
Další služby 
 

Chráněné bydlení Nový Jičín 

DOZP Studénka 

Chráněné bydlení Sedlnice 

V domě bydlí celkem 10 osob. Díky výtahu je dům 
bezbariérový. 

V bytě v prvním podlaží žije pět osob ve dvou 
dvoulůžkových a jednom jednolůžkovém pokoji. 

Byt ve druhém podlaží je také pro pět osob. Jsou zde dva 
dvoulůžkové a jeden jednolůžkový pokoj. 

 



 

 

 

Cílová skupina 
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 v chráněném bydlení Kopřivnice je 

ohraničena věkem  19 – 64 let. 

Poslání 
Posláním organizace je umožnit dospělým lidem 

s mentálním postižením žít svobodným a 

zodpovědným způsobem života, který je srovnatelný 

s životem jejich vrstevníků s důrazem na jejich 

individualitu. Služby poskytujeme v přirozeném 

prostředí domácího charakteru. 

- Podporujeme uživatele v přebírání zodpovědnosti 
za svůj život a domácnost, a v začleňování do 
běžného života. 

- Pomáháme uživatelům při osvojování a upevňování 
pracovních, osobních a společenských návyků. 

Cíle 
Podpora ve vytváření přirozených mezilidských 

vztahů s novými přáteli, rodinou, partnery a 

známými 

Poskytování individuální podpory při aktivitách 

odpovídajících možnostem a věku; pomoc v 

zapojování se do profesního života. 

Poskytovat službu takovým způsobem, aby umožnila 

uživatelům žít život co nejvíce podobný životu jejich 

vrstevníků - život v přirozeném prostředí, s možností 

využívat běžně dostupné služby. 

Maximální možná podpora samostatnosti klientů – 

podpora snižování jejich závislosti na službě a jiných 

lidech, podpora samostatného rozhodování o své 

osobě a podpora projevu svobodné vůle klientů. 

Chráněné bydlení 

Kopřivnice 

Domov NaNovo, 
příspěvková organizace 

Poštovní 912 
742 13 Studénka 

 
Domov NaNovo, p. o. 

je příspěvkovou organizací zřizovanou 

Moravskoslezským krajem 

 

 

Kontakty 
Ředitel organizace: 

Mgr. Lukáš Spurný 

Tel: 556 715 202 

Mobil: 731 442 867 

e-mail: lukas.spurny@dnanovo.cz 

 

Vedoucí chráněného bydlení: 

Jarmila Silberová 

Mobil: 734 202 176 

e-mail: chbkoprivnice@dnanovo.cz 

 

Sociální pracovnice: 

Bc. Libuše Šimíčková 

Mobil: 603 250 443 

e-mail: libuse.simickova@dnanovo.cz 

 

www.dnanovo.cz 

Adresa 
Chráněné bydlení 

Záhumenní 562 

742 21 Kopřivnice 

 

Záhumenní 562/16 


