
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další služby 
 

Chráněné bydlení Kopřivnice 

 

Chráněné bydlení Sedlnice 

Chráněné bydlení Nový Jičín 

Sociální službu využívá celkem 18 osob. 

Objekt novostavby se skládá ze dvou stejných 

třípodlažních domů (východní a západní), které jsou 

spojeny společným schodištěm a výtahem pro lůžko. 

V každém z domů jsou 2 bezbariérové bytové jednotky 

pro 5, resp. pro 4 klienty. 

V domě je také zázemí pro správu organizace, 
personál služby, zdravotní sestru, školící místnost 

a místnost pro senzomotorickou stimulaci. 



 

 

 

 

Cílová skupina 
Služba je určena pro osoby od 27 let se středně 

těžkým až hlubokým mentálním postižením. 

Současně mohou mít sníženou schopnost 

sebeobsluhy, která vyžaduje asistenci druhé osoby, 

přidruženou tělesnou vadu, případně se pohybují 

pomocí kompenzačních pomůcek 
 

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; podpora 

přirozeného rytmu 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. 

 

 

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 

Mobil: 731 442 867 

e-mail: lukas.spurny@dnanovo.cz 

 

Vedoucí služby DOZP: 

Bc. Jolana Hudcová 

Mobil: 736 628 409 

e-mail: jolana.hudcova@dnanovo.cz 

 

Sociální pracovnice: 

Lenka Veselková, DiS. 

Mobil: 734 671 465 

e-mail: soc.veselkova@dnanovo.cz 

 

www.dnanovo.cz 

Adresa 
Domov pro osoby se zdravotním postižením  

Poštovní 912 

742 13 Studénka 

 

 
 

 


