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POSLÁNÍ 
Umožňujeme uživatelům využívat 
svého potenciálu k vedení plno-
hodnotného a důstojného života 

v domácnosti chráněného bydlení v obci Moravice.

OKRUH OSOB 
Služba je poskytována dospělým osobám (mužům 
a ženám, od 19-ti let) s mentálním lehkým a středně 
těžkým a kombinovaným postižením (lehkým smy-
slovým, pohybovým postižením), kteří vzhledem 
ke svému zdravotnímu znevýhodnění nemohou žít 
ve svém přirozeném prostředí a jejichž situace vyža-
duje pomoc jiné osoby. 

KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA 
V bezbariérovém objektu jsou 2 samostatné byty, 
ve kterých bydlí 12 uživatelů. Každý byt je vybaven ku-
chyní, společným obývákem, 1 – 2 lůžkovými pokoji 
a 2 koupelnami s toaletou. Uživatelé mohou využívat 
zahradu s altánem, krbem a také smyslovou zahradu. 

OBSAHEM SLUŽBY JE:
•  poskytnutí ubytování, 

•  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy, 

•  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu,

•  pomoc při zajištění chodu domácnosti,

•  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

•  zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím

•  sociálně terapeutické činnosti

•  pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

CÍLE
Našim dlouhodobým cílem je: „Uživatelé, kteří mají 
v maximální možné míře zvládnutou každodenní 
péči o sebe sama, o svou domácnost a využívají 
svého volného času, jsou podpořeni při hledání 
pracovního uplatnění a v navazování a udržová-
ní mezilidských vztahů. Podle možností a potřeb 
se také posouvají do volnějších forem bydlení“. 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
Tyto služby si uživatelé vybírají a hradí sami ze 
svých finančních prostředků v souvislosti s platným 
Ceníkem služeb CHB Moravice – doprava služeb-
ním automobilem, telefonní hovory, kopíro-
vání a tisk. 

ZÁSADY A PRINCIPY: 
• individuální a rovný přístup

•  důstojnost

•  možnost volby a sebeurčení 

•  respekt k soukromí

 
PROVOZNÍ DOBA: NEPŘETRŽITĚ, 

V ČASE 22:00 – 6:00 JE ZAJIŠTĚNA POHO-
TOVOSTÍ PRACOVNÍKŮ NA TELEFONU. 

KAPACITA SLUŽBY:  12 OSOB  
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