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Chráněné bydlení Sedlnice
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 života a v osvojování pracovních, osobních a společenských návyků. Důraz je zde
kladen na 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, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zajištění stravy,
v pracovním nebo sociálním začlenění a v dalších běžných činnostech. Cílová skupina je ohraničena
věkem 27 – 80 let.
Služba v chráněném bydlení je zajištěna nepřetržitou asistencí.
Služba je poskytována v rodinném domě, kde jsou 3 samostatné bytové jednotky celkem pro 10
klientů. V 1. nadzemním podlaží je jedna bytová jednotka, kde jsou tři jednolůžkové a jeden
dvoulůžkový pokoj, obývací pokoj s kuchyní, koupelna a WC. 1. nadzemní podlaží je bezbariérové
díky speciální úpravě.V 2. nadzemním podlaží jsou dvě bytové jednotky, z toho je jedna garsoniéra
pro dvě osoby a bytová jednotka pro 3 osoby, kde je jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový pokoj,
obývací pokoj s kuchyní, koupelna a WC.Obec Sedlnice nabízí návazné služby (obchody, restaurace,
kadeřník, atd.) a možnosti k trávení volného času.
Poskytované činnosti:
poskytnutí stravy nebo pomoc se zajištěním stravy

poskytnutí ubytování

pomoc při zajištění chodu domácnosti
výchovné, vzdělávací a aktivitační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatńování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Klienti jsou vedeni k samostatnému rozhodování a je podporován projev jejich svobodné vůle.Lékařská péče,
návazné služby a kulturní vyžití jsou zajiśťovány individuálně podle potřeb a přání uživatelů.
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Cena služby
Úhrada za bydlení - jednolůžkový pokoj
5.550,-Kč/ měsíc, dvoulůžkový pokoj 5.100,Kč/ měsíc.

Otvírací doba
Služba je poskytována nepřetržitě
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