Příspěvková organizace
Chráněné bydlení Vejprty

Veřejný závazek
Veřejný závazek Chráněného bydlení Vejprty je základní charakteristikou této registrované
sociální služby a určuje pravidla jejího fungování. Všichni zaměstnanci jsou povinni řídit se
tímto Veřejným závazkem.
Poslání chráněného bydlení:
Posláním služby poskytované v chráněném bydlení Vejprty je poskytovat podporu dospělým lidem s
mentálním postižením a duševním onemocněním v samostatnosti a rozvoji dovedností tak, aby byli
schopni převzít v co největší míře zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život.
Kapacita chráněného bydlení: 28 lůžek
Personální zajištění: Od 6.30 – do 15.00 hod
Cíle Chráněného bydlení:

➢ Vytvářet takové životní podmínky pro uživatele, které se co nejvíce přibližují
běžnému stylu života
➢ Snižovat závislost uživatelů na poskytované sociální službě
➢ Předávat co nejvíce kompetencí na uživatele služby
➢ Podporovat samostatnost uživatele, učit uživatele uplatňovat svou vlastní vůli
➢ Podporovat uživatele tak, aby zvládl žít bezpečně s minimální mírou podpory v bytě
v běžné zástavbě, v přirozeném prostředí
➢ Usilovat o návrat do běžného života uživatelů a to především u uživatelů s
kompenzovanou schizofrenií
➢ Podporovat uživatele v rizikových situacích tak, aby i v době nepřítomnosti
pracovníků v domácnosti tyto situace uživatel zvládl řešit sám nebo uměl vyhledat
pomoc
➢ Podporovat uživatele při uplatňování oprávněných práv a zájmů
Zásady poskytování služby Chráněného bydlení:
➢ Poskytovat kvalitní pobytovou sociální službu s osobním přístupem a to na základě
realizace individuálních potřeb a přání uživatelů
➢ Poskytovat sociální službu na základě platných právních předpisů a na základě
schválené registrace k poskytování sociální služby
➢ Poskytovat sociální službu na základě písemné smlouvy o poskytování sociální služby
mezi uživatelem služby a poskytovatelem
➢ Dodržovat standardy kvality sociálních služeb
➢ Řídit se pracovními postupy zaručujícími řádný průběh poskytování sociální služby
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Sociální služba nemůže být poskytována:
➢
➢
➢
➢

Osobám, které potřebují stálý dohled
Osobám, které jsou závislé na celodenní pomoci druhé osoby v péči o vlastní osobu
Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou speciální nebo zdravotní péči
Osobám, které jsou duševně, mentálně nebo zdravotně v pořádku a ubytováním
v chráněném bydlení by řešili svou bytovou situaci, kdy kromě bydlení jinou pomoc
nepotřebují
➢ Služba není určena osobám závislým na návykových látkách a osobám léčícím se
z této závislosti.
➢ Imobilním osobám
Cílovou skupina:
Poskytovaná sociální služba chráněné bydlení Vejprty je určena osobám od 19 do 64 let věku
s mentálním postižením a osobám s chronickým onemocněním, především
s kompenzovanou schizofrenií.
Okruh osob:
➢ Osoby s chronickým duševním onemocněním, především s kompenzovanou
schizofrenií
➢ Osoby s mentálním postižením

