o.p.s., ale i jiných organizací. 

 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí 

 

           Uživateli může být poskytnut doprovod při vyřizování osobních 

záležitostí na úřadech, u lékaře a dalšími třetími osobami. Na 

základě individuálních plánů je poskytována podpora v oblasti  hospodaření 

s finančními prostředky apod.  

 

Místa poskytování sociální služby 

 

  Služba chráněné bydlení je poskytována ve Slatiňanech, v ulici 

Vítězství č. p. 115 pro 11 uživatelů (v  objektu tzv. Slunečního domu A), v ulici 

Nádražní 364 pro 6 uživatelů a v Chrudimi v lokalitě „Na Špici “, na adresách 

Václavská 1085, byt č. 22, pro 4 uživatele, Václavská 1087, byt č. 22, pro 4 

uživatele a Na Špici 1130, byt č. 14 pro 1 uživatele.  
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Popis jednotlivých objektů 

 

Budova na adrese Slatiňany, Vítězství č. p. 115, v  objektu tzv. Slunečního 

domu A:  

 

Jedná se o třípodlažní objekt. Zde je ve 4 garsoniérách (vlastní vchod, 

kuchyň a sociální zařízení) ubytováno celkem 7 uživatelů a ve čtyřech 

jednolůžkových pokojích (společné sociální zařízení a kuchyňka) další  

4 uživatelé. 

 Byty se nachází na okraji města Slatiňan s dostupností občanské 

vybavenosti (vlakové nádraží 500 m, autobusová zastávka 500 m, obchody 500 

m, restaurace 500 m, městský úřad 700 m, pošta 700 m). K tomuto objektu 

přiléhá venkovní areál se zahradou.  

 

Bydlení v Chrudimi „Na Špici“ na adrese Na Špici 1130, Václavská 1085  

a 1087  

 

Jedná se o byty v nově postavených bytových domech. Toto bydlení 

(Václavská 1085 a 1087) bylo pořízeno z prostředků Evropské unie 

(Integrovaný operační program), Pardubického kraje a státního rozpočtu. Byt na 

adrese Na Špici 1130 je pronajatý. V těchto 3 bytech je ubytováno celkem  

9 uživatelů (2x po 4 v bytové jednotce a 1x pro 1 uživatele v bytě). 

Každý z uživatelů má k dispozici jednolůžkový pokoj. Uživatelé 

společně užívají kuchyň s jídelním koutem. K dispozici mají 2 toalety a 2 

koupelny.      

Byty jsou umístěny přímo ve městě Chrudim (obchod 100 m, nemocnice 

100 m, městský úřad 2,3 km, autobusová zastávka 100 m, vlakové nádraží 2,5 

km).  

 

Domek rodinného typu v ul. Nádražní č. p. 364 ve Slatiňanech: 

Dvoupodlažní vilka patřící jinému vlastníkovi s přilehlou zahradou slouží 

k ubytování 6 uživatelů v jedno a dvoulůžkových pokojích. Není bezbariérová, 

nabízí bydlení běžného rodinného typu. 

 


