
POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

ZPRACOVANÝ V SOULADU S POTŘEBAMI ZÁKONA Č. 108/2006 §79 ODSTAVEC 5 PÍSM. D) ČÍSLO 

5. O SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH 

1 Základní údaje: 

Název a adresa zařízení:  Chráněné bydlení „OKÉNKO“ 

    Na Piketě 742/III, 377 01 Jindřichův Hradec 

Zřizovatel:  Občanské sdružení Okna  

  Na Piketě 742/III, 377 01 Jindřichův Hradec 

Statutární orgán:  předsedkyně: PhD. Drahomíra Blaţková 

místopředsedkyně: Ing. Jaroslava Sedláková, Marie Málková 

Spojení:  Tel.: 723 733 556, 724 594 724. 

  e-mail:okna@okenko.eu 

  web: www.okenko.eu 

IČO: 26633582 

Číslo účtu:  5000025980/7940 

2 Obecné údaje 

Poslání Chráněné bydlení „OKÉNKO“ 

Chráněné bydlení „OKÉNKO“ v Jindřichově Hradci nabízí lidem se zdravotním, 

mentálním, tělesným a kombinovaným postiţením moţnost získat, prohloubit dovednosti 

vedoucí k plnohodnotnému a samostatnému ţivotu. 

  

MOTO: 

 

„ČLOVĚK JE ŠŤASTEN TEHDY, KDYŢ MÁ CO DĚLAT V CO DOUFAT A KOHO 

MILOVAT“ 

 V. E. FRANKL 

3 Cílová slupina 

Lidé starší 18-ti let se zdravotním tělesným, mentálním nebo kombinovaným postiţením, 

kteří ţijí trvale v péči příbuzných (většinou rodičů) nebo zařízení sociální péče, kde 

nemají dostatek příleţitostí vytvořit si dovednosti pro samostatné bydlení, případně si 

získané zkušenosti prověřit v praxi. 

4 Doba poskytování služby 

Sluţba chráněného bydlení s ohledem k cílové skupině je poskytována nepřetrţitě. 

V Komunitním centru Okénko je klientům k dispozici vţdy jeden pracovník v sociálních 

sluţbách. 

http://www.okenko.eu/


5 Cíle služby 

 Udrţet, získat nebo rozvíjet dovednosti potřebné k samostatnému bydlení. 

 Ve spolupráci s obcemi jihočeského kraje pomoci klientům zajistit samostatné bydlení. 

 Sníţení počtu klientů, kteří jsou do zařízení sociálních sluţeb s celoročním pobytem 

umisťováni v dospělém věku. 

 Poskytnout klientům chráněné a bezpečné místo, kde budou další uvedené cíle 

naplňovány. 

6 Kritéria vstupu do služby 

 Ţadatel sám musí mít o sluţbu chráněného bydlení zájem - cíle sluţby by se měly 

shodovat s poţadavky klienta, klient musí o sluţbu písemně zaţádat 

 Klient musí být ochotný spolupracovat na přípravě vstupu do sluţby - účastnit se 

domluvených schůzek,…. 

 Ţadatel patří do cílové slupiny chráněného bydlení 

 klient musí být seznámen BOZP, domovním řádem a pravidly pro klienty 

 klientem musí být seznámen s náplní sluţby a sepsána s ním smlouva o poskytnutí 

sociální sluţby 

 

7 Kritéria odmítnutí, ukončení poskytování služby 

 Chráněné bydlení není azylovým bydlením a neřeší situace, kdy klient má dovednosti 

potřebné k samostatnému bydlení, ale nemá kde bydlet. 

 Klient je trvale upoután na lůţko, nebo jeho stav vyţaduje denní zdravotnickou péči. 

 Klient agresivní, kteří nechtějí na zvládání své agresivity pracovat 

 Klient zneuţívající návykové a psychotropní látky s výjimkou příleţitostné 

konzumace alkoholu v takové míře, ţe klient neobtěţuje ostatní uţivatele sociální 

sluţby. 

 Do sociální sluţby nebudou přijati zájemci, kteří mají diagnostikováno onemocnění, 

pro které jsou nutná hygienická opatření, proti přenosu nemoci. 



 

8 Realizace poskytované služby 

8.1 Materiální a technické zabezpečení 

Občanské sdruţení Okna nabízí dva cela nové bezbariérové dvoulůţkové byty, kde mohou 

bydlet maximálně však 3 vozíčkáři. Větší byt o výměře 30,6 m2 se zádveřím 2,3 m2, 

koupelnou 5,5 m2 a menší byt o výměře 24,3 m2, zádveřím 3,4 m2 a koupelnou 5,5 m2. 

Dále pak nabízí jeden dvoulůţkový byt v původní budově Komunitního centra Okénko. Byt 

má výměru 24 m2, je k němu připojena koupelna 4 m2 a kuchyňka 5,8 m2. K bytu vede 

schodiště, proto je vhodný pro klienty, kteří nemají postiţení znemoţňující přístup k bytu. 

Kaţdý byt má vlastní sociální zařízení s WC a sprchovým koutem. Byty jsou vytápěny 

plynem. Jsou vybaveny kuchyňskou linkou s indukční deskou, nádobím, ledničkou, pračkou, 

postelemi, lůţkovinami, úloţným prostorem, stolem a ţidlemi. Klientům je dána moţnost byt 

si podle svého vkusu dovybavit a vyzdobit s tou podmínkou, ţe tímto nezpůsobí škodu 

(přerušení elektrického vedení), nebo bude toto důvodem rozepří se spolubydlícím. 

 

8.2 Základní činnosti poskytované služby: 

 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 poskytnutí ubytování 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  

 spolupráce při řešení partnerského soužití a práce na mezilidských vztazích, 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti, jejich poskytování vede k rozvoji nebo udrţení 

osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí 

Dle dohody mohou být poskytovány další fakultativní sluţby s úhradou nákladů aţ do plné 

výše nákladů.  

 

 

 



 

 

 


