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Chráněné bydlení Slunce

Název poskytovatele: 
Centrum služeb Slunce všem, o. p. s.

Druh služby: 
Chráněné bydlení má formu skupinového nebo individuálního bydlení. Bližší specifikace upravuje
zákon  č.  108/2006  Sb.,  o  sociálních  službách,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  vyhláška
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Cíle služby: 
Chráněné bydlení  je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají  sníženou soběstačnost
z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Cílové skupiny: 
Osoby  s  chronickým  duševním  onemocněním.  Osoby  s  kombinovaným  postižením.  Osoby
s mentálním  postižením.  Osoby  se  zdravotním  postižením.  Věkové  kategorie  uživatelů  jsou
dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let)
a starší senioři (nad 80 let).

Čas a místo poskytování služby: 
Služba  chráněného  bydlení  je  poskytovaná  denně  dle  individuálních  potřeb  uživatelů.  Noční
služba je zajištěná formou pohotovosti.  Služba probíhá v Centru služeb Slunce všem, o.p.s.,
Pražská 910, 273 51 Unhošť. Další místa pobytu chráněného bydlení nezveřejňujeme.

Podmínky pro přijetí žadatele: 
• Podání žádosti o službu.
• Osobní jednání se zájemcem o službu o podmínkách spolupráce. 
• Zájemce  musí  spadat  do  cílové  skupiny,  očekávání  a  potřeby  jsou  v  souladu  s  cílem

a nastavením služby a sociálním šetřením byla prokázána potřebnost služby. 
• Při přijetí jsou upřednostněni žadatelé, kteří jsou nejdéle zařazení v evidenci podaných

žádost a jejich aktuální osobní situace vyžaduje akutní poskytnutí služby.

Žádost o poskytování služby: 
Zájemce o službu vyplňuje žádost, která je k dispozici na webových stránkách organizace nebo
u sociálního pracovníka a vedoucího služby.
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Uzavření smlouvy: 
Žadatel  o  službu  uzavírá  smlouvu  osobně,  v  případě  omezení  svéprávnosti  uzavírá  smlouvu
opatrovník, za přítomnosti žadatele. 
Součástí smlouvy je ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro
službu. 
Uživatel služby se zavazuje dodržovat tato vnitřní pravidla, se kterými byl řádně seznámen před
podpisem smlouvy.

Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 

1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
• Pomoc s přípravou stravy. 
• Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.

2. Poskytnutí ubytování: 
• Ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti.
• V případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

3. Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 
• Pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti. 
• Pomoc při údržbě domácích spotřebičů. 
• Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy. 

4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
• Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. 
• Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. 
• Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání.
• Podpora v oblasti partnerských vztahů. 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
• Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 
• Podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.
• Doprovázení do zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci 

a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. 

6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
• Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 
• Pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

7. Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
• Pomoc při úkonech osobní hygieny. 
• Pomoc při základní péči o vlasy a nehty. 
• Pomoc při použití WC.
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