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ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
- CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Co je to ,,chráněné bydlení“ (dále CHB) :
Jedná se o pobytovou sociální službu určenou osobám, které z důvodu svého zdravotního
postižení potřebují pomoc druhé osoby tak, aby mohly žít život srovnatelný s životem svých
vrstevníků. Službu poskytujeme v Bruntále na ulici Zeyerova 18 a v Rýmařově na ulici
Revoluční 24.
V CHB Bruntál jsme denně od 7.00 do 19.00 a v CHB Rýmařov poskytujeme službu nepřetržitě
24 hodin, 7 dní v týdnu.
Pro koho je služba určena?
Služba je určena mužům i ženám ve věku od 18 let s mentálním postižením či kombinovaným
postižením (primární je mentální postižení), tz. přijímáme i osoby např. na invalidním vozíčku.

Pro koho není služba CHB určena?
Služba není určena pro osoby, které nesplňují kritérium věku či druhu postižení. Dále
nepřijímáme osoby trpící infekčním onemocněním či závislostí, osoby s duševní poruchou,
osoby jejich zdravotní stav vyžaduje stálou či každodenní lékařskou péči a osoby, které nejsou
schopny soužití s ostatními lidmi v CHB. Z různých důvodů nejsme schopni se o tyto osoby
postarat.
Jaká je kapacita?
Kapacita zařízení v Bruntále je 7 míst, v Rýmařově 15 míst.
Jaké jsou podmínky poskytování služby?
Služba je poskytována na základě smlouvy, ve které jsou ujednány podmínky služby. Smlouva
je individuální dle požadavků zájemce. Konkrétní realizace sociální služby je dále upravena
v individuálním/adaptačním plánu každého našeho uživatele.
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Jak je v CHB zajištěna lékařská péče?
Veškerá lékařská péče je poskytována mimo CHB. V případě potřeby docházíme za lékaři či
do nemocnice.
Jaké jsou ceny za tuto službu?
Sociální služby: 100,- Kč za hodinu poskytnuté obligatorní sociální služby (mimo pomoc při
přípravě a zajištění stravy). Částka je krácena dle skutečně potřebného času (minimálně však
10 minut). Mohou být poskytnuty i služby fakultativní.
Ubytování:

jednolůžkový pokoj 150,- Kč/den
dvoulůžkový pokoj 130,- Kč/den

Jaké jsou možnosti stravování?
Stravování je zajištěno společné, případně se lze stravovat individuálně. Obědy jsou v případě
společného stravování dováženy do CHB Bruntál z Domova Pohoda v Bruntále, do CHB
Rýmařov z městské nemocnice. Uživatelé mají možnost výběru ze dvou jídel v Bruntále a z 3
jídel v Rýmařově. O víkendech si uživatelé CHB Bruntál vaří obědy sami za asistence
pracovníka.
Mám o službu zájem, co mám udělat?
Kontaktujte nás nebo nám přímo zašlete žádost a poté vás bude kontaktovat naše sociální
pracovnice.
Jak vás mohu kontaktovat a kdo mi poskytne informace?
Kontaktovat nás můžete telefonicky, písemně či emailem. Kontaktní osoby jsou:
sociální pracovnice –

tel.: 554 773 013, 731 666 490
email: socialni2@sagapo.cz

vedoucí CHB Bruntál –

tel.: 554 719 009, 605 263 884
email: psb@sagapo.cz

vedoucí CHB Rýmařov –

tel.: 554 773 015, 732 433 459
email: vedouci.dozp@sagapo.cz
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Nebo nás můžete osobně navštívit na adresách:
Uhlířská 2, 792 01 Bruntál – sociální pracovnice, vedoucí CHB Rýmařov
Zeyerova 18,792 01 Bruntál – vedoucí CHB Bruntál
Další informace můžete získat i z našeho webu www.sagapo.cz.
Jaká je u vás ,,čekací“ doba?
Naše organizace nevede žádný pořadník čekatelů. Žádosti řešíme podle aktuální situace.
V případě, že nemáme volné místo, žádost vracíme zpět zájemci. V tomto případě ani
neproběhne osobní jednání se zájemcem, není zjišťováno, zda by zájemce byl v případě
uvolnění místa, do služby přijat. Pokud má zájemce zájem o bezplatné poradenství, je mu
poskytnuto. Pokud volné místo máme, se zájemcem zahájíme jednání o poskytnutí služby.
Jak to v CHB vypadá?
CHB Bruntál
Sociální služba je zřízená v objektu domu s pečovatelskou službou, CHB zde má samostatný
komplex bytů. Tyto jsou od ostatních bytů odděleny uzamykatelnými dveřmi, mimo bytů se
zde nachází i kancelář vedoucí CHB a kancelář pracovníků a cvičná kuchyň. K budově domu
s pečovatelskou službou patří i velká zahrada s posezením. Objekt je přizpůsoben osobám se
sníženou schopností pohybu např. vozíčkářům. CHB se nachází nedaleko centra města Bruntál.
CHB Rýmařov
V Rýmařově je služba poskytováno v nově zrekonstruovaném, třípodlažním domě s 8 pokoji,
z nichž 7 je dvoulůžkových. V každém podlaží je samostatná domácnost s kuchyní a
společenskou místností. Budova nabízí i aktivizační místnost s vanou s vířivkou. Budova je
obklopena oplocenou zahranou s altánem, příjemným posezením a houpačkami. Budova je
přizpůsobena pohybu i nemobilním osobám – je zcela bezbariérová, vybavena výtahem.
V okolí je veškerá občanská vybavenost a do centra města je to necelých 5 minut chůzí.
Můžu se přijít nejdříve podívat, než uzavřu smlouvu?
Jistě, rádi Vás budovami provedeme a zodpovíme veškeré Vaše dotazy. Navíc, bez osobního
jednání nelze s nikým smlouvu uzavřít.
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Jak se k Vám dostanu?
CHB Bruntál

CHB Rýmařov

