
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
PROSTĚJOV, p. o.

CHRÁNĚNÉ 
BYDLENÍ

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:
Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. 
Lidická 3305/86, 796  01 Prostějov 
Sociální službu poskytujeme  
v 1. patře žluté budovy F6

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ:
• Individuální přístup – uživatelkám  

je sociální služba poskytována podle jejich 
potřeb, možností a schopností.

• Respekt k uživatelkám služby – k uživatelkám 
přistupujeme s úctou, zájmem, trpělivostí, 
respektujeme jejich individuální potřeby  
a požadavky.

• Podpora samostatnosti uživatelek – důraz  
je kladen na samostatnost uživatelek,  
na zachování jejich dosavadních schopností, 
popř. na jejich rozvoj.

KONTAKT:
Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Lidická 86, 796 01 Prostějov

tel.: 582 321 462, 582 321 463

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE:
mob.: 778 762 960

ŘEDITELSTVÍ:
tel.: 582 321 400 

e-mail: info@csspv.cz, www.csspv.cz

ZŘIZOVATEL:
Olomoucký kraj 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc



• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

(aktivizační a volnočasové programy,  
ruční práce)

• zprostředkování kontaktu  
se společenským prostředím

• sociálně terapeutické činnosti  
(nakupování, vyřizování osobních záležitostí,  
cestování atd.)

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

• pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmí-
nek pro osobní hygienu, dohled nad zvládáním 
běžných úkonů péče

KAPACITA:
3 uživatelky

CÍLOVÁ SKUPINA:
• osoby s chronickým duševním onemocněním
• mladí dospělí (18 - 26 let), dospělí (27 - 64 let), 

mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 
80 let)

• služba je určena pouze pro ženy

POSLÁNÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ:
Posláním Chráněného bydlení je poskytová-
ní přiměřené podpory ženám s chronickým 
duševním onemocněním v takové míře, aby 
zvládaly chod domácnosti a vedly co nejvíce 
samostatný život.

CÍLE CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
• umožnit ženám s chronickým duševním 

onemocněním bydlet v samostatné domácnosti
• zajistit uživatelkám podporu při naplňování 

jejich základních potřeb
• dosáhnout u uživatelek co největší 

soběstačnosti při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a obstarávání  
osobních záležitostí

NABÍDKA SLUŽEB: 
• poskytnutí ubytování (jednolůžkové  

byty se sociálním zařízením a vybaveným  
kuchyňským koutem)

• poskytnutí celodenní stravy (včetně dietní) 
nebo pomoc při zajištění stravy

SLUŽBU NEMŮŽEME POSKYTNOUT:
• osobě, která nespadá do cílové  

skupiny uživatelů
• osobě, jejíž zdravotní stav vyžaduje trvalé 

léčení ve zdravotnickém zařízení
• osobě s akutním infekčním onemocněním
• osobě, jejíž potřeby nelze v naší službě naplnit
• osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, 

a které poskytovatel vypověděl v době kratší 
než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu 
o poskytnutí téže sociální služby z důvodu 
porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

• z důvodu plné kapacity  
• osobě, jejíž chování by výrazně narušovalo 

kolektivní soužití v Chráněném bydlení (např. 
nerespektování a nedodržování pravidel 
organizace, agresivita vůči sobě i ostatním)

• osobě s těžkým smyslovým postižením
• osobě, jejíž situace vyžaduje celodenní 

podporu pracovníka 
• osobě aktuálně závislé na psychoaktivních 

látkách nebo alkoholu


