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Veřejný závazek Chráněného bydlení na rok 2020
Poslání Chráněného bydlení
Posláním pobytové sociální služby Chráněné bydlení na Zikově ulici č. 14 v Olomouci je
poskytnout dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost nebo mobilitu z důvodu
chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby vyhovující
bydlení, pomoc a podporu při zvládání individuálních potřeb a nabídkou kvalitních služeb a
denních aktivit jim umožnit žít co nejdéle běžným způsobem života v přirozeném prostředí.

Cílová skupina
Služby jsou určeny:
- osobám od 50 let věku s chronickým onemocněním za splnění podmínek:
- osoba je závislá na pomoci jiné fyzické osoby,
- osoba je schopná alespoň částečné soběstačnosti a mobility ve vlastní domácnosti
Služby nejsme schopni zajistit:
- osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní péči ve zdravotnickém zařízení nebo
pobytové sociální službě,
- osobám se závažným postižením orientace a komunikace,
- osobám, které by z důvodu psychického onemocnění narušovaly kolektivní soužití.

Zásady sociální služby:
1) Ochrana práv
 Dodržujeme pravidla slušného chování a s uživateli jednáme vždy s úctou a respektem
tak, abychom chránili jejich důstojnost a lidská práva.
 Respektujeme soukromí uživatelů a důvěrnost jejich sdělení, zachováváme diskrétnost
a mlčenlivost.
2) Individuální přístup
 Respektujeme individualitu osob, jejich soukromí a potřebu žít vlastním způsobem
života, služby poskytujeme na základě individuálních potřeb a cílů uživatelů.
3) Podpora samostatnosti a soběstačnosti
 Podporujeme soběstačnost, nezávislost a svobodné rozhodování uživatelů, posilujeme
jejich sociální začleňování, samostatnost a aktivity.

4) Rovnocenný přístup
 Pomáháme všem uživatelům služby stejně bez jakékoliv formy diskriminace. Každý
uživatel je nám rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a podílí se podle svých
schopností na poskytování sociální služby.
5) Odbornost a kvalita služeb
 Služby poskytujeme bezpečně, odborně a kvalitně, využíváme nových poznatků,
průběžného vzdělávání a supervizí. K práci využíváme jednotné pracovní postupy.
6) Aktivizace
 Nabídkou denních činností se podílíme na aktivním a smysluplném životě uživatelů.
7) Tým
 Služby poskytujeme na základě týmové práce, vzájemné komunikace, sdílených

poznatků a zkušeností.

Cíle sociální služby:
Dlouhodobé cíle pro rok 2019–2021
1. modernizace a zlepšení podmínek pro bydlení uživatelů
2. aktivizace uživatelů s cílem udržení jejich dovedností, mobility a soběstačnosti
3. informovanost uživatelů a veřejnosti
Krátkodobé cíle v roce 2020:
Ad. 1
1) dokončení výmalby chodeb a schodiště – barevná úprava chodeb a schodiště
2) výměna čísel na vstupních dveřích do obytných jednotek – napomáhající k lepší
orientaci na chodbě
3) údržba a péče o pétanque hřiště a kuželky
4) úprava zahrádky a předzahrádky chráněného bydlení
5) renovace odpočinkové zóny, oplocení okolí CHB v návaznosti na předání pozemku
organizaci od státu
Zodpovídá: vedoucí chráněného bydlení a vedoucí provozního úseku
Ad. 2
1) úprava zahrádky a předzahrádky chráněného bydlení, vysázení letniček, trvalek a
bylin, osázení a péče o mobilní zahrádky
2) pokračování ve spolupráci s duchovním katolické církve a zajištění možnosti pořádat
pravidelné bohoslužby
3) pokračování ve spolupráci v projektu „Mezi námi“ /mezigenerační setkávání seniorů a
dětí MŠ/
4) organizovat 1 x měsíčně canisterapeutické odpoledne
5) denně kluby-šití, ručních prací, vaření, práce na PC, trénink paměti
6) 1 x týdně půjčovna knih, zpěv, příležitostně přednášky, besedy, vycházky, soutěže
7) 1 x týdně skupinové kondiční cvičení
8) 1 x za rok sportovní hry a sportovně relaxační odpoledne
9) 1 x za rok společenské akce jako oslava Svátku matek, oslava Dne seniorů,
Předvánoční posezení

10) zapojení se do projektu Olomouckého kraje zaměřené na volnočasové aktivity / např.
výlety po Olomouckém kraji a okolí/.
11) nabídka možností využití masáží a sportovních aktivit v tělocvičně chráněného bydlení
12) možnost využití PC pro uživatele chráněného bydlení po celý den
13) možnost využití spolupráce s dobrovolnickým centrem JIKA z.s.
Zodpovídá: vedoucí chráněného bydlení, PSS
Ad. 3
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

uspořádat přednášku Unie neslyšících o kompenzačních pomůckách apod.
denně dohodnutá setkání s uživateli
1 x měsíčně konzultační setkání uživatelů s ředitelkou organizace
dle potřeby aktualizace informačních tabulí a informačních materiálů
vytvoření letáku pro veřejnost a jeho distribuce
činnost chráněného bydlení prezentovat prostřednictvím tisku – článek o CHB min. 2 x
ročně v tisku
aktualizace webových stránek
zpřístupnění veřejnosti chráněného bydlení – Den otevřených dveří v rámci týdne
Sociálních služeb
Zodpovídá: vedoucí chráněného bydlení

Kapacita služby
Kapacita chráněného bydlení je omezena počtem 77 uživatelů.

PhDr. Karla Boháčková
ředitelka organizace

V Olomouci 14.1.2020

Mgr. Ivana Došlíková
vedoucí chráněného bydlení

