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Chráněné bydlení
POSLÁNÍ
Posláním služby poskytované v chráněném bydlení Uničov, je poskytovat podporu
dospělým lidem s mentálním postižením v samostatnosti a rozvoji dovedností tak, aby
byli schopni převzít zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život a mohli se začlenit
do běžné společnosti.
CÍLE


poskytovat podporu jen v takové míře, kterou skutečně uživatel potřebuje



naučit uživatele vést samostatně domácnost, naučit uživatele přebírat
zodpovědnost za svůj život, tj. stát se nezávislým, umět se rozhodovat



dosáhnout takové míry samostatnosti uživatele, která mu umožní žít v běžném
prostředí s minimální potřebnou podporou



naučit uživatele využívat běžně dostupné veřejné služby



podporovat uživatele žít život srovnatelný s vrstevníky s ohledem na jeho
přání a potřeby



podporovat kamarádské a partnerské vztahy uživatelů.

NEPOSKYTUJEME SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBÁM:
1. jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnických
zařízeních
2. se závažným akutním infekčním onemocněním
3. s hluchoslepotou, tj. s kombinací zrakového a sluchového postižení
4. jejichž problémové chování narušuje závažným způsobem společné soužití
5. závislým na alkoholu, omamných a psychotropních látkách ve fázi, kdy závislost
způsobuje poruchy a újmy na tělesném i duševním zdraví, ve společenských
vztazích a ve společném soužití.
6. úplně závislým na pomoci jiné fyzické osoby
7. imobilním, a to v části budov chráněného bydlení, která nejsou bezbariérová

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ - MÍSTO POSKYTOVÁNÍ UNIČOV
KOMU JE SLUŽBA URČENA
Mužům a ženám ve věku od 20 let s lehkým až středním mentálním postižením, kteří
jsou závislí na podpoře jiné osoby, ale nevyžadují stálou podporu v základních
sebeobslužných činnostech. Jedná se o osoby, které se chtějí osamostatnit a začlenit
do běžné společnosti.

ZÁKLADNÍ ČINNOST
Sociální služba podle odst. 2, § 51, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, obsahuje tyto základní činnosti:
a)

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

b)

poskytnutí ubytování

c)

pomoc při zajištění chodu domácnosti

d)

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

e)

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

f)

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

g)

sociálně terapeutické činnosti

h)

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

Bydlení je zajištěno v rodinném domě ve městě Uničov, Olomoucká 345. Dům je
bariérový.
Služba je poskytována během dne, bez nočních služeb.
Kapacita služby chráněné bydlení, místo poskytování Uničov, Olomoucká je 6 míst.
RD je koncový řadový částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími a
podkrovím. Dvorní část je přízemní s pultovou střechou. V přední části je přistavěná
vstupní veranda s terasou.
Ve dvorní části se nachází samostatný zděný objekt se sedlovou střechou, který v 1. NP
zahrnuje garáž a v podkroví pobytovou místnost.
V RD jsou plastová okna, podlahy v obytných místnostech plovoucí, keramická dlažba.
Vytápění je ústředním systémem s plynovým kotlem, ohřev TUV je plynovým kotlem
s ohřevem a solárním systémem.
RD zahrnuje bytovou jednotku 6+1
1. PP – sklep
1. NP – chodba, 4 pokoje, koupelna, šatna, WC, veranda
2. NP – schodiště, chodba, pokoj se samostatným vchodem, kuchyně s jídelním koutem,
WC
3. NP – chodba, pokoj, pokoj, koupelna s WC (pokoje mají samostatné vchody)
ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB


Individualizace služeb - služby jsou poskytovány a nabízeny na základě
individuálních potřeb, požadavků uživatele a možností poskytovatele.



Podpora samostatnosti a rozvoj dovedností - podpora je směřována k rozvoji
schopností a dovedností uživatele a je poskytována jen v nezbytné míře



Partnerský přístup - pracovníci zařízení jsou uživateli oporou, rádcem a
důvěrníkem

Žádost o poskytování sociální služby lze vyzvednout osobně v zařízení Nové Zámky nebo
na DOZP Litovel. Na vyžádání lze tuto žádost zaslat na adresu žadatele v tištěné nebo
elektronické podobě. K dispozici je žádost na webových stránkách organizace, kde si jej
může zájemce stáhnout ve formátu pdf na www.novezamky.cz.
Na základě telefonické domluvy nabízíme zájemcům o službu prohlídku zařízení
s poskytnutím potřebným informací.

Postup při podání žádosti: Podepsanou žádost (v případě omezení svéprávnosti musí

být podepsána opatrovníkem) společně s vyplněným tiskopisem „Vyjádření lékaře“ od
praktického či ošetřujícího lékaře zašlete na adresu zařízení nebo ji můžete osobně
donést do zařízení. Pokud je žadatel omezen ve svéprávnosti, nezapomeňte připojit
kopii Rozsudku soudu o omezení svéprávnosti a Usnesení soudu o ustanovení
opatrovníka.

