
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Chráněné
bydlení Skuteč

Popis poskytované služby: Placená celoroční pobytová služba určená lidem
z naší cílové skupiny, kteří nepotřebují podporu celých 24 hodin a nepotřebují
stálou ošetřovatelskou péči. Žadatel při vstupu do služby má věk do 60 let,
motivaci pro změnu, perspektivu rozvoje. Má prostředky na vlastní živobytí
(vlastní příjem, dávky). Přijímá pravidla služby a podmínky smlouvy. Cílem
služby je naučit se do 3 let samostatně bydlet a opustit službu CHB. Klient se
naučí zvládat běžné životní situace prostřednictvím svých silných stránek,
přistupovat ke svým nezdarům s nadějí a nadhledem. Nachází smysluplné role
v dalších oblastech života, umí být dobrým sousedem i v rámci širšího okolí.
Učí se zacházet se svou nemocí tak, aby si zachoval kontrolu nad svým
životem.
Pro koho je služba určena:  Služba je určena dospělým lidem od 18 let věku
s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychotických a afektivních
poruch se stabilizovaným psychickým stavem, kteří v důsledku své nemoci
mají sníženou soběstačnost. Jejich nepříznivou sociální situaci není možné
vyřešit prostřednictvím rodinných příslušníků či ambulantních a terénních
sociálních služeb. Věk pro vstup do služby do 60 let. Služba je přednostně
poskytována zájemcům s trvalým pobytem v Pardubickém kraji.
V čem je služba originální: Pobytová sociální služba komunitního typu pro
lidi s vážným duševním onemocněním zaměřená na zotavení.
Jakou formou je služba poskytována:

Pobytová
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Tyršova 389, 539 73 Skuteč Po, Út, St, Čt, Pá - 07:00 - 15:00
So, Ne - Zavřeno

Ubytovací kapacita: 13
Oblasti pomoci a aktivity:  
Bydlení - poskytnutí chráněného bydlení 
Domácnost - pomoc při zajištění péče o domácnost 
Finance - pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost) ,
pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního
rozpočtu,…) 
Právo - pomoc při uplatňování občanských práv 
Sociální vztahy - pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných,
vrstevnických a společenských vztahů 
Strava - pomoc při přípravě stravy , pomoc při zajištění dodavatele stravy 
Volný čas - pomoc při zajištění smysluplného trávení volného času 
Zaměstnání (práce) - pomoc při hledání zaměstnání 
Zdraví - podpora zdravého životního stylu , zprostředkování psychiatrické



pomoci 
Hygiena/sebeobsluha - pomoc při zajištění denní hygieny 
Jaká je cena služby: Stáhnout ceník

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Veronika Kudláčková
Kontaktní email: veronika.kudlackova (zavináč) domovnaceste.cz
Kontaktní telefon: 606 038 010
Service Web https://domovnaceste.cz/chranene-bydleni/
Organizace: Domov Na cestě

file:///uploads/service/pricelist/147/Novy-sazebnik-uhrad-CHB-od-1.-1.-2022.pdf
https://domovnaceste.cz/chranene-bydleni/
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/69
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