
Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je pobytová sociální služba 
Společnosti DUHA. 
Služba nabízí bydlení v bytech po Praze. 
Služba mne může podpořit v zodpovědnosti za 
moji domácnost a za můj život.  

Ve službě chráněné bydlení pracují asistenti. 
Asistenti chodí za mnou do domácnosti 
v chráněném bytě. 
Asistenti mi mohou pomoct také mimo chráněný 
byt. 
Asistenti mne učí nové věci a podporují mne 
v tom, s čím potřebuji pomoct. 
Asistenti chodí na chráněné byty každý den 
v týdnu anebo chodí jenom některé dny v týdnu. 
V některých chráněných bytech jsou asistenti 
i přes noc.
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Chráněné bydlení je placená služba.  
Ve službě chráněné bydlení platím za ubytování 
200 korun za den.
Za stravu a pomoc s přípravou stravy platím 160 
korun na den.
Za práci asistentů platím 120 korun za jednu 
hodinu.

Za službu platím ze svého důchodu a příspěvku 
na péči. 
Když nemám příspěvek na péči, služba mi 
pomůže o něj požádat.

Za službu platím i část ze své mzdy, když mzdu 
mám.
Za službu platím jedenkrát za měsíc. 
Jednou za měsíc dostanu vyúčtování. 
Ve vyúčtování je spočítáno ubytování, 
strava a služby za měsíc a kolik to 
dohromady stálo.  
Zaplatit můžu já sám nebo můj 
rodič nebo opatrovník.
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Když chci být klientem chráněného bydlení, 
musím podat žádost.
Předtím si můžu domluvit schůzku v kanceláři. 
Když si domluvím schůzku, půjdu do kanceláře 
Společnosti DUHA.

Adresa Společnosti DUHA je 
Fügnerovo náměstí  5, 120 00 Praha 2.

Na schůzku v kanceláři si můžu pozvat někoho 
blízkého, příbuzného nebo kamaráda.
Ve Společnosti DUHA bude sociální pracovnice a 
vedoucí. Na schůzce si budeme povídat o službě 
chráněné bydlení.
Můžu se zeptat na všechno, co budu chtít.
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Po schůzce můžu podat žádost o službu.
Žádost o službu můžu vyplnit i na schůzce.
Žádost o službu můžu poslat i bez schůzky:  

- Vyplněnou žádost můžu poslat poštou. 
- Osobně donést na adresu Společnosti DUHA,  
   Fügnerovo náměstí  5, 120 00 Praha 2. 
- Zaslat naskenovanou e-mailem na 
   duha@spolecnostduha.cz 

Pokud je ve službě chráněné bydlení volné místo, 
podepíšeme smlouvu. Smlouva jen na tři roky. 
Smlouva může být po třech letech prodloužena. 

Když Společnost DUHA nemá volné místo, zapíše 
mne na seznam žadatelů o službu.
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Když jsem klient chráněného bydlení, chodí ke 
mně asistenti v domluvené dny. 
Asistenti mi pomáhají také mimo chráněný byt. 
Asistenti mi mohou pomáhat v domácnosti. 
Například s uklízením, nakupováním, vařením, 
praním.
Asistenti mi mohou pomoct starat se o mé zdraví. 
Například mne mohou doprovázet k lékařům.  
Asistenti mi mohou pomoct s péči o moji osobou. 
Například mi mohou pomoct s osobní hygienou. 
Asistenti mi mohou pomoct hospodařit s mými 
penězi.
Asistenti mi mohou pomoct najít aktivity, které chci 
dělat.
Asistenti mi mohou pomoct zařizovat věci na 
úřadech.
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Aby se služba dařila, potřebují o mně asistenti 
vědět některé věci.
Asistenti potřebují vědět, co mám rád.
Asistenti potřebují vědět, co mě baví.
Asistenti potřebují vědět, co je pro mě důležité.
Asistenti potřebují vědět, jak mi s tím mohou 
pomoci.
Asistenti potřebují vědět, co nemám rád.
Asistenti potřebují vědět, co si přeji do budoucna.

Službu Chráněné bydlení potřebuji z nějakého 
důvodu. Tomuto důvodu se ve službě říká cíl 
využívání služby. 
Potřebuji si naplánovat, jak to udělat, aby se mi 
dařilo mé cíle a přání plnit.
S  plánováním mi pomůže osobní asistent. 
Plán spolupráce můžu navrhnout já, můj blízký 
člověk nebo asistent.
Na plánu pak s asistenty pracuji.


