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Chráněné bydlení Nový Jičín
Posláním organizace Domov NaNovo, p. o., je umožnit dospělým lidem s mentálním
postižením žít svobodným a zodpovědným způsobem života, který je srovnatelný s životem
jejich vrstevníků s důrazem na jejich individualitu. V chráněném bydlení službu zajišťují
asistenti, kteří pomáhají vést uživatelům této služby plnohodnotný a přiměřeně aktivní život,
který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků. Individuálně podporují klienty v začleňování
do běžného veřejného života a v osvojování pracovních, osobních a společenských návyků.
Důraz je zde kladen rozvoj samostatnosti uživatelů a využívání běžných a návazných služeb.
Služba je určena lidem s mentálním postižením s nízkou nebo střední mírou podpory při zajištění chodu
domácnosti, zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím, v pracovním a sociálním začleňováním, a
v dalších činnostech. Cílová skupina je ohraničena věkem 19 - 64 let.
Služba chráněné bydlení Nový Jičín je poskytována ve dvou objektech:
V rodinném domě na Slovanské ulici, kde jsou dvě samostatné bytové jednotky celkem pro 10 klientů. První
podlaží je bezbariérové dky umístěné schodišťové sedačce. Je zde bytová jednotka, kde jsou tři jednolůžkové a
jeden dvoulůžkový pokoj, obývací pokoj s kuchyní, koupelna a WC. Byt ve 2. podlaží je bariérový. Tady bydlí pět
mobilní klientů v jednolůžkových pokojích. V bytě je sociální zařízení a obývací pokoj s jídelnou a kuchyní. Služba
v chráněném bydlení je zajištěna vždy od 7 do 19 hod., v noci je asistent přítomen v domě nebo je v pohotovosti
na telefonické zavolání.
Služba na ulici Dlouhé je poskytována v bytě 2+1, který je umístěn ve zvýšeném přízemí čtyřpodlažního
panelového domu a je bariérový. Služba je určena pro dvě osoby. V bytě jsou dva jednolůžkové pokoje, společná
kuchyň a sociální zařízení. Byt je od vilky na ulici Slovanské vzdálen asi 1,5 km.

Poskytované činnosti
poskytnutí stravy nebo pomoc se zajištěním stravy
poskytnutí ubytování
pomoc při zajištění chodu domácnosti
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
pomoc při osobní hygieně a pomoc při hygieně

Klienti jsou vedeni k samostatnému rozhodování a je podporován projev jejich svobodné vůle.
Lékařská péče, návazné služby a kulturní vyžití jsou zajišťovány individuálně podle potřeb a přání uživatelů.

Cílová skupina

Potřeby

• Osoby zdravotně postižené

• Péče o osobu a domácnost

Forma poskytování

Věkové skupiny

• ve službě s ubytováním

• 27-64 produktivní věk

Registrační služba

Bezbariérovost
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Cena služby
Úhrada za bydlení - jednolůžkový pokoj
5.100,-Kč/ měsíc, dvoulůžkový pokoj 4.650,Kč/ měsíc.

Otvírací doba
Služba v chráněném bydlení je zajištěna
nepřetržitě po dobu 24 hodin, a to
přítomností asistentky ve službě, nebo
pohotovostí (uživatelé se s asistentkou
mohou spojit telefonicky)

Kontakt zařízení
Slovanská 1555/13
Nový Jičín 741 01
Mobil: + 420 603 308 462
E-mail: chbnovyjicin@dnanovo.cz
Web: www.dnanovo.cz

Kontakt na zařízení a
provozovatele
Název: Domov NaNovo Studénka
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 488 04 860
DIČ: CZ 488 04 860
Poštovní 912
Studénka 742 13
Tel.:556 715 202
Mobil: 731 442 867
E-mail: lukas.spurny@dnanovo.cz
Web: www.dnanovo.cz
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