Podpora samostatného bydlení
Informace pro zájemce

Máte zájem o Podporu samostatného bydlení?
Zavolejte na 602 610 693 a domluvte si schůzku, na které se dozvíte více
o poskytovaných službách a provozu Podpory samostatného bydlení (PSB).
Nebo rovnou vyplňte žádost o službu PSB (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?
• Dozvíte se informace o naší službě – jak probíhají asistence, s čím můžeme
klientovi pomoci, na čem společně pracovat, kolik naše služba stojí, jak si
podat žádost o slevu.
• Odnesete si domů desky s důležitými informacemi o službě.
• Popovídáme si o tom, co od naší služby očekáváte a potřebujete.
• Pokud by pro Vás nebyla naše služba vhodná, doporučíme Vám jiné sociální
služby.
Pokud budete mít o naši službu zájem, proběhnou další schůzky. Jedna
u zájemce doma, druhá v naší kanceláři.
• Budeme si povídat o tom, co klient zvládne samostatně a v čem naopak
potřebuje pomoc.
• Dohodneme se, s čím konkrétně má pomáhat naše služba a jak často
asistence potřebujete.
Jak to může dopadnout?
• Bude-li mít služba volnou kapacitu, podepíšeme smlouvu.
• Zařadíme vás do evidence žadatelů o službu a ozveme se Vám, až se vhodné
místo uvolní.
• Doporučíme Vám jinou službu, jestliže:
- žadatel nespadá do naší cílové skupiny,
- žádáte o službu, kterou Společnost DUHA neposkytuje.
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Chcete vědět více? Další informace najdete v Registru poskytovatelů sociálních
služeb, kde je dostupný Popis realizace služby.

Cena za služby
Za asistenci klient služby Podpora samostatného bydlení platí 100 Kč/hod
podle skutečné výše čerpaných služeb za daný měsíc. V případně
nedostatečné výše příspěvku na péči je možné podat Žádost o slevu na
poskytování služeb PSB.

Tým služby PSB
vedoucí Podpory samostatného bydlení
Bc. Daniela Kuhnová
mobil: +420 730 156 609 | tel.: +420 286 592 971
e-mail: kuhnova@spolecnostduha.cz
sociální pracovnice Podpory samostatného bydlení
Tereza Trnková
mobil: +420 602 610 693 | tel.: +420 286 592 971
e-mail: trnkova@spolecnostduha.cz
úřední dny: úterý – čtvrtek
koordinátorka Podpory samostatného bydlení
Mgr. Romana Macková
mobil: +420 731 159 151| tel.: +420 286 592 971
e-mail: mackova@spolecnostduha.cz
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