10. červenec 2014

Chráněné bydlení - ARCHA Nový Jičín
ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení poskytuje dospělým lidem s mentálním postižením
bydlení v samostatných domácnostech s možností využít společné zázemí a podporu
asistenta dle individuálních potřeb každého z klientů. V průběhu poskytování služby
klademe důraz na jedinečnost, důstojnost a samostatnost každého z klientů. Klienty naší
služby jsou dospělí lidé s mentálním postižením, kteří potřebují podporu v oblastech bydlení,
stravování, hospodaření, cestování, využívání volného času a udržování sociálních kontaktů.
Cíle služby
Dosažení ce nejvyšší míry soběstačnosti a samostatnisti klienta a jeho nezávislosti na
poskytované službě, a to dle individuálních schopností každého.
Poskytované služby
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
poskytnutí ubytování a pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Kapacita
Kapacita je 17 klientů. Bydlení se skládá celkem z pěti bytů, kapacita každého bytu jsou 3
klienti. Byty jsou rozděleny na byty pro muže a byty pro ženy. Služba chráněného bydlení je
rovněž poskytována prostřednictvím individuálního chráněného bydlení na chráněném bytě,
jehož kapacita jsou 2 klienti.

Cílová skupina
• Osoby zdravotně postižené
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Cena služby
Úhrada za služby je uvedena v aktuálně
platném Úhradovníku a odvíjí se od výše
asistenčních služeb poskytnutých uživateli,
množství odebrané stravy a podle
konkrétního ubytování.

Otvírací doba
Ubytování je poskytováno celoročně,
nepřetržitě. Asistenční služby jsou
poskytovány od 6:30 do 22:00, kdy je v
chráněném bydlení Archa přítomen
pracovník poskytovatele. Vedoucí služby
může rozhodnout, že v případě potřeby bude
nastavena noční služba.

Kontakt zařízení
Beskydská 142
Nový Jičín 741 01
Tel.:+420 733 142 411
Mobil: +420 734 643 233
E-mail: archa.novyjicin@sdk.cz
Web: www.slezskadiakonie.cz
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