
                         Veřejný závazek služby

Název služby: Chráněné bydlení CSS Stod

Poslání a cíl sociální služby

   Posláním chráněného bydlení je umožnit dospělým lidem se znevýhodněním žít v bytech
v různých částech plzeňského kraje a podporovat je dle jejich individuálních potřeb, aby
mohli podle svých schopností a možností přebírat zodpovědnost za svoji domácnost a svůj
život.  Lidé  se  znevýhodněním,  stejně  jako  všichni  lidé,  mají  mít  osobní  svobodu  při
usilování o splnění svých přání a zaujetí vlastního místa na světě. Uživatelé služby jsou
individuality  a  my  tvoříme  službu  tak,  aby  pružně  reagovala  na  jejich  potřeby.  Důraz
klademe na rozvíjení  či  udržení  zájmů a  schopností  jednotlivých  uživatelů  a  vytvoření
takových podmínek, které vedou k jejich co největší samostatnosti. 

Principy 

Zachování lidské důstojnosti uživatelů služby a respekt k jejich soukromí.

Podpora vychází z individuálně určených potřeb a poskytuje se pouze tam, kde uživateli
chybí kompetence.

Pracovníci služby působí na uživatele aktivně a podporují rozvoj jejich samostatnosti.

Pracovníci služby motivují uživatele k činnostem, které nevedou k prohlubování nepříznivé
sociální situace či k dlouhodobému setrvávání ve službě.

Služba  posiluje  sociální  začleňování  uživatelů  a  podporuje  je  v  získání  placeného
zaměstnání na volném trhu práce.

Služba je poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě.

Služba garantuje dodržování lidských práv a základních svobod. Uživatelé se podílejí na
formování služby.

Místo poskytování služby: 

Chráněné bydlení Komenského                   Komenského náměstí 856, 333 01 Stod

Chráněné bydlení Sokolská                                              Sokolská 568, 333 01 Stod

Chráněné bydlení PMV 1                       Pod Makovým vrchem 472, 345 62 Holýšov

Chráněné bydlení PMV 2                       Pod Makovým vrchem 475, 345 62 Holýšov

Chráněné bydlení Nýřany                                                  Nová 1136, 330 23 Nýřany

Chráněné bydlení Jankovského          Jankovského 232, Staňkov I, 345 61 Staňkov

Chráněné bydlení Liduška                   Jankovského 216, Staňkov I, 345 61 Staňkov

Chráněné bydlení Vejprnice                                            Líňská 67, 330 27 Vejprnice



Kapacita: 

Chráněné bydlení Komenského        – 18 lůžek

Chráněné bydlení Sokolská               –  2 lůžka

Chráněné bydlení PMV 1                   –  5 lůžek

Chráněné bydlení PMV 2                   –  3 lůžka

Chráněné bydlení Nýřany                  –  4 lůžka

Chráněné bydlení Jankovského        –  4 lůžka

Chráněné bydlení Liduška                –   domácnost 1 – 3 lůžka

–   domácnost 2 – 3 lůžka

Chráněné bydlení Vejprnice               –  5 lůžek

Cílová  skupina: osoby  s mentálním  a  kombinovaným  postižením,  osoby  s  tělesným
postižením s nízkou nebo střední mírou potřebné podpory. Služba není určena pro osoby s
akutní  a neléčenou závislostí  na návykových látkách,  osobám s poruchou autistického
spektra spojenou s agresivitou a osobám, které splňují  zákonné důvody pro odmítnutí
žadatele o službu.

 
Věková kategorie: osoby od 19 do 64 let

Nabízené úkony a činnosti:

   Služba je poskytována dle §51 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném
znění. Služba nabízí tyto základní činnosti:

a) zajištění stravy a pomoc při zajištění stravy, 

b) poskytnutí ubytování, 

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

d) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

e) aktivizační činnosti, 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

g) sociálně terapeutické činnosti, 

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.



Popis sociální služby

   Chráněné bydlení CSS Stod je dlouhodobá pobytová sociální služba, jejímž cílem je
předcházení ztráty schopnosti rozhodovat o svém životě, starat se o sebe či své blízké či
uplatňovat svá práva v rozsahu vlastních kompetencí, k čemuž může dlouhodobý pobyt v
sociálních službách vést. Tato služba je určena pro lidi, kteří potřebují nízkou nebo střední
míru podpory a zároveň chtějí žít co nejvíce samostatně.

  Chráněné bydlení CSS Stod vytváří prostor pro důstojné a neomezující čerpání podpory
tam, kde člověku jeho síly, zkušenosti a schopnosti nestačí, a zároveň zaručuje zachování
možnosti zajistit si vše vlastními silami tam, kde uživatel může. Služba rovněž podporuje u
uživatelů schopnosti  a dovednosti  vedoucí k sociálnímu začleňování a k potenciálnímu
uplatnění na volném trhu práce.

  Chráněné bydlení CSS Stod je službou flexibilní. Mezi uživatelem a CSS Stod vzniká
smluvní  vztah  po  písemném  uzavření  smlouvy  o  poskytování  služby  a  vzájemném
vyjasnění zakázky. Již při  jednání se zájemcem o službu dochází k prvnímu upřesnění
potřebné míry  podpory  a  k  základnímu nastavení  rozsahu úkonů podpory.  V  průběhu
prvního  měsíce  pobytu  ve  službě  dochází  k  přesnému  nastavení  podpory  a  výběru
konkrétních oblastí a úkonů podpory. Uživatel služby má možnost kdykoliv změnit rozsah
poskytovaných úkonů podpory.

  Chráněné bydlení je služba poskytovaná za úhradu – hradí se strava (pokud ji uživatel
chce  zajistit  prostřednictvím  CSS  Stod),  úkony  podpory  a  ubytování.  Případně  další
smluvně dohodnuté fakultativní služby. Výše a způsob úhrady jsou projednány předem při
jednání se zájemcem o službu. 

 Služba  chráněné  bydlení je  zajišťována  kvalifikovanými  asistenty  -    pracovníky  v
sociálních službách se zaměřením na základní nepedagogickou činnost.

Časové vymezení sociální služby 

Chráněné bydlení Komenského

   Tato služba je poskytována ve dvou budovách:

Budova Kostka

    Ubytování je poskytováno nepřetržitě. Služba je určena pro osoby s nízkou nebo se
střední  mírou  podpory  bez  potřeby  trvalého  dohledu  asistenta.  Úkony  podpory  jsou
poskytovány v době mezi 6.00 a 18.00 hodin na základě individuální domluvy s asistentem
nebo dle individuálního plánu uživatele. V době mezi 18.00 a 6.00 mají uživatelé služby
možnost vyžádat si pomoc na pohotovostním telefonním čísle.

Budova Rotunda

    Ubytování je poskytováno nepřetržitě. Služba je určena pro osoby s nízkou nebo se
střední mírou podpory bez potřeby trvalého dohledu asistenta. Jedna bytová jednotka je
určena  pro  osobu  s  vysokou  mírou  podpory  s  osobní  asistencí.  Úkony  podpory  jsou
poskytovány v době mezi 6.00 a 18.00 hodin na základě individuální domluvy s asistentem
nebo dle individuálního plánu uživatele. V době mezi 18.00 a 6.00 mají uživatelé služby
možnost vyžádat si pomoc na pohotovostním telefonním čísle.



Chráněné bydlení Sokolská

   Ubytování  je  poskytováno  nepřetržitě.  Služba je  určena pro  osoby s  nízkou mírou
podpory bez potřeby trvalého dohledu asistenta. Úkony podpory jsou poskytovány v době
mezi  6.00  a  18.00  hodin  na  základě  individuální  domluvy  s  asistentem  nebo  dle
individuálního plánu uživatele. V době mezi 18.00 a 6.00 mají uživatelé služby možnost
vyžádat si pomoc na pohotovostním telefonním čísle.

Chráněné bydlení PMV 1

   Ubytování je poskytováno nepřetržitě ve dvou bytech. Jeden byt pro dvě osoby, druhý
pro tři. Služba je určena pro osoby s nejnižší mírou podpory bez potřeby trvalého dohledu
asistenta. Úkony podpory jsou poskytovány v době mezi 6.00 a 18.00 hodin na základě
individuální domluvy s asistentem nebo dle individuálního plánu uživatele. V době mezi
18.00  a  6.00  mají  uživatelé  služby  možnost  vyžádat  si  pomoc  na  pohotovostním
telefonním čísle.

Chráněné bydlení PMV 2

  Ubytování  je  poskytováno  nepřetržitě.  Služba je  určena pro  osoby s  nejnižší  mírou
podpory bez potřeby trvalého dohledu asistenta. Úkony podpory jsou poskytovány v době
mezi  6.00  a  18.00  hodin  na  základě  individuální  domluvy  s  asistentem  nebo  dle
individuálního plánu uživatele. V době mezi 18.00 a 6.00 mají uživatelé služby možnost
vyžádat si pomoc na pohotovostním telefonním čísle.

Chráněné bydlení Nýřany

   Ubytování je poskytováno nepřetržitě. Služba je určena pro osoby s nízkou a střední
mírou podpory bez potřeby trvalého dohledu asistenta. Úkony podpory jsou poskytovány v
době mezi  6.00 a 18.00 hodin na základě individuální  domluvy s asistentem nebo dle
individuálního plánu uživatele. V době mezi 18.00 a 6.00 mají uživatelé služby možnost
vyžádat si pomoc na pohotovostním telefonním čísle.

Chráněné bydlení Jankovského

   Ubytování je poskytováno nepřetržitě. Služba je určena pro osoby s nízkou a střední
mírou podpory bez potřeby trvalého dohledu asistenta. Úkony podpory jsou poskytovány v
době mezi  6.00 a 18.00 hodin na základě individuální  domluvy s asistentem nebo dle
individuálního plánu uživatele. V době mezi 18.00 a 6.00 mají uživatelé služby možnost
vyžádat si pomoc v chráněném bydlení Liduška ve stejné ulici.

Chráněné bydlení Liduška

   Ubytování je poskytováno nepřetržitě.  Služba je určena pro osoby se střední mírou
podpory s potřebou trvalého dohledu. Úkony podpory jsou poskytovány v době mezi 6.00
a 20.00 hodin dle individuálního plánu uživatele. V době mezi 20.00 a 6.00 je přítomen
správce budovy,  který zajistí  či  přivolá pomoc. V tuto dobu je přítomen asistent pouze
výjimečně v předem domluvené a naplánované dny.

Chráněné bydlení Vejprnice

   Ubytování je poskytováno nepřetržitě.  Služba je určena pro osoby se střední mírou
podpory s potřebou trvalého dohledu asistenta. Úkony podpory jsou poskytovány rovněž
nepřetržitě dle individuálního plánu uživatele. 



Materiálně technické vybavení sociální služby

Chráněné bydlení Komenského

    Budova Kostka se nachází v novostavbě na adrese Komenského náměstí 856, 333 01
Stod a přímo navazuje na městský bytový dům. Objekt  je bezbariérový a je přístupný
výtahem. V objektu jsou pro službu vyčleněny čtyři bytové jednotky typu 2+1, každá vždy
pro  dvě  osoby.  Součástí  bytů  jsou  zařízené  koupelny  a  kuchyně,  vždy  se  základním
vybavením. Uživatel má možnost dovybavit si byt vlastním zařízením dle dispozic bytu a
požární bezpečnosti. Byty jsou bezbariérové.

  Vlastníkem budovy je zřizovatel – Plzeňský kraj.

    Budova Rotunda se nachází v novostavbě na adrese Komenského náměstí 856, 333 01
Stod a přímo navazuje na budovu pekařství U mlsného anděla. Objekt je bezbariérový,
druhé nadzemní podlaží  je  přístupné výtahem v sousední  budově a pomocí  spojovací
lávky. V objektu se nachází osm bytových jednotek typu garsoniéra s kuchyňským koutem
a vlastním sociálním zařízením. Byty jsou vybaveny základním nábytkem.  Uživatel  má
možnost dovybavit si byt vlastním zařízením dle dispozic bytu a požární bezpečnosti. Byty
jsou bezbariérové.

  Vlastníkem budovy je zřizovatel – Plzeňský kraj.

   Chráněné bydlení Sokolská je poskytováno v pronajatém bytě v městském bytovém
domě na adrese Sokolská 568, 333 01 Stod. Byt je typu 2+1 a je určen pro dvě osoby. Je
zde  upřednostňováno  soužití  páru.  Byt  má  základní  vybavení  pro  bydlení,  kuchyni  a
sociální zařízení. Uživatel má možnost dovybavit  si byt vlastním zařízením dle dispozic
bytu a požární bezpečnosti. Byt není bezbariérový.

   Vlastníkem bytu je soukromá osoba.

   Chráněné bydlení PMV 1 je poskytováno v bytě v panelovém domě na sídlišti  Pod
Makovým vrchem. Adresa Pod Makovým vrchem 472, 345 62 Holýšov. Byt je typu 2+1 po
rekonstrukci, je určen pro dvě osoby a není bezbariérově přístupný. Nachází se na prvním
nadzemním podlaží vpravo. Druhý byt je typu 3+1 po rekonstrukci, je určen pro tři osoby a
není bezbariérově přístupný. Nachází se na prvním nadzemním podlaží vlevo. Byty mají
základní vybavení pro bydlení, kuchyni a sociální zařízení. Uživatel má možnost dovybavit
si byt vlastním zařízením dle dispozic bytu a požární bezpečnosti. Byt není bezbariérový.

   Vlastníkem bytu je zřizovatel – Plzeňský kraj.

  Chráněné bydlení  PMV 2 je  poskytováno v bytě  v  panelovém domě na sídlišti  Pod
Makovým vrchem. Adresa Pod Makovým vrchem 475, 345 62 Holýšov. Byt je typu 3+1 po
rekonstrukci,  je  určen  pro  tři  osoby  a  není  bezbariérově  přístupný.  Byt  má  základní
vybavení pro bydlení, kuchyni a sociální zařízení. Uživatel má možnost dovybavit si byt
vlastním zařízením dle dispozic bytu a požární bezpečnosti. Byt není bezbariérový.      

Vlastníkem bytu je zřizovatel – Plzeňský kraj.



   Chráněné bydlení Nýřany je poskytováno v bytě v panelovém domě na sídlišti v centru
města. Adresa Nová 1136, 330 23 Nýřany.  Byt je typu dvougenerační 4+1 po rekonstrukci,
je určen pro čtyři osoby a není bezbariérově přístupný. Nachází se na prvním nadzemním
podlaží. Byt má základní vybavení pro bydlení, kuchyni a dvě sociální zařízení. Uživatel
má možnost dovybavit si byt vlastním zařízením dle dispozic bytu a požární bezpečnosti.
Byt není bezbariérový.

   Vlastníkem bytu je zřizovatel – Plzeňský kraj.

   Chráněné bydlení Jankovského se nachází v rodinném domě s rozlehlou zahradou na
adrese Jankovského 232, Staňkov I, 345 61 Staňkov. Dům je dvoupatrový a je určen pro
čtyři osoby, z nichž každá má k dispozici vlastní pokoj. Dům má základní vybavení pro
bydlení, kuchyni a dvě sociální zařízení. Uživatel má možnost dovybavit si pokoj vlastním
zařízením dle dispozic a požární bezpečnosti. Dům není bezbariérový.

   Vlastníkem domu a pozemku je zřizovatel – Plzeňský kraj.

   Chráněné bydlení  Liduška se nachází  ve dvoupatrové vile  se zahradou na adrese
Jankovského 216, Staňkov I, 345 61 Staňkov. V každém patře se nachází jeden byt pro tři
osoby. V bytech jsou k dispozici pokoje pro jednu a dvě osoby.  Dům má základní vybavení
pro bydlení, dvě kuchyně a dvě sociální zařízení. Uživatel má možnost dovybavit si pokoj
vlastním zařízením dle dispozic a požární bezpečnosti. Dům není bezbariérový.

   Vlastníkem domu a pozemku je zřizovatel – Plzeňský kraj.

 Chráněné bydlení Vejprnice se nachází  ve dvoupatrovém rodinném domě s rozlehlou
zahradou na adrese Líňská 67, 330 27 Vejprnice. V domě je pět ložnic, každá pro jednu
osobu.  Dům má základní vybavení pro bydlení, kuchyni a dvě sociální zařízení. Uživatel
má možnost dovybavit  si  pokoj  vlastním zařízením dle dispozic a požární bezpečnosti.
Dům není bezbariérový.

   Vlastníkem domu a pozemku je zřizovatel – Plzeňský kraj.


