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Chráněné bydlení 
 

Veřejné informace o službě 
 
Právní forma:                             fyzická osoba 
 
IČO:                                              48162485 
 
Statutární zástupce:                 Mgr. Věra Kosinová  
   
Adresa sídla poskytovatele:    Mgr. Věra Kosinová, Prodloužená 226,  

 Pardubice II- Polabiny,   
                                                     530 09 Pardubice 9 
 
Místo poskytované služby:     Sukovy sady 660, 500 02 Hradec Králové 

      
Kontakty:                                    telefon: 495 533 529 

       e-mail:   info@daneta.cz -                                                
       www.daneta.cz 
 

Ředitelka:                                   Mgr. Věra Kosinová 
                                                     telefon: 495 530 548      
                                                     e-mail:  vera.kosinova@daneta.cz  
 
Vedoucí pracovník v soc. službách 
 a zástupce ředitele:  
                                                     Mgr. Lucie Kurtevová 
                                                     telefon: 495 431 034 
                                                     e-mail:  lucie.kurtevova@daneta.cz  
 
Sociální pracovník:                    Mgr. Lucie Kurtevová 
                                                     telefon: 495 431 034 
                                                     e-mail:  lucie.kurtevova@daneta.cz  
 
 
Kapacita:                                     8 klientů 

 
 
 
 

http://www.daneta.cz/
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Veřejný závazek 
      

Poslání 
 

Posláním chráněného bydlení Daneta je poskytování služeb osobám s mentálním a 
kombinovaným postižením, které jim poskytne pocit bezpečí domova a zároveň umožní 
v maximální možné míře žít běžným způsobem života.  

  
 
    Cílová skupina 

 
Cílovou skupinou jsou dospělé ženy (od 18 let) s různým stupněm mentálního postižení nebo 
lidé s kombinovaným postižením, kteří nejsou trvale upoutány na lůžko, nevyžadují trvalou 
zdravotní péči, jsou zároveň schopny se zapojit a přizpůsobit životu v kolektivu.  
Zároveň se tyto osoby nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu svého zdravotního 
postižení.  
Jedná se o osoby, které potřebují: fyzickou pomoc nebo dohled druhé osoby nebo sociální 
službu k tomu, aby mohli žít ve společnosti způsobem, který je běžný. 
 
 

Cíle 
  Cílem chráněného bydlení Daneta je poskytovat takové služby, které uživatelkám umožní: 

 žít v podmínkách podobajících se běžnému životu v domácím prostředí 
 v maximální možné míře zvládnout každodenní péči o sebe a o domácnost 
 zvyšovat celkovou soběstačnost a samostatnost 
 smysluplně trávit volný čas a realizovat své zájmy 
 uplatňovat vlastní vůli a vést běžný způsob života 
 vést uživatelky k odpovědnosti za své chování a jednání 

Konkrétní cíle jednotlivých uživatelů jsou rozpracovány v individuálních plánech. 
 
 
Principy poskytování služeb: 

 dobrovolnost 
 

 individualita 
individuální přístup – klíčový pracovník-osobní plán 
individuální přístup s důrazem na přání a potřeby uživatele  
 

 respekt 
respektování práv uživatelů 
výběr stravy, programu, aktivit 
úcta k člověku projevená citlivým a tolerantním přístupem 
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respektování vlastního rozhodnutí uživatele 
 

 soběstačnost 
podporování samostatného rozhodování  
zvyšování nezávislosti na poskytování služeb 
snaha o maximální využití potenciálu uživatele  
 

 flexibilita 
přizpůsobení služby (v rámci možností) potřebám uživatele 

 
 
 

Popis poskytované služby 
 
Chráněné bydlení umožňuje osobám se zdravotním postižením žít v přirozeném prostředí 
„rodiny“.  

Pobytová služba chráněného bydlení je poskytována v běžné městské zástavbě. Byt 4+1 se 
nachází v přízemí domu na adrese Sukovy sady č. 660 v Hradci Králové. 
Dle míry postižení a schopností, zapojujeme klienty do povinností spojených s chodem 
domácnosti, jako je například nakupování, úklid, péče o prádlo, pořádek v bytě, zapojení do 
pracovních nebo terapeutických aktivit, hospodaření s penězi, péče o vzhled a osobní 
hygienu. Dbáme na dodržování práv a svobody pohybu, dále na psychohygienu prostředí, 
zajišťujeme styk s veřejností (návštěvy kulturních akcí, restaurací a cukráren, rekreační 
pobyty). Poskytujeme komplexní rezidenční služby, které se svým charakterem přibližují 
běžnému způsobu života.  

Klientky mají zajištěné: 
 ubytování (v dvoulůžkových a třílůžkovém pokoji se společným sociálním zařízením, 

v případě potřeby praní prádla, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, 
žehlení) 

 stravu nebo podporu při její přípravě (v rozsahu snídaně, svačina, oběd, svačina 
večeře, druhá večeře)  

 pomoc s chodem domácnosti (pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, 
pomoc při údržbě elektrospotřebičů, podporu v hospodaření s penězi včetně pomoci 
s nákupy a běžnými pochůzkami) 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 (pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, při úkonech 

osobní hygieny, při péči o vlasy a nehty, při použití WC.  
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (využívají bohaté nabídky aktivit a 

pracovně terapeutických činností služby denního stacionáře, pracují s PC, účastní se 
zajištění úklidových prací ve společných prostorách bytu- kuchyně, obývacího pokoje, 
chodeb, praní a žehlení prádla, atd.) 

 zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím (zajištěna podpora využívání 
veřejných služeb - doprovody do denního stacionáře, k lékaři, kadeřníku, pedikérce, 
podávání léků, apod., účast na společenském a kulturním dění, zajištěna nabídka 
rekreačních pobytů, atd.) 
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 činnosti sociálně-terapeutické (nacvičování soběstačných činností, např. 
samostatného pohybu v okolí bytu, činností vedoucích k získání sociálních schopností 
a dovedností – např. samostatné zvládnutí nákupu, zajištění potřebných záležitostí.) 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí 
(pomoc při sebe-obhajování svých práv, podpora při podávání podnětu, přání, mohou 
podat stížnost, podílí se na tvorbě individuálního plánů atd.) 

 Vzhledem k charakteru postižení klientek je zajištěna celodenní přítomnost personálu.    
 Konkrétní náplň služeb je stanovena na základě přání a potřeb uživatele, je písemně  
 zpracována v individuálním plánu. 

Chráněné bydlení poskytuje pobytovou službu celoročně. Klientky v průběhu týdne využívají: 
 další soc. služby 
 školská zařízení 
 zaměstnání 

Od úterý do čtvrtka, služba začíná tzv. odpoledním provozem. 
 klienty přijíždějí do bytu okolo 13.30 hod. 
 po příchodu do bytu si společně připravují odpolední občerstvení, zapojují se do 

běžných činností, tak jako v domácím prostředí 
 věnují se svým zálibám a koníčkům, zapojují se do služeb v bydlení – uklízí společné 

prostory, perou prádlo apod.      
 v případě zájmu (po vzájemné domluvě) mohou zajít do města   
 podle zájmů se zapojují do přípravy večeře, k dispozici mají dopomoc pracovníka 

chráněného bydlení 
 ve večerních hodinách mají klientky možnost sledovat televizi, věnovat se svým 

zálibám  
 pokud klientka není schopna sama na základě instruování připravit a vzít léky, 

přichází je podat služba domácí zdravotní péče 
 snídani si mohou klientky připravit sami či o pomoc s přípravou požádat pracovníky 
 ostatní dny tráví klientky v chráněném bydlení, využívají bohaté nabídky  
      kulturního dění ve městě, chodí na výstavy, do kina, na vycházky, do cukráren, jezdí  
      na výlety, navštěvují své blízké 
 při předávání služby si pracovnice předávají aktuální informace o chodu chráněného 

bydlení prostřednictvím spojovacího sešitu 
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Ceník chráněného bydlení 
 

Číslo 

úkonu Účtované základní činnosti 

 Sazba za 

hodinu 

Sazba za 

den: 

1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy: 

a) pomoc s přípravou stravy 
b) zajištění celodenní stravy odpovídající věku, 

zásadám racionální výživy a potřebám dietního 

stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel 

   138,- Kč 

 

 

 

 

2. 

Poskytnutí ubytování 

Jednolůžkový 

pokoj  

 150,- Kč 

 

 
Vícelůžkový 

pokoj 

 120,- Kč 

3. Pomoc při zajištění chodu domácnosti *  135,- Kč - 

4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu* 

 135,- Kč  

5. Zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím* 

 135,- Kč - 

6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí*  

 135,- Kč    - 

7. Výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti* 

 135,- Kč - 

8. Sociálně terapeutické činnosti* 

 

 135,-Kč - 

 
 
Cena poskytované péče pro každého klienta je vypočtena podle času potřebného k jeho podpoře. 
            
  
Účinnost: 1. 4. 2022 
Platnost:   28. 2. 2022 
Rozdělovník: vedoucí pracovníci, s následným seznámením pracovníků v přímé péči s klienty. 
Zpracoval a za aktualizaci odpovídá: Mgr. Lucie Fajglová 
Aktualizaci č. 15 provedla dne 28. 2.2022 Mgr. Lucie Fajglová 
Schválila a vydala: Mgr. Věra Kosinova  
Úplné znění předpisu má účinnost od 1. 4. 2022       
       

    


