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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

SVOBODNÝ A ZÁROVEŇ ZODPOVĚDNÝ
ŽIVOT V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ

Bratří Sousedíků 349, Zlín

Uršula Klimszová - sociální pracovnice

775 868 835 ursula.klimszova@nadeje.cz

KONTAKTY 

Radomír Vítek - vedoucí služeb pro lidi s mentálním postižením

radomir.vitek@nadeje.cz775 868 837

Jitka Slováková - vedoucí přímé péče chráněného bydlení

jitka.slovakova@nadeje.cz739 806 155

PROČ A PRO KOHO TU JSME?
Poskytujeme vhodné bydlení a podporujeme samo-
statnost lidí s mentálním postižením, pomáháme jim žít 
co nejběžnější život. Naše služby mohou využít lidé ve 
věku od 18 let s lehkým až středně těžkým mentálním 
postižením či kombinovaným postižením. Horní věková 
hranice není omezena.

CO NABÍZÍME?
Snažíme se, aby člověk, kterému poskytujeme podporu:

 ● používal běžně dostupné služby v místě, kde žije
    a věděl, jaké jsou možnosti,

 ● měl aktivní vztahy s rodinou, kolegy, sousedy,
 ● byl zaměstnaný,
 ● uměl trávit volný čas podle své volby,
 ● věděl, jak se starat o své zdraví,
 ● uměl se samostatně rozhodovat,
 ● byl co nejvíce soběstačný.



JAK TO U NÁS VYPADÁ?
Naše služba je rozdělena do více objektů podle míry 
podpory poskytované klientům. Službu může využívat 
celkem 25 osob.

OBJEKT DOMEK
Jedná se o objekt, kde lidé s mentálním postižením 
žijí komunitním stylem života. Klienti mají samo-
statné pokoje, ale mohou využívat společnou kuchyň, 
společenskou místnost či společnou zahradu. Tento 
objekt je určen klientům, kteří potřebují nejvyšší míru 
podpory. Pracovníci jsou zde celý týden od rána až do 
večera a v noci mohou klienti využívat podporu pracov-
níka na pohotovostním telefonu.

OBJEKT DESÍTKA
Tento objekt je určen pro samostatnější klienty, kteří 
nepotřebují celodenní podporu. V objektu má klient, 
popřípadě dva klienti samostatnou bytovou jednotku, 
kde se učí žít zcela přirozeným způsobem a pečovat 
o svou domácnost. V objektu nejsou víkendové služby. 
V případě potřeby a v nepřítomnosti pracovníků může 
klient požádat o podporu přes pohotovostní telefon.

SAMOSTATNÉ BYTY
Byty ve Zlíně pro již opravdu samostatné klienty, kteří 
potřebují minimální podporu. Pracovník dochází do 
bytů pouze minimálně a v předem daný čas. O podporu 
může klient požádat i přes pohotovostní telefon.
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