CENTRUM BYDLENÍ PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Jedná se o zastřešující název pro komunitní
sociální služby, které vznikly v rámci projektů
Transformace sociálních služeb transformací
velkokapacitní pobytové sociální služby
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Zašová. Sociální služby jsou určeny lidem
s mentálním postižením (a případně s dalším
přidruženým postižením).

POSLÁNÍ
Posláním chráněného
je poskytovat dospělým
postižením ubytování
domácnosti a podpořit
do běžného života.

bydlení v Zubří
lidem s mentálním
formou společné
je v začleňování se

KOMU JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA
Dospělým lidem s mentálním postižením
lehkého a středně těžkého stupně
ve vstupním věku 26–60 let, kteří potřebují
pomoc a podporu druhé osoby.

SLUŽBA NENÍ URČENA OSOBÁM
▪ s duševním onemocněním, jejichž chování
závažným způsobem narušuje kolektivní
soužití;
▪ s demencí (např. Alzheimerova nemoc,
Parkinsonova nemoc, či demence
vyvolané alkoholem nebo dlouhodobým
užíváním jiných psychoaktivních látek);
▪ imobilním.

ÚHRADY ZA SLUŽBU TVOŘÍ:
▪ úhrada za ubytování a služby spojené
s ubytováním (v případě potřeby s praním
prádla, žehlením či drobnými opravami) –
hradí klienti zálohově 1x měsíčně ze svých
příjmů;
▪ úhrada za stravu – hradí klienti podle
skutečných měsíčních nákladů; náklady
vycházejí z jejich individuálních potřeb;
▪ úhrada za péči – hradí klienti podle
poskytnuté podpory a pomoci, maximálně
do plné výše svého příspěvku na péči;
▪ úhrada za fakultativní služby – v případě
jejich využití je hradí klienti ze svých příjmů.

POPIS SLUŽBY

OBSAH SLUŽBY

Sociální služba je zajištěna nepřetržitě,
24 hodin denně.

▪
▪
▪
▪
▪

Sociální služba je poskytována ve dvoupodlažním domě s celkovou kapacitou
8 klientů. Dům je rozdělen na dvě domácnosti
určené pro 5 a 3 osoby.

▪
▪

▪

poskytnutí ubytování,
pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí,
pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

V prvním podlaží bydlí 5 klientů, jsou zde
2 dvoulůžkové a 1 jednolůžkový pokoj, kuchyň,
sociální zařízení: koupelna se sprchovým
koutem a vanou, samostatné WC.
Ve druhém podlaží bydlí 3 klienti. Je zde
1 jednolůžkový a 1 dvoulůžkový pokoj,
kuchyň, obývací pokoj, sociální zařízení:
koupelna se sprchovým koutem, samostatné
WC. Před vstupem do domácnosti je zimní
zahrada.

Každá domácnost je vybavena běžnými
elektrospotřebiči a základním nábytkem.
Součástí domácnosti je společná kuchyň
s posezením, a obývací pokoj (2.patro).
Klientský pokoj – stůl, židle, šatní skříň, lůžko,
noční stolek, police. Dle domluvy je možné
pokoj upravit a dovybavit vlastním nábytkem.

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Záviše Kalandry 1353
Vsetín 75501
IČ: 49562827
DIČ:CZ49562827

K dispozici je kabelové připojení televize a wifi.

KONTAKTY
Adresa: Hamerská 715, 756 54 Zubří
Telefonický kontakt: 736 757 650
E-mail: chb.zubri@sluzbyvsetin.cz
Web: www.sluzbyvsetin.cz
Bankovní spojení: 36739851/0100

KDE NÁS NAJDETE
Chráněné bydlení Zubří se nachází v rodinné
zástavbě v blízkosti Zdravotního střediska,
firmy Gumárny Zubří a obchodu s potravinami
Tesco.

Pro Vaše dotazy či domluvu osobního jednání
kontaktujte sociální pracovnici.

Tel.:602 731 927
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