
Chráněné bydlení
Sedlnice



Zapojení do projektu 
Cesta k přirozenému životu

• Od 1.2.2014 jsme zařazeni do projektu Operační program Lidské
zdroje a zaměstnanost – Podpora sociálních služeb komunitního 
typu vzniklých po transformaci. 

• Cílem projektu je začlenění klientů chráněného bydlení do běžné
společnosti prostřednictvím poskytování intenzivní podpory při 
nacvičování různých životních situací, které vedou k zajišťování
vlastní existence, individuálnímu plánování činností s klientem dle 
jeho přání a potřeb, návratu na trh práce, zaměstnání v sociálních 
podnicích, docházce do terapeutických dílen, denních stacionářů
atd. 

• Důraz je kladen na přirozené zapojení osob se zdravotním 
postižením do aktivit, které jsou pro běžnou populaci samozřejmé.



Pro koho je služba ur čena

• Služba je určena lidem s mentálním postižením s nízkou 
nebo střední mírou podpory při zajištění chodu 
domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, zajištění stravy,v pracovním nebo sociálním 
začlenění a v dalších běžných činnostech.

• Cílová skupina je ohraničena věkem 27 – 64 let. Věková
hranice je směrodatná pro příjem nových uživatelů. 
Pokud stávající klient služby přesáhne horní věkovou 
hranici, může v chráněném bydlení zůstat, bude-li to 
smysluplné a přínosné z hlediska jeho osobních cílů, 
dalšího rozvoje a aktivního způsobu života.



Kdo v CHB žije

• Ve vile žije 10 uživatelů služby.

• Přízemí: byt pro 5 osob

• Patro: byt pro 3 osoby          garsoniéra pro 2 osoby



Jak vypadá bydlení v p řízemí

• Bezbariérový byt pro 5 uživatelů
• Společný obývací pokoj a kuchyňka  

• Společné sociální zařízení
- 1x se sprchovým koutem
- 1x bezbariérové
3x jednolůžkový pokoj
1x dvoulůžkový pokoj



• Byt pro 3 uživatelé
• Společný obývací pokoj, kuchyňka

a soc. zařízení se sprch. koutem
• 1x jednolůžkový pokoj
• 1x dvoulůžkový pokoj

• Garsoniéra pro 2 uživatelé
• Společný pokoj s kuchyňským koutem
• Společné soc. zařízení se sprch. koutem

Jak vypadá bydlení v pat ře



Jaké služby uživatel ům poskytujeme

• Poskytnutí ubytování

• Poskytnutí stravy 
nebo pomoc p ři zajišt ění stravy

• Pomoc p ři zajišt ění chodu domácnosti

• Pomoc p ři osobní hygien ě

a při péči o vlastní osobu

• Výchovné, vzd ělávací a aktiviza ční činnosti

• Zprost ředkování kontaktu se spole čenským prost ředím
• Sociáln ě terapeutická činnost

• Pomoc p ři uplat ňování práv a oprávn ěných zájm ů



Kdo uživatel ům péči poskytuje

• Pracovníci v sociálních službách

• Sociální pracovnice

• Provozní pracovníci



Příklady trávení volného času
• domácí práce                         vaření sledování televize      

• pobyt na zahradě, v přírodě návštěva restaurace, cukrárny

• nakupování solná jeskyně sledování fotbalového zápasu



Dostupné služby v okolí

• Sedlnice Příbor, Kopřivnice,
Nový Jičín



Důležité kontakty
Ředitel organizace - Mgr. Lukáš Spurný

lukas.spurny@zameknovahorka.cz
556 428 060, 731 442 867

Sociální pracovnice
Bc. Anita Orlová

soc.pracovnice@zameknovahorka.cz
Lenka Veselková, DiS.

soc.veselkova@zameknovahorka.cz
556 413 175 

Vedoucí služby - Bc. Marta Olejáková
chbsedlnice@zameknovahorka.cz
732 930 672


