Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm
(pobytová služba sociální péče)

Poslání služby
Posláním Chráněného bydlení v Rožnově pod Radhoštěm je poskytovat dospělým lidem
s mentálním postižením, případně v kombinaci s tělesným postižením, ubytování formou
společné domácnosti a podpořit je v začleňování se do běžného způsobu života. Běžným
způsobem života rozumíme přirozený způsob života, který vede většina lidí podobného věku
– tzn. žít v běžném domě nebo bytě v komunitě, provádět každodenní běžné činnosti.

Okruh osob
Služba je určena:
-

dospělým lidem s mentálním postižením lehkého a středně těžkého stupně,
případně v kombinaci s tělesným postižením, 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;
osobám s demencí (např. Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc či demence
vyvolané užíváním alkoholu nebo jiných psychoaktivních látek);
osobám s potřebou vysoké míry podpory, které potřebují intenzivní 24hodinovou
podporu pracovníků.

Dále službu nelze poskytnout za těchto podmínek:
-

chráněné bydlení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby;
zdravotní stav žadatele vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení, anebo z důvodu
jeho akutní infekční nemoci;
žadateli byla v předchozím půlroce vypovězena smlouva v téže službě, a to
z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Cíle služby
1. Přiměřenou podporou rozvíjet a udržovat zodpovědnost klientů za vlastní rozhodnutí
a jejich samostatnost v každodenních činnostech. Každodenními činnostmi rozumíme:
• starost o domácnost – úklid, praní, vaření, nakupování apod.;
• využívání běžně dostupných služeb;
• udržování a rozvíjení přirozených vztahů s rodinou, přáteli, vytváření nových
vztahů;
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•
•
•

aktivní trávení dne – podpora při volnočasových aktivitách, hledání
zaměstnání, docházení do návazných služeb apod.;
samostatné rozhodování a přebírání zodpovědnosti za svůj život;
posilování a rozvoj sebevědomí.

2. Zvyšovat kvalitu služby cíleným odstraňováním ústavních prvků.
3. Poskytovat klientům individuální podporu k tomu, aby se dle svých schopností
připravili na přechod k samostatnému bydlení.

Kapacita a provozní doba služby
Kapacita služby je 12 lůžek, služba je poskytována nepřetržitě.

Zásady služby
1. Důvěra – otevřená komunikace:
- dbáme na potřeby, přání a představy klienta o vlastním životě;
- každý může vyjádřit svůj názor, přicházet s návrhy či připomínkami, stěžovat si;
- společně se scházíme a mluvíme spolu, předáváme si a máme informace,
rozhodnutí o vzájemném soužití děláme společně.
2. Partnerství – spolupráce:
- domlouváme se se zájemcem o službu či klientem na podobě služby, kterou mu
poskytujeme;
- spolupracujeme v týmu, dodržujeme dohodnutá pravidla a postupy, při jejich
tvorbě a uplatňování jsme aktivní.
3. Respekt – dodržování práv:
- respektujeme lidská práva a jednáme v souladu s nimi;
- respektujeme jedinečnost, rituály a specifické potřeby člověka, poskytujeme
každému prostor pro sebevyjádření;
- ke každému člověku přistupujeme s úctou dle jeho individuálních potřeb.
4. Zodpovědnost – rozhodnutí a důsledky:
- podporujeme a motivujeme klienty k vlastní aktivitě;
- směřujeme klienty k využívání svých dovedností, k co největší samostatnosti
a přebírání povinností a odpovědnosti za vlastní rozhodnutí, a získávání zkušeností
z důsledku vlastního jednání;
- podporujeme klienty v dodržování oboustranně dohodnutých pravidel a dohod;
- běžné riziko vnímáme jako zdravou součást života – zohledňujeme právo člověka
na přiměřenou míru rizika, využíváme tyto situace k učení se ze zkušenosti.
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5. Lidskost – funkční vztahy /cítit, vnímat/:
- přistupujeme k člověku s citlivostí a porozuměním;
- aktivně nasloucháme a jsme trpěliví;
- díváme se na věci z pozitivní stránky;
- dbáme na dodržování etických principů.
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