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vedoucí zařízení

C HR Á N ĚN É BY DLEN Í M A RT I NOVS KÁ

Chráněné bydlení Martinovská
Chráněné bydlení Martinovská je situováno do nově
rekonstruované rodinné vily s přilehlou zahradou v Ostravě –
Martinově. Tuto službu může využívat 6 klientů nepřetržitě
po celý rok. Jednotlivé pokoje jsou jednolůžkové, klienti
společně užívají kuchyň, obývací pokoj a další prostory,
k dispozici jsou jim dvě společná WC a dvě koupelny (jedna
s vanou a jedna se sprchovým koutem). Budova není
bezbariérová. Chráněné bydlení Martinovská je dobře
dostupné autem nebo autobusem městské hromadné
dopravy.

✤ tráví aktivně svůj volný čas podle vlastní volby,
✤ rozhoduje se samostatně v běžných situacích nebo
má pro své rozhodování poskytovánu podporu, jakou
potřebuje,

dovednosti, podpora blízkých osob) a vyžádá si ji.
✤ Zvyšování kompetencí klienta – podpora je poskytována tak, aby klient zažíval běžné situace, učil se
z nich a řešil je na základě vlastního rozhodnutí.

✤ bere na sebe přiměřené riziko v běžných situacích,
✤ umí hospodařit s penězi,
✤ umí si připravit stravu a postarat se o domácnost.

Cílová skupina:
Služba je určena dospělým lidem s lehkým a středně těžkým
mentálním postižením.

Služba nemůže být poskytnuta lidem, kteří:
✤ používají invalidní vozík (zařízení není bezbariérové),
✤ potřebují stálý dohled,
✤ jsou závislí na pomoci druhé osoby v péči o vlastní
osobu a hygieně,
✤ nemohou být klienty pobytové služby podle § 36
Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách.

Poslání:
Posláním Chráněného bydlení Martinovská je individuální
podpora lidí s mentálním postižením při získání nebo udržení
schopností a dovedností, které jim pomáhají začlenit se do života v běžné společnosti.

Kapacita sociální služby:
Kapacita Chráněného bydlení Martinovská je 6 klientů.

Cíle:
Cílem služby je klient, který podle svých schopností a možností:
✤ využívá podle vlastní volby běžné služby v místě,
kde žije – obchody, restaurace, dopravu, sportovní
zařízení, knihovnu, divadlo, kino, zdravotnické služby,
poštu, úřady,
✤ má pracovní uplatnění – v chráněné dílně, sociálně
terapeutických dílnách, na volném trhu práce, popř.
vykonává dobrovolnickou činnost,

Zásady poskytované služby:
✤ Individuální přístup – služba je poskytována každému
klientovi podle jeho potřeb. Vždy je respektována vůle
klienta a jeho právo rozhodovat o věcech, které se jej
týkají.
✤ Vyžádaná podpora – pomoc je poskytována až tehdy,
když klientovy vlastní zdroje nestačí (schopnosti,

