Poslání chráněného bydlení
Posláním chráněného bydlení je umožnit lidem s mentálním či kombinovaným postižením ve
věku od 19 do 64 let získat vlastní zkušenost se samostatným bydlením, zvláště těm, kteří
nikdy samostatně nebydleli nebo potřebují v tomto směru určitou míru podpory a vytváření
takových podmínek, které jim umožní žít v co nejvyšší možné míře běžným způsobem života
jejich vrstevníků.

Popis služby
Chráněné bydlení je placená pobytová sociální služba. Služba je zaměřená na získávání
praktických životních dovedností. Během pobytu v chráněném bydlení je klientovi k dispozici
asistent nebo vedoucí chráněného bydlení. Míra podpory je individuální, odvíjí se od
oboustranné dohody. Součástí je individuální plán, který vychází z potřeb klienta a je
zaměřený na nácvik běžných dovedností (pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc se
zajištěním stravy, vytváření struktury dne, odpovědnost a samostatnost v rozhodování).
Službu zajišťuje asistent chráněného bydlení s podporou pracovního týmu.

Cíle chráněného bydlení
Orientované na klienta
-

integrace klientů do společnosti

-

zvýšit soběstačnost při vedení domácnosti a při běžných denních činnostech (stravování,
oblékání, hygieny, hospodaření s penězi)

-

zvýšit samostatnost v rozhodování a sebevědomí klienta

-

podpořit klienta při využívání běžně dostupných míst a služeb

-

umožnit klientům najít si nové kamarády a setkávat se s ostatními lidmi

Orientované na službu:
-

rozvíjet a naplňovat standardy ve službě

-

vzdělávat pracovníky služby

Orientované na společnost:
-

snížení potřebnosti ústavní péče

-

ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s mentálním či kombinovaným postižením

-

spolupráce s úřady, samosprávou

-

spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb

Cílová skupina
Diagnostické vymezení
Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního, či kombinovaného postižení,
ve věku od 19 do 64 let, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Věkové vymezení
Osoby s mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 19 – 64 let.

Regionální příslušnost
Osoby s mentálním či kombinovaným postižením žijící na území v okrese Třebíč a v okolí do
50 km, případně v Kraji Vysočina – prioritní spádová oblast.
Osoby s mentálním či kombinovaným postižením žijící v ČR – tyto osoby mohou být přijaty
do služby v případě, že nejsou aktuálně zájemci z prioritní spádové oblasti.

Potřeba využívat službu
Osoby, u nichž v důsledku mentálního či kombinovaného postižením došlo k narušení jejich
sociálních rolí, mají nenaplněné potřeby ve více životních oblastech a jsou ohroženy izolací a
sociálním vyloučením. Potřebnost posuzuje komunitní tým podle stanoveného postupu.

Podmínky pro poskytnutí služby
-

zájemce patří do cílové skupiny (diagnóza, věk, region, potřeba)

-

písemné doporučení ošetřujícího odborného lékaře

-

uzavření smlouvy o poskytnutí služby

-

volná kapacita služby

Kontraindikace:
-

nepatří do cílové skupiny (diagnóza, věk, region, potřeba)

-

osobám, které mají kromě mentálního či kombinovaného postižením výrazně sníženou
schopnost postarat se o sebe – jejich stav vyžaduje celodenní přítomnost personálu –
mohou být služby poskytnuty pouze při souběžném zajištění další služby např. osobní
asistence

-

zde není trvalá přítomnost personálu

-

formální náležitosti spojené s poskytováním služeb
o odmítnutí smlouvy o poskytnutí služby
o odmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů
o nedodržování/nesouhlas s dodržováním Vnitřních pravidel chráněného bydlení

Časový rámec služby
Časová dostupnost služby během dne, týdne
-

Časové vymezení čerpání služby je stanoveno ve Smlouvě o poskytnutí služby. Limitem
je přitom provozní doba pracoviště: pondělí od 7:00 do 11:00 a od 14:30 do 21:00, úterý a
čtvrtek od 7:00 – 9:00 a 14:30 – 21:00, středa od 7:00 – 10:00 a 14:30 – 21:00, pátek 7:00
– 9:00 a 14:00 – 21:00 a o víkendu 8:30 – 20:30.

-

Po vzájemné dohodě mezi vedoucím nebo asistentem chráněného bydlení a klientem je
možné čerpání služby i mimo tuto dobu. Zásada je, že intenzita čerpání služby se
přizpůsobuje potřebám klienta.

-

Místo a doba poskytování sociální služby odpovídají cílům a charakteru služby, potřebám
cílové skupiny klientů, i provozním možnostem chráněného bydlení. Klient má
telefonický kontakt na vedoucího, nebo na asistenta chráněného bydlení, je informován o
tom, že ve výjimečných případech, jako je náhlé zhoršení zdravotního stavu, může
telefonovat. Asistent chráněného bydlení je dostupný na telefonu po odpolední směně, a to
od 21:00 do 6:30h ráno. V této době má zapnutý telefon a je povinen situaci klienta
telefonicky řešit.

Popis místa, kde je služba realizována:

Chráněné bydlení je poskytováno ve městě Hrotovice, které se nacházejí asi 20km od většího
města Třebíč. Služba může být poskytována přímo v bytě, který klient obývá, nebo po dohodě
s ním, kdekoliv jinde (např. v obývacím pokoji bytu, nebo v restauraci,…). Alespoň některé
schůzky by měly probíhat přímo v bytě. Vedoucímu, nebo asistentovi chráněného bydlení to
umožní mapovat úroveň dovedností klienta, hodnotit, chválit jeho pokroky. Vedoucí, nebo
asistent chráněného bydlení by měl mít také přehled o způsobu využívání bytu.

Zásady služby chráněné bydlení
Při naplňování poslání chráněného bydlení se řídíme určitými zásadami:
dobrovolnost – služby jsou poskytovány na základě svobodného rozhodnutí klienta;
individualita - služby jsou poskytovány s ohledem na individuální přání a potřeby klienta;
respekt - služby jsou poskytovány s úctou vůči klientům, usilují o zachování všech jejich práv
a důstojnosti;
směřování k soběstačnosti – služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby nevedly
k vytváření závislosti na službě, je kladen důraz na podporu klientů, která zvýší míru jejich
soběstačnosti v přirozeném prostředí. Ve středu zájmu je vždy klient, respektování jeho práv.

