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Veřejný závazek služby Chráněné bydlení Skryje
Poslání sociální služby Chráněné bydlení Skryje
Posláním Chráněného bydlení Skryje (dále jen CHB) je pomoci svým uživatelům zvládat
základní činnosti v péči o sebe, domácnost a podporovat je v navazování nových a v upevňování
stávajících kontaktů.

Cílem sociální služby Chráněného bydlení ve Skryjích
Cílem služby je uživatel, který s minimální nutnou podporou pracovníků služby:
•

zvládá udržovat osobní hygienu, pečovat o vlasy a nehty a používat WC;

•

zvládá základní úkony v péči o svoji domácnost: umí si připravit jídlo, nakoupit, uklidit
domácnost, zvládá nebo má zajištěno hospodaření s penězi;

•

zvládá komunikaci potřebnou pro navazování a udržování vztahů, pro vyřizování
osobních záležitostí;

•

zvládá samostatně nebo s podporou: aktivně trávit svůj volný čas a vyřídit své osobní
záležitosti i mimo CHB.

Okruh osob, kterým je sociální služba poskytována
Osoby s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením
tělesným, kteří zvládají základní sebeobslužné úkony (přemístí se na lůžko/wc apod.; sám se
nají). Věková kategorie uživatelů je od 18 let.
Kapacita lůžek pro osoby s tělesným postižením, kteří vyžadují bezbariérové prostory je
omezena na 2.
Další zásady poskytované služby
• Demokratický přístup – uživatele zapojujeme do rozhodovacích procesů, podporujeme je
při vyjadřování vlastních názorů a postojů a jejich prosazování.
• Individuální přístup – uživatele podporujeme k vyjádření svých osobních cílů a v jejich
naplňování.

Respektujeme jeho jedinečnost, podporujeme jeho silné stránky, dovednosti

a vlastní vůli. Úkony nejsou poskytovány plošně všem uživatelům, uživateli jsou
poskytovány pouze ty úkony, které potřebuje.
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Místo a doba poskytování služby
Služba je poskytována nepřetržitě, celoročně v zařízení v obci Skryje, cca 15 km od města
Tišnov. Konzultační doba pro veřejnost je v pracovní dny po předchozí domluvě.
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