Chráněné bydlení
Informace pro zájemce

Máte zájem o Chráněné bydlení?
Zavolejte na 602 610 693 a domluvte si schůzku, na které se dozvíte více
o poskytovaných službách a provozu Chráněného bydlení (CHB).
Nebo rovnou vyplňte žádost o službu CHB (ke stažení na webu) a odešlete ji
poštou na adresu Společnost DUHA, z.ú., Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 00
Praha 2.
Co se stane dál?
Sociální pracovnice si s Vámi domluví termín schůzky (na schůzku s klientem
může přijít rodič, opatrovník, sourozenec, případně i kamarád).
Co se bude dít na schůzce?
• Seznámíte se s některými pracovníky služby (sociální pracovnice, metodik
CHB nebo vedoucí CHB.
• Dozvíme se, jaké má zájemce o službu dosavadní zkušenosti v oblasti
samostatného života (zaměstnání, bydlení, přátelské a partnerské vztahy,
samostatnost a sebeobsluha).
• Vyjasníme si, jaká jsou Vaše přání a očekávání od naší služby a co Vám naše
služba může a nemůže nabídnout.
• Blíže Vám popíšeme, jak naše služba funguje a jaké jsou ﬁnanční náklady.
• Bude-li třeba, poskytneme informace o dalších alternativách a jiných službách.
Jak to může dopadnout?
• Bude-li u nás volné místo, zahájíme jednání o přijetí do služby.
• Zařadíme zájemce do evidence žadatelů o službu a ozveme se, až se vhodné
místo uvolní.
• Doporučíme vám jinou službu v případě, že:
- zájemce nespadá do naší cílové skupiny,
- žádáte o službu, kterou Společnost DUHA neposkytuje,
- zdravotní stav zájemce neumožňuje poskytování služby Chráněné
bydlení.
Chcete vědět více? Další informace najdete v Registru poskytovatelů sociálních
služeb, kde je dostupný Popis realizace služby.
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Cena za služby
Využívání služby Chráněné bydlení je ze zákona hrazeno, platba obsahuje
3 složky:
• poskytnutí ubytování 200 Kč/den
• poskytnutí stravy a pomoc s přípravou stravy 160 Kč/den
• úkony služby 120 Kč/hod podle skutečné výše čerpaných služeb

TÝM CHB
vedoucí Chráněného bydlení
Mgr. Petra Innemanová
mobil: +420 602 362 676
e-mail: innemanova@spolecnostduha.cz
sociální pracovnice Chráněného bydlení
Mgr. Eva Vilémová
tel./fax: +420 286 592 971 | mobil kancelář: +420 602 610 693
e-mail: vilemova@spolecnostduha.cz
metodička Chráněného bydlení
Bc. Jana Jelínková
tel./fax: +420 286 592 971 | mobil kancelář: +420 602 610 693
e-mail: jelinkova@spolecnostduha.cz
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