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Základní informace 

Zahrada, poskytovatel sociálních služeb Kladno: 

 Služba Chráněné bydlení je poskytována od roku 2007 

 V současné době máme 7 chráněných bytů 

 Byty se nachází v běžné zástavbě v různých čtvrtích Kladna  

 Službu využívá 27 klientů 

 Personální obsazení 

 Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovnice  6,7 

 Zdravotní sestry 1,2 

 Ostatní pracovníci (vedoucí, údržba, administrativa)   2,3 



 

Dobré zkušenosti se službou Chráněné bydlení 

Co nás přivedlo ke změně 

 Pobytové služby, tak jak byly poskytovány v devadesátých letech nesplňovaly 
naše představy o tom, jak a v jakých podmínkách by měli žít lidé s mentálním 
handicapem. 

 Hledali jsme cestu k modernizaci sociálních služeb. Humanizace služby Domov 
pro osoby se zdravotním postižením byla jednou z nich.  

 Šest klientů se přestěhovalo v roce 2001 do rodinného domu v blízkosti 
Zahrady. Postupně pod vedením pracovníků docházelo k jejich osamostatnění 
a snižování závislosti na službě. 

 Dobrá zkušenost byla pro nás motivací k rozšiřování této formy a pronajali 
jsme si další byt v centru města, kam přešlo dalších šest klientů. V roce 2006, 
v souladu se zákonem 108/2006 Sb., jsme registrovali službu Chráněné 
bydlení a  postupně ji rozšířili  o dalších pět bytů. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



Důležité, aby to vyšlo, pro nás bylo 
Připravit na změnu 

 pracovníky (formou vzdělávacích programů, individuálních pohovorů, příkladů dobré praxe), dlouhodobý proces 

 opatrovníky (aktivním zapojením do celého procesu přípravy) 

 klienty - zpracovali jsme a realizovali interní socializační program 

 

V rámci tohoto programu klienti získali potřebné dovednosti a znalosti v oblastech 

 Nácvik základních sociálních dovedností 

 Příprava na samostatné bydlení 

 Volný pohyb mimo zařízení, orientace ve městě  

 Hospodaření s vlastními finančními prostředky 

 Osvojování pracovních dovedností vedoucích k získání zaměstnání 

 Volný čas 

 Sebeobhajování 

 

…ale hlavně se nebát překážek!!! 
 

 

 



Co nám to přineslo 

 Přesvědčili jsme se, že soužitím malých skupin rodinného typu se předejde 
negativním jevům, které se vyskytují při soužití ve velkých, člověku 
nepřirozených sociálních skupinách (krádeže, šikana, agrese,…) 

 Zajímavým zjištěním pro nás bylo, že čím větší měrou se klienti spolupodíleli 
na  budování svého domova (výběr a nákup nábytku, pomoc při malování a 
úklidu, dovybavení bytů osobními doplňky) tím více se v něm chovali jako v 
běžných rodinách 

 Potvrdil se náš předpoklad, že také klienti s vyšší mírou podpory po 
individuálním nácviku získají dovednosti umožňující větší samostatnost v 
běžných záležitostech 

 Velký přínos jsme zaznamenali rovněž v personální oblasti- pracovníci se 
přirozenou cestou naučili poskytovat sociální službu moderním způsobem a 
nalézt výhody tohoto způsobu 

 



Co se všechno může stát, z čeho jsme se 

poučili a stále učíme  

 Skladba obyvatel bytu nemusí vždy vyjít „na první dobrou“ 

Naše řešení: nebát se stěhování a hledání cest k pohodovému soužití 

 Objeví se rizika spojená s náhle nabytou svobodou- alkohol, riziková přátelství navázaná 
osobně, ale i prostřednictvím sociálních sítí 

Naše řešení: posoudit, zda se jedná o výjimečnou událost, zajistit intervence odborníků- 
psycholog, sociální pracovník, který upozorní klienty na důsledky tohoto chování. V případě, že se 
jedná o závažnější a opakované incidenty dochází po dohodě ke změně sociální služby 

 Vznikne větší prostor pro možné zneužití klientů 

Naše řešení: prevence, posilování důvěry mezi pracovníkem a klientem, edukace personálu 

 Objeví se změny zdravotního stavu v souvislosti se zvyšujícím se věkem klientů 

Naše řešení: zajištění zdravotnického personálu, zvýšení personálního obsazení, přizpůsobení 
vybavení bytu 

 

 



Závěrečné shrnutí 

 Poskytování služby chráněné bydlení není jednoduché. Přes všechny problémy 

je to podle nás jediná cesta, jak umožnit lidem s mentálním postižením žít 

spokojený život 

 Humanizovaný domov pro osoby se zdravotním postižením nemůže v žádném 

případě zajistit pro své klienty opravdové podmínky pro soukromí a 

uspokojení běžných potřeb 

Je pro nás odměnou, když: 

 24 klientů služby chráněné bydlení chodí do zaměstnání,    

 6 klientů žije v páru, 

Žádný z klientů není plně závislý na službě- běžně využívají vnějších zdroje, 

které město nabízí- obchody, restaurace, kina, knihovnu, sportovní areály, MHD  

 



 

 

Děkujeme za pozornost, 

přejeme vám hodně 

úspěchů a pokud budete 

mít zájem, rádi vás u 

nás přivítáme  

 

Bližší informace www.zahrada-usp.cz 


