Popis realizace poskytované sociální služby
Druh sociální služby:

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ – pobytová služba

Poskytovatel:

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb Mladá Boleslav

Místo poskytování služby:

Václavkova, 950/II, Sadová, 718 a Čechova, 773, Mladá Boleslav.

Kapacita:

26 míst

Cílová skupina:

Osoby s mentálním postižením

Služba není určena:

Osobám se závažnými poruchami chování, které narušují kolektivní
soužití a osobám, jejichž zdravotní stav či druh postižení vyžaduje
nepřetržitý dohled.

Věková struktura cílové skupiny: 19 – 64 let (19 – 35 let v době nástupu)

Poslání chráněného bydlení
Posláním chráněného bydlení je poskytovat dospělým lidem, kteří jsou v důsledku mentálního
postižení v nepříznivé sociální situaci, podporu při zlepšování kvality života a včleňování do
společnosti Služba je poskytována v chráněných bytech podle individuálních potřeb.
Cílem je zároveň rozšiřovat a zlepšovat sociální návyky a pracovní dovednosti uživatelů, a dovést je
tak k co největší míře soběstačnosti a samostatnosti. Součástí služby je nácvik každodenních běžných
činností v rámci samostatného bydlení s podporou (např. pomoc při přípravě stravy, hospodaření s
penězi, nakupování, praní, úklidu domácnosti apod.). Uživatelé jsou podporování v partnerském životě
a svobodném výběru volnočasových aktivit.

Popis realizace sociální služby – Chráněné bydlení
Sociální služba chráněného bydlení Centra 83 je poskytována od roku 1998 v budově v areálu Centra
83 ve Václavkově ulici č. 950 v Mladé Boleslavi. Od září roku 2011 je poskytování služby rozšířeno
v samostatných bytech mimo areál Centra 83 v ulici Sadová a Čechova v Mladé Boleslavi.
Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.
Služba chráněného bydlení je uživatelům poskytována za úhradu, na základě platného úhradovníku.
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Zdravotní stav uživatelů je sledován zdravotnickým pracovníkem. K lékařskému ošetření však
docházejí uživatelé sami či v doprovodu, a to k vlastnímu praktickému lékaři mimo zařízení.
Služba chráněného bydlení vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů a je zaměřena
především na nácvik soběstačnosti a samostatnosti uživatele. V rámci služby je umožněno uživatelům
docházet do pracovních dílen Centra 83, nebo navštěvovat jiné zaměstnání.
Součástí služby je i poskytování sociálního poradenství pro uživatele a jeho rodinu.
Personální zajištění chráněného bydlení: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovník,
zdravotnický pracovník a proškolení dobrovolníci.
Uživatelé služby chráněného bydlení mají možnost zapojit se v rámci fakultativních služeb i do dalších
nabízených aktivit Centra 83 (viz Úhradovník) a partnerské organizace SPMP (odpolední kroužky,
zájezdy, pobyty apod.). Zároveň podporujeme uživatele ve využívání rozličných možností veřejného
života (kroužky, kulturní a sportovní akce apod.)
Časové vymezení sociální služby – Chráněné bydlení
Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok. V případě zájmu je uživatel podporován
v plánování pobytů mimo chráněné bydlení: např. návštěvy rodiny, rekreační pobyty (zimní, letní),
sportovní pobyty, pobyty u jiného poskytovatele atd.
Materiálně technické vybavení sociální služby – Chráněné bydlení
Chráněné bydlení je rozděleno do tří stupňů:
CHB 1: Uživatelé bydlí ve dvou bytech 4+kk v přízemí a prvním patře budovy v areálu Centra 83 ve
Václavkově ulici č. 950 v Mladé Boleslavi. Uživatelé zde obývají samostatné pokoje, společně užívají
obývací pokoj, kuchyň, koupelnu a WC.
CHB 2: Uživatelé bydlí v samostatných garsonkách ve druhém patře budovy v areálu Centra 83 ve
Václavkově ulici č. 950 v Mladé Boleslavi. K dispozici je zde osm garsonek 1+kk a jedna garsonka
2+kk.
CHB 3: Uživatelé bydlí v samostatných bytech v ulici Čechova 773 a Sadová 718. V Čechově ulici
jsou k dispozici dva byty 1+1 a jeden bezbariérový byt 2+1. V ulici Sadová je sedm bytů 2+kk.
Prostory služby chráněného bydlení nejsou bezbariérové kromě bytu 2+1 v ulici Čechova.
Všem uživatelům je k dispozici i celý areál Centra 83, zahrada, venkovní hřiště a bazén.
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Chráněné bydlení se nachází v centru města Mladá Boleslav, deset minut chůze od autobusového a
vlakového nádraží.

Aktualizace 1. 1. 2017
Chráněné bydlení Centra 83, poskytovatel sociálních služeb, Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav

http: www.centrum83.cz
Vedoucí chráněného bydlení:
Hasmik Kroupová, tel.: 326 109 278, 734 017 689
hasmik.kroupova@centrum83.cz
Sociální pracovník chráněného bydlení:
Bc. Magda Hluchá, tel.: 326 109 279, 739 415 541
magda.hlucha@centrum83.cz

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb, Václavkova 950, Mladá Boleslav 293 01, IČO: 00874680, bankovní spojení: KB 9730181/0100
Tel.: 326 321 131, fax: 326 321 264, www.centrum83.cz, info@centrum83.cz

