Kde je služba poskytována?
Služba chráněného bydlení je poskytována v běžné bytové zástavbě
v Jaroměři, Novém Městě nad Metují, Třebechovicích pod Orebem
a Náchodě.
Chráněné bydlení v Jaroměři
Byt 4+1 ve třetím podlaží bytového domu
je určen pro 3 uživatele služeb. Uživatelé
mají k dispozici jednolůžkové pokoje,
obývací pokoj, kuchyň, koupelnu, WC,
komoru a balkon.
Adresa bytu: Palackého 220,
551 01 Jaroměř
Chráněné bydlení
Nové Město nad Metují. I.
2 byty ve dvoupodlažním domě.
Byt 2+1 v přízemí pro 1 uživatele. Uživatel má k dispozici kuchyň, obývací pokoj s jídelním koutem, pokoj, koupelnu,
WC a sklad.
Byt 2+1 v prvním patře pro 2 uživatele.
Uživatelé mají k dispozici jednolůžkové pokoje, společnou kuchyň, koupelnu a WC.
Adresa bytů: Rašínova č.p. 313, 549 01
Nové Město nad Metují
Chráněné bydlení
Nové Město nad Metují II.
Byt 3+1 v prvním patře dvoupodlažního domu pro 2 uživatele. Uživatelé mají
k dispozici jednolůžkové pokoje, obývací
pokoj, kuchyň, koupelnu a WC.
Adresa bytu: Havlíčkova 292
549 01 Nové Město nad Metují
Chráněné bydlení Třebechovice pod Orebem
Byt 3+1 v prvním patře dvoupodlažního domu pro 3 uživatele. V přízemí se
nachází ordinace soukromého lékaře
a cukrárna. Uživatelé mají k dispozici
jednolůžkové pokoje, společnou kuchyň,
koupelnu, WC, komoru a balkon.
Adresa bytu: Československých legií 125,
503 46 Třebechovice pod Orebem
Chráněné bydlení Náchod
Dvoupodlažní dům pro 6 uživatelů služby. V prvním podlaží
se nachází byt 3+1. Uživatelé mají k dispozici 1 jednolůžkový
a 1 dvoulůžkový pokoj, obývací pokoj, společnou kuchyň, koupel-

nu a WC – bezbariérové. Ve druhém podlaží se nachází byt
2+1. Uživatelé mají k dispozici
1 jednolůžkový a 1 dvoulůžkový
pokoj, společnou kuchyň, koupelnu a WC. Dům má k dispozici
zahradu.
Adresa domu: Příkopy 1107, 547 01 Náchod
Všechny byty mají kompletně vybavenou kuchyň (nádobí, elektrospotřebiče), pokoje pro uživatele jsou standardně vybaveny
lůžkem, nočním stolkem, psacím stolem s kancelářskou židlí, skříněmi a komodami na uložení ošacení a osobních věcí uživatele,
kobercem. V každém bytě je k dispozici pračka, televizor, DVD
přehrávač, radiomagnetofon, telefon, internetové připojení.

Kontakty :
ředitelka domova:
Mgr. Alena Goisová
tel.: 493 814 563, mob.: 725 921 365
e-mail: agoisova@domov-dedina.cz
vedoucí úseku soc. služeb:
Bc. Miloš Čihák
tel.: 493 814 563, mob.: 725 921 316
email: mcihak@domov-dedina.cz
vedoucí chráněného bydlení
a sociální pracovnice:
Bc. Marcela Baliharová
tel.: 493 814 563, mob.: 725 921 329
email: mbaliharova@domov-dedina.cz
Více informací získáte na webových stránkách Domova Dědina
– www.domov-dedina.cz, nebo na stránkách Královéhradeckého
kraje – www.kr-kralovehradecky.cz.

Co dělat v případě zájmu?
Zájemce o službu musí vyplnit písemnou Žádost o přijetí a Vyjádření lékaře (vyplní ošetřující lékař), které je možné stáhnout
z webových stránek www.domov-dedina.cz nebo osobně vyzvednout na adrese Domov Dědina, Nádražní 709, Opočno. Žádost je
třeba zaslat poštou nebo doručit osobně na adresu: Domov Dědina, Nádražní 709, Opočno, PSČ 517 73. Poté je zájemce kontaktován sociální pracovnicí, která s ním domluví další postup. Pokud
se zájemce a Domov Dědina dohodnou na poskytování služeb,
dojde k uzavření Smlouvy o poskytování služby.

Chráněné bydlení
Domova Dědina
Domov Dědina je zařízením sociálních služeb,
které poskytuje pobytové
služby v domově pro osoby se zdravotním postižením, služby denního stacionáře a služby chráněného
bydlení podle zákona
108/2006 Sb. o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních
službách. Domov Dědina je samostatná příspěvková organizace
s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Královéhradecký
kraj. Domov sídlí v Opočně v podhůří Orlických hor asi 25 km
východně od Hradce Králové u hlavní silnice směr České Meziříčí,
cca 1,5 km od vlakového nádraží.
Služba chráněného bydlení je v domově poskytována od 1. 2. 2014,
celková kapacita činí 17 uživatelů.

Vi z e : „C h c i ž í t v m í s t ě ,
k d e t o z n á m“
Posláním služby je poskytnout bydlení dospělým lidem s lehkým
mentálním postižením nebo s Aspergerovým syndromem, kteří
potřebují podporu při obstarávání běžných denních záležitostí.
Míra podpory je dojednána individuálně s každým uživatelem
služby v takovém rozsahu, aby mu umožnila žít co nejvíce samostatně, životem srovnatelným s jeho vrstevníky.

Komu je služba určena?
Cílovou skupinou sociální služby jsou mobilní lidé (nepotřebují
bezbariérové prostředí) s lehkým
a středním mentálním postižením
nebo s Aspergerovým syndromem
od 18 do 64 let věku, s trvalým pobytem v Královéhradeckém kraji,
kteří potřebují asistenci a podporu
při realizaci úkonů a činností běžného denního života.

Služba chráněného bydlení
není určena pro:
•
•
•

osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče
ve zdravotnickém zařízení
osoby s akutní infekční nemocí
osoby, které by v důsledku duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití

Žadatel o službu může být odmítnut z důvodu naplněné kapacity
chráněného bydlení, nebo pokud požaduje služby, které zařízení
neposkytuje.

Cíle služby
Podporovat uživatele tak, aby zvládl žít bezpečně a samostatně v bytě,
v běžné zástavbě a pokud možno ve svém přirozeném prostředí.
Podporovat uživatele v obstarávání osobních záležitostí a trávení
volného času dle svých představ.
Podporovat a vést uživatele k co největší samostatnosti a zodpovědnému rozhodování o svém životě.
Identifikovat rizikové situace pro
uživatele a podporovat ho tak, aby
i v době nepřítomnosti pracovníka v domácnosti tyto situace zvládl
sám nebo uměl vyhledat pomoc.

Jaké služby jsou poskytovány?
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc při zajištění chodu
domácnosti,
d) pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím,
g) sociálně terapeutické činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Služba je poskytována celoročně. V době nepřítomnosti pracovníka v domácnosti je zajištěna pohotovost určeným zaměstnancem.
Podrobné informace o rozsahu a obsahu jednotlivých služeb je
možné vyžádat přímo v sídle Domova Dědina na adrese Nádražní
709, Opočno, nebo na internetových stránkách www.domov-dedina.cz.

Principy poskytované péče
Všichni pracovníci Domova Dědina při poskytování služby soc.
péče používají takové postupy, které zaručují uživatelům právo
na rovnoprávný, nediskriminující přístup a to v souladu s Listinou
základních práv a svobod, interními předpisy domova a s obecně
závaznými předpisy.
Veškeré služby jsou poskytovány v souladu s principy naplňování
standardů kvality péče v sociálních službách.

Naplňování zák ladního poslání
Domova Dědina vychází
z následujících principů:
✓ člověk s mentálním postižením má stejná práva a svobody jako
ostatní občané
✓ služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb, cílů
a preferencí uživatele
✓ při poskytování služby musí být
maximálně respektována lidská důstojnost
✓ uživatel má právo na respekt vůči
kulturním, náboženským, sexuálním a emočním potřebám
✓ uživatel má právo na soukromí,
na soukromí pro sebe, svůj majetek,
své záležitosti
✓ uživatel má právo na individuální
přístup a osobní nezávislost
✓ uživatel má právo na vlastní volbu
a odpovědnost za činy
✓ uživatel musí mít přístup k formálním postupům podávání stížností
✓ služby jsou poskytovány jen v nezbytně nutné míře podpory a pomoci, aby byla zachována možnost
dalšího rozvoje osobnosti uživatele
✓ služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem, své znalosti si
pracovníci prohlubují při soustavném vzdělávání
✓ při poskytování služeb spolupracuje zařízení s odbornými pracovišti,
institucemi a zařízeními
✓ služby jsou poskytovány pružně a jsou
přizpůsobovány potřebám uživatelů
✓ veškeré služby jsou
poskytovány v souladu s principy naplňování standardů
kvality v sociálních
službách a další platnou legislativou

