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Portfolio organizace 

 

 

Základní kontaktní informace          

                                                                                                        

 Název organizace:  Bellevue, poskytovatel sociálních služeb 

 Název sociální služby:  Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Chráněné bydlení 

Podpora samostatného bydlení 

 Sídlo organizace:  Ledce 74, 273 05 Ledce 

 Kontaktní adresa:  Ouvalova 567, 274 01 Slaný 

 IČ:    712 34 438 

 DIČ:    ------------- 

 Telefon:   312 312 668 

 GSM:     

 E-mail:    info@pssbellevue.cz 

 Adresa webových stránek: www.bellevue-domov.cz 

 Zřizovatel:   Středočeský kraj 

 Registrace sociální služby: DOZP 1. 1. 2007 

CHB   1. 1. 2008 

PSB 1. 3. 2009 

 Druh sociální služby:  DOZP pobytová 

CHB pobytová 

PSB terénní 

 

 

Základní popis zařízení 

 

Organizace Bellevue je příspěvkovou organizací, která je zřízena Středočeským krajem zřizovací 

listinou, která vymezuje předmět a účel její činnosti, předmět činnosti, předmět doplňkových činností, 

vymezení majetku a majetkových práv. Organizace Bellevue má registrovány tři sociální služby: 

 Pobytovou službu Domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 35 uživatelů 

 Pobytovou službu Chráněné bydlení s kapacitou 63 uživatelů 

 Terénní službu Podpora samostatného bydlení s kapacitou 4 uživatelé 
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Bellevue, poskytovatel sociálních služeb, vystupuje jako právní subjekt v čele s ředitelem jako 

statutárním zástupcem. 

 

Historie zařízení 

 

Zařízení Bellevue původně sídlilo ve dvou budovách na okraji malé vesničky Ledce. Jednou z budov byl 

starý Donínský zámeček s malou domácí kaplí Svatého kříže postavený na místě bývalé tvrze Kamilem 

z Donína. Roku 1611 byl zámeček prodán rodu Martiniců, v jejichž majetku zůstal až do počátku 20. 

století. 

Druhou budovou je vila Bellevue, v českém překladu „krásná vyhlídka“. Tato budova byla postavena 

v roce 1879 stavitelem Fišerem ze Slaného.  

Až do roku 1918 obě budovy sloužily jako Šternberské lázně – v přilehlém parku je několik léčivých 

pramenů. Za první republiky byla vlastníkem budov Péče o mládež, následným majitelem bylo 

Československé ministerstvo národní obrany, které tam mělo umístěnou Vojenskou poddůstojnickou 

školu. Roku 1955 se stal majitelem Státní úřad důchodového zabezpečení v Praze a v témže roce byl 

zahájen provoz Domova důchodců.  

 V roce 1962 byl Domov důchodců přeměněn v Ústav sociální péče s kapacitou 95 klientů. Ústav měl 

kapacitu 92 klientů, z nichž 50 bydlelo v budově Zámečku a 42 v budově Bellevue. Budova Zámečku 

byla velmi nevyhovující – pro 50 klientů pouze dvě sociální zařízení – v každém tři toalety a dvě sprchy, 

a pouze jedna malá kuchyňka zbudovaná až v roce 2006. Klienti pobývali na šesti a sedmi lůžkových 

pokojích. Budova Bellevue byla rozdělena na zdravotnické oddělení a v jeho rámci ještě uzavřené 

oddělení. To bylo v roce 2006 přebudováno na pět domácností se čtyř a třílůžkovými pokoji. 

 Ještě v roce 2005 byl celkový počet zaměstnanců 43 na 95 klientů včetně kuchyňského a prádelního 

provozu a v zařízení byla poskytována jedna služba – Domov pro osoby se zdravotním postižením pro 

muže. Běžné byly 6 i 7 lůžkové pokoje a v ústavu bylo používáno 13 klecových lůžek, k jejichž zrušení 

došlo v roce 2006. 

V roce 2007 se zařízení stalo koedukovaným. 

V roce 2008 byl zahájen transformační proces – zařízení Bellevue začalo poskytovat službu chráněné 

bydlení. První chráněné bydlení vzniklo v pronajatém domku v Loděnici – vesnice vzdálená 10 km od 
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Ledců, kde začal bydlet jeden pár (klient zařízení Bellevue a klientka domova ve Vraném) a 

v dvoupodlažní vile ve Slaném, kde ve dvou bytech začalo žít devět klientů. 

V současné době poskytuje zařízení Bellevue službu s registrovanou kapacitou pro 102 uživatelů 

s mentálním postižením. Má zaregistrovány tři služby – Domov pro osoby se zdravotním postižením – 

35 uživatelů, Chráněné bydlení – 63 uživatelů a Podpora samostatného bydlení – 4 uživatelé. 

Kvůli havarijnímu stavu budovy v Ledcích, která byla napadena dřevokaznými houbami a hmyzem, se 

služba Domov pro osoby se zdravotním postižením dočasně přestěhovala do vily Praga ve Slaném.  

Služba chráněné bydlení je poskytována ve vlastních objektech – dva byty v Ledcích a v pronajatých 

objektech – dvě vily a čtyři byty ve Slaném, jeden byt v Ledcích, dům v Přelíci. Zařízení Bellevue využilo 

možnosti Regionálního operačního programu ke koupi domu v Třebusicích a domu ve Velvarech pro 

účely chráněného bydlení.  

 

Místní a časová dostupnost služeb 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Bellevue, p. s. s. se nachází na území Středočeského kraje v regionu Slánsko. Vzdálenost od Prahy je 25 

km, vzdálenost od města Kladno je 15 km. 

Bellevue, p. s. s. se v současné době nachází v pronajaté 

budově Vily Praga v blízkosti centra města Slaný. Slaný má 15 137 obyvatel, věkové rozložení 

obyvatelstva – 0-14 2083 obyvatel, 15-64 10 695 obyvatel, 65 a více 2359 obyvatel. Ve městě je plná 

občanská vybavenost, včetně restaurací, obchodů, pošty, úřadů, polikliniky a nemocnice. Ve městě se 

nachází plavecký bazén, zimní a letní stadion, kino, divadlo, letní kino, pečovatelská služba, autobusové 

i vlakové nádraží a Dům dětí a mládeže Ostrov, který nabízí volnočasové aktivity i pro dospělé. Při 

nemocnici i v Domově seniorů je provozována prádelna, ve městě a okolí je několik dodavatelů jídla, 

z nichž jednoho využíváme pro DOZP i některá CHB. 

Nevýhodou polohy Vily Praga je přítomnost velmi rušné silnice přímo před hlavním vchodem a přilehlé 

parkoviště obchodního domu Kaufland.  

Mezi poskytované sociální služby v regionu patří Domov Pod Lipami Smečno (Domov pro osoby se 

zdravotním postižením a domov pro seniory, denní stacionář pro seniory a chráněné bydlení), Domov 

s pečovatelskou službou Slaný, terénní pečovatelská služba ve Slaném, diagnostický ústav. 
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Chráněné bydlení 

Služba chráněné bydlení je poskytována ve Slaném a v obcích v okruhu 15 km od Slaného. V současné 

době poskytujeme službu chráněné bydlení v následujících obcích: 

Velvary 

Velvary jsou město, vzdálené od Slaného 12 km, s počtem obyvatel 2932.  Ve městě je plná občanská 

vybavenost včetně ordinace praktického lékaře, zubaře a gynekologa. Nachází se zde autobusové i 

vlakové nádraží a mnoho obchodů a restaurací. Na náměstí sídlí Městská knihovna a muzeum. 

Ledce 

    

Ledce je vesnice 8 km  od Slaného, s počtem obyvatel 489. V obci je obchod, pohostinství, ordinace 

lékařů jsou v 2 km vzdáleném městysu Smečno.  Zařízení v této obci provozuje terapeutické dílny 

v areálu původní budovy Bellevue. Nevýhodou obce je špatná dopravní obslužnost. 

Třebusice 

Třebusice jsou vzdáleny od Slaného 7 km. Počet obyvatel je 511. V obci je obchod, pohostinství, 

ordinace lékařů jsou v 2 km vzdálené obci Brandýsek. Dopravní obslužnost je výhodná směrem k 10 km 

vzdálenému Kladnu, směrem ke Slanému je omezena. 

Podpora samostatného bydlení 

Služba podpora samostatného bydlení je terénní služba a je tedy poskytována ve vlastních 

domácnostech uživatelů, v maximální vzdálenosti 15 km od Slaného. 

Poslání, cíle a principy organizace 

Poslání organizace: 

Posláním Bellevue je v souladu s platným zákonem o sociálních službách a standardy kvality sociálních 

služeb: 

 provázet lidi se specifickými potřebami tak, aby mohli žít důstojně podle svých potřeb, přání a 
možností uvnitř společnosti. 
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 poskytnout podporu založenou na odbornosti profesionalitě pracovníků, zaměřenou na individuální 

rozvoj a upevňování dovedností každého uživatele tak, aby mohl bydlet srovnatelně se svými 

vrstevníky s minimální podporou. 

 

Základní strategické cíle: 

 Cílem zařízení Bellevue je postupný odklon od ústavní péče ke službám komunitního typu umožňující 
začlenění do běžné společnosti a zajišťující dostatečnou míru soukromí. V současné době již zařízení 
prošlo částečnou transformací – většina uživatelů žije v menších domech a bytech v okolí Slaného. 

 Zařízení se snaží rozšiřovat nabídku sociálních služeb – v současné době poskytuje zařízení Bellevue 
službu Domov pro osoby s postižením, Chráněné bydlení a Podpora samostatného bydlení. 

 Cílem je individualizace služeb, tj. prosazování vlastní vůle uživatel, spolupráce při tvorbě 
individuálních plánů a možnost vyjádřit vlastní potřeby, přání.  

 Přiblížení podmínek zařízení běžnému domácímu prostředí snížením kapacity na jednotlivých pokojích, 
zaváděním tzv. domácností fungujících na rodinném principu. 

 Příprava uživatelů na život v chráněném a samostatném bydlení. 

 Respektování práva uživatelů na rovné příležitosti a možnost volby. 

 Podpora rozvoje osobnosti uživatelů, samostatnosti a soběstačnosti – hledání zaměstnání pro některé 
uživatele, práce v ergoterapeutických dílnách. 

 Zařízení se snaží podporovat a udržovat vztahy uživatelů s rodinnou, podporovat vytváření nových 
sociálních vztahů např. využíváním služeb v okolí zařízení. 

 

Principy organizace: 

 Služby jsou poskytovány na principu vzájemného rovnocenného partnerství.  

 

 Principem služeb je integrace uživatelů do majoritní společnosti, možnost volby, respektování a 

podpora individuality a dosažení nezávislosti a soběstačnosti v co největší míře.  

 Klient má právo rozhodnout o množství a intenzitě poskytovaných služeb a služby jsou poskytovány 

zásadně na základě potřeb, přání a zájmů klienta. 

 

 Služby jsou poskytovány na základě dodržování základních lidských práv uživatelů (právo na partnerský 
život, vzdělání, práci, atd.) 

 

Cílová skupina: 

Zařízení Bellevue poskytuje služby pro osoby od 18 let s mentálním nebo kombinovaným postižením se 

sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou nebo 

trvalou pomoc jiné fyzické osoby. 
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Služby nejsou určeny pro: 

 osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém oddělení 

zdravotnického zařízení  

 

 osoby, které mohou pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost ohrozit sebe 

nebo okolí a jejichž diagnózy vyžadují pobyt v domově se zvláštním režimem 

 

Kapacita poskytovaných služeb: 

Celková kapacita  102 uživatelů 

Kapacita DOZP   35 uživatelů 

Kapacita CHB   63 uživatelů 

Kapacita PSB   4 uživatelé 

 

Charakteristika organizace 

Místo poskytování služeb 

Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením a management organizace jsou přechodně 

přemístěny na adresu Ouvalova 567, 274 01 Slaný, kvůli havarijnímu stavu původní budovy v Ledcích. 

Služba Chráněné bydlení je poskytována v celkem devíti objektech ve Slaném a okolních obcích 

v maximálním okruhu 15 km od Slaného, a to: 

 Slaný, Dvořákova 1607 – rodinný dům - 2 byty 4+1 a 4+1 pro celkem 9 uživatelů 

 Slaný, Na Vinici 453 – rodinný dům – 4+1 pro 6 uživatelů 

 Slaný, Palackého 215 – byt 4+1 a byt 4+1 - plně bezbariérové - pro celkem 13 uživatelů 

 Slaný, Plynárenská 469 – byt 3+1 – pro celkem 3 uživatele 

 Třebusice 38 – rodinný dům 5+2 – pro celkem 6 uživatelů – uživatelé s autismem 

 Kvíček 234 – rodinný dům 4+1 – pro celkem 6 uživatelů  

 Velvary 53 – rodinný dům 4+1 – pro celkem 6 uživatelů 

 Ledce 81 – byt 3+1 a byt 3+1 – pro celkem 8 uživatelů 

 Ledce 153 – byt 3+1 – pro celkem 4 uživatele 
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Služba Podpora samostatného bydlení je terénní služba a je tedy poskytována ve vlastních nebo 

pronajatých objektech uživatelů služby. 

 

Doba poskytování sociálních služeb 

Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována 24 hodin denně. 

Služba Chráněné bydlení a Podpora samostatného bydlení je poskytována podle individuálních potřeb 

uživatelů služby. 

 

Rozsah poskytovaných služeb 

Domov pro osoby se zdravotním postižením: 

a) poskytnutí ubytování, 

b) poskytnutí stravy, 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
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f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

g) sociálně terapeutické činnosti, 

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

Chráněné bydlení: 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

b) poskytnutí ubytování, 

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

f) sociálně terapeutické činnosti, 

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

Podpora samostatného bydlení: 

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

d) sociálně terapeutické činnosti, 

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

 

 

 

Cena poskytovaných služeb 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Ubytování: 145 Kč/trojlůžkový pokoj/den 

 150 Kč/dvoulůžkový pokoj/den 

 155 Kč/jednolůžkový pokoj/den 

Strava:  113 Kč/den 
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Fakultativní služby: 

1. Užívání služebních aut 

Škoda Felicia Škoda Fabia Peugeot Boxer Volkswagen LT 35 

10,50 Kč/km 9,60 Kč/km 12 Kč/km 19,50 Kč/km 

 

2. Truhlářské opravy 

50 Kč/oprava 

3. Telefonní hovory 

konkrétní částka dle výpisu telefonních hovorů 

 

4. Masáže 

35 Kč/10 minut trvající masáže 

 

Chráněné bydlení 

Ubytování: 150 Kč/trojlůžkový pokoj/den 

 165 Kč/dvoulůžkový pokoj/den 

 180 Kč/jednolůžkový pokoj/den 

Péče:  100 Kč/hodina 

Osoba hradí Poskytovateli hodinovou úhradu za poskytování sociální péče ve výši 100Kč/hodinu. 

Maximální výše úhrady za kalendářní měsíc je částka ve výši přiznaného příspěvku na péči. Jestliže 

příjemci služby není příspěvek na péči přiznán, je povinen hradit měsíčně částku dle výše jeho potřeb.   

 

Fakultativní služby: 

1. Užívání služebních aut 

Škoda Felicia Škoda Fabia Peugeot Boxer Volkswagen LT 35 

10,50 Kč/km 9,60 Kč/km 12 Kč/km 19,50 Kč/km 

 

2. Truhlářské opravy 

50 Kč/oprava 

3. Masáže 
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35 Kč/10 minut trvající masáž 

 

 

Podpora samostatného bydlení 

Péče:  100 Kč/1 hodina 

Osoba hradí Poskytovateli hodinovou úhradu za poskytování sociální péče ve výši 100Kč/hodinu. 

Maximální výše úhrady za kalendářní měsíc je částka ve výši přiznaného příspěvku na péči. Jestliže 

příjemci služby není příspěvek na péči přiznán, je povinen hradit měsíčně částku dle výše jeho potřeb.   

 

Fakultativní služby: 

1. Užívání služebních aut 

Škoda Felicia Škoda Fabia Peugeot Boxer Volkswagen LT 35 

10,50 Kč/km 9,60 Kč/km 12 Kč/km 19,50 Kč/km 

 

2. Truhlářské opravy 

50 Kč/oprava 

 

Personální zajištění služeb 

Služby uživatelům poskytují pracovníci, kteří mají teoretické i praktické zkušenosti v daném oboru a 

kteří se aktivně vzdělávají, absolvují semináře a kurzy pro získávání další kvalifikace potřebné k 

poskytování služeb. 
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Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Pracovníci ve službě Domov pro osoby se zdravotním postižením slouží dvanáctihodinové denní služby 

od 7.00 do 19.00 nebo dvanáctihodinové noční služby od 19.00 do 7.00. 

 

Chráněné bydlení 

Pracovní doba ve službě chráněné bydlení je plně přizpůsobena potřebám uživatelů služby. Na základě 

dlouhodobých zkušeností se vyvinuly tři hlavní modely: 

a) pracovníci slouží na dvanáctihodinové denní služby, které časově přizpůsobují uživatelům – 

od sedmi do sedmi, od devíti do devíti atd., střídají krátký x dlouhý týden 

b) pracovníci střídají dvanáctihodinové denní a noční služby – např. dvě denní, dvě noční, volno… 

c) pracovníci vytvoří rozpis služeb bez pravidelností – jeden den slouží dvanáct hodin, druhý den slouží 

osm hodin – rozdíl mezi všedním dnem a víkendem atd. 
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Podpora samostatného bydlení 

Asistent svou pracovní dobu přizpůsobuje potřebám uživatelů. 

Pracovníci v sociálních službách jsou přímo podřízeni Vedoucímu DOZP, CHB a PSB. S ním se scházejí 

jednou týdně na pravidelných poradách jednotlivých domácností a jednou za čtvrt roku na poradách 

všech zaměstnanců. V případě potřeby je možné domluvit individuální konzultace. Jednotlivé 

domácnosti zároveň pravidelně komunikují se zdravotní sestrou, sociální pracovnicí, vedoucím 

sociálních služeb a ředitelem organizace. U všech modelů se v rozpisu služeb musí dodržovat zákonné 

normy – doby odpočinku, přestávky v práci, atd. 

 

Stravování 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Ve službě Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje organizace uživatelům stravu, kterou 

dováží externí dodavatel zvolený výběrovým řízením. Uživatelům je nabízen výběr z pěti jídel a tří jídel 

stálé nabídky. Snídaně a svačiny jsou zajišťovány na domácnostech pracovníky v sociálních službách. 

Chráněné bydlení 

Ve službě chráněného bydlení je stravování zajišťováno jednotlivými pracovníky chráněného bydlení, 

kteří za pomoci uživatelů stravu připravují. Výše měsíční úhrady za stravování u jednotlivých uživatelů 

je individuální a vychází ze skutečně odebrané či nakoupené stravy. Uživatel služby CHB si mohou 

zvolit také stravu dodávanou ať plně nebo částečně od externího dodavatele. 

 

Praní prádla 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Praní prádla je zajištěno externí prádelnou nebo přímo na domácnostech v rámci nácviků. 

Chráněné bydlení 

Praní prádla je zajištěno na jednotlivých domácnostech. 

 

Sociální podmínky, prostředí 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Ubytování uživatelů je zajištěno v jednolůžkových až trojlůžkových pokojích. Ke každému pokoji náleží 

sociální zařízení - tedy WC, umývadlo a sprchový kout.   

počet jednolůžkových pokojů – 7 

počet dvoulůžkových pokojů – 6 
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počet trojlůžkových pokojů – 3 

 

Chráněné bydlení 

Ubytování uživatelů je zajištěno v jednolůžkových až trojlůžkových pokojích dle dispozice jednotlivých 

domů či bytů, kde chráněné bydlení provozujeme. 

počet jednolůžkových pokojů – 9 

počet dvoulůžkových pokojů – 22 

počet trojlůžkových pokojů – 2 

 

Volnočasové aktivity 

Naši uživatelé se dle vlastního rozhodnutí, přání mohou zúčastňovat např. rehabilitačních pobytů, 

výletů, společenských akcí, dovolených. Při vytváření individuálních plánů se přihlíží k volnočasovým 

zájmům uživatele a podporuje se jejich realizace. Jedná se o aktivity zaměřené na uspokojování a 

rozvíjení individuálních potřeb a zájmů uživatelů. Mezi tyto aktivity může patřit mimo jiné návštěva 

našich ergoterapeutických dílen (truhlářská, košíkářská). 

 

Uživatelé mají také možnost za pomoci pracovníka podporovaného zaměstnávání (či svého klíčového 

pracovníka) najít jim odpovídající práci. Několik našich uživatelů pracuje v zařízení na dohodu o 

provedení práce (úklid) či na volném trhu práce. V každé domácnosti je přístup individualizovaný (a je 

odvozen od míry potřebné podpory našich uživatelů), což má dopad i na harmonogram celého dne.  

Snažíme se, aby naši zaměstnanci co nejvíce zapojovali uživatele do činností týkajících se chodu 

domácnosti, aby vymýšleli i jiné aktivity, které by uživatele aktivizovaly. Mezi tyto činnosti mohou 

patřit procházky, návštěvy dílen, spoluúčast při nákupech, vaření, úklidu, apod. Někteří uživatelé 

pravidelně docházejí do zaměstnání. 

 

Klíčový pracovník učí uživatele, kterého má na starosti, pochopit náplň dne, který se skládá z dopolední 

„pracovní“ části a z odpolední „ volnočasové“ části. Dopoledne by se měl uživatel věnovat 

povinnostem, které souvisí s chodem domácnosti (či dochází do zaměstnání, do ergoterapeutických 

dílen), odpoledne mají možnost nabídky aktivit, které jim zprostředkuje klíčový pracovník (návštěva 

bazénu, kina, výstavy, rybolov, bowling, učí se plést nebo háčkovat, atd.). 

 

 

Metody práce 
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Domov pro osoby se zdravotním postižením 

V domově pro osoby se zdravotním postižením je poskytována služba v rozsahu 24 hodin. Rozlišují se 

pracovníci na denní směnu a na noční směnu – tedy pracovníci, kteří slouží pouze denní a pracovníci, 

kteří slouží pouze noční směny. Denní směna trvá od 7.00 do 19.00 a noční směna od 19.00 do 7.00.  

Ve vile Praga, kde je ubytováno 25 uživatelů, slouží 12 pracovníků na denní směně – 6 a 6 a 4 

pracovníci na noční směně – 2 a 2.  Pracovníci slouží na dlouhý a krátký týden, dlouhý týden v rozsahu 

– po, út a pá, so, ne, krátký týden v rozsahu st, čt. Pro službu DOZP je v budově k dispozici zdravotní 

sestra, sociální pracovnice, údržbář a uklízečka.  

Vila Praga je rozčleněna do dvou domácností. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, kterého si 

může zvolit. Klíčový pracovník má na starosti 2-3 uživatele. Na protisměnách mají klíčoví pracovníci své 

zástupy. Zástup je určen i při delší nepřítomnosti klíčového pracovníka – nemoc, dovolená. 

Chráněné bydlení 

Ve službě chráněné bydlení je celkem 11 domácností. V zařízení jsou čtyři domácnosti chráněného 

bydlení, kde je poskytována 24 hodinová služba – 3 pro osoby se středním a těžším mentálním a 

kombinovaným postižením, 1 domácnost pro uživatele s autismem a 8 domácností, kde je 

poskytovaná menší než 12 hodinová služba. Služba je v těchto domácnostech poskytována pružně 

podle potřeb uživatelů v dané domácnosti, tak aby byla naplněna norma odpracovaných hodin za 

měsíc. Personální zabezpečení jednotlivých domácností také závisí na potřebách uživatelů – od 

domácnosti, kde 4 uživatele zabezpečuje 1 pracovník, po domácnost pro uživatele s autismem, kde je 

6 pracovníků na 6 uživatelů. Pro službu Chráněné bydlení je k dispozici sociální pracovnice a zdravotní 

sestra zejména jako konzultanti.  

Každý uživatel služby chráněné bydlení má svého klíčového pracovníka, kterého si může zvolit. Klíčový 

pracovník má na starosti 2-3 uživatele.  

Aby domácnosti fungovali v co nejvyšší míře samostatně, má každý pracovník chráněného bydlení 

přidělenu jednu funkci z následujících – administrátor, pracovník, který má na starosti finance a 

pracovník, který má na starosti zdravotní otázky.  

Pracovník přes finance vede účetnictví dané domácnosti – jeho povinností je vybírat peníze na provoz 

domácnosti u sociální pracovnice a vést evidenci, k čemu se tyto finance používají – je vytvořen 

zjednodušený systém, kdy pracovník dokládá paragony na nákupy potravin, úklidových a pracích 

prostředků, které jsou v dané domácnosti za měsíc použity a rozpočítány mezi uživatele. Osobní 

nákupy jsou vedeny zvlášť.  

Pracovník přes zdravotnictví zajišťuje pro uživatele léky, koordinuje objednávání na preventivní 

prohlídky, komunikuje s praktickými lékaři i specialisty a se zdravotní sestrou zařízení. 

Administrátor zajišťuje předávání informací mezi vedením a ostatními pracovníky zařízení, vypracovává 

rozpisy služeb, je odpovědný za zápisy z porad. 

Tento systém plně a funkčně nahrazuje systém vedoucích jednotlivých domácností a zároveň je 

zachován rovnocenný a demokratický vztah mezi pracovníky. Stejný systém bude zaveden v Domově 

pro osoby se zdravotním postižením. 
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Zkušenosti s deinstitucionalizací  

a) Rekonstrukce I. podlaží budovy Bellevue – ISPROFIN, 6. - 12. 2006 

 

Účelem rekonstrukce prvního podlaží budovy Bellevue bylo vytvoření kvalitního bydlení pro 14 lidí 

s postižením. Rekonstrukcí vznikly dvě oddělené domácnosti s vlastním sociálním zázemím. 

Dodavatel se podílel na zpracování projektové dokumentace, výběru stavební firmy a dohlížel na 

dodržování stanovených termínů a čerpání finančních prostředků. 

b) Rekonstrukce suterénu Bellevue, jídelna, bezbariérová WC, výtahová plošina – ISPROFIN, 1. – 5. 2007 

 

Cílem rekonstrukce bylo vytvoření vhodného a kvalitního prostoru pro stravování klientů a 

zaměstnanců, přestavba sociálního zařízení na WC vhodná pro imobilní klienty a osoby se zhoršenou 

pohyblivostí a zajištění bezbariérovosti budovy Bellevue výstavbou výtahové plošiny.  

Dodavatel se svými připomínkami vycházejícími ze zkušeností z provozu se podílel na zpracování 

projektové dokumentace, podílel se na zadávacím řízení na výběr firmy určené na realizaci stavebních 

prací, kontroloval harmonogram stavebních prací a čerpání finančních prostředků. 

c) Projekt pracovní rehabilitace pro osoby se zdravotním znevýhodněním – Pracovní rehabilitace – Úřad 

práce 6. 2007 – 6. 2008 

 

V rámci projektu pracovní rehabilitace vznikla v organizaci košíkářská dílna. Do programu bylo 

postupně zařazeno 8 lidí. V rámci získávání nových dovedností, pracovních zkušeností a tréninku 

jemné motoriky se v průběhu roku  v  této dílně vystřídalo dalších 12 lidí, kteří nebyli do programu 

zařazeni. Výstupem tohoto projektu bylo zařazení tří klientů do návazné služby Podporované 

zaměstnávání. 

Dodavatel se podílel na zpracování projektu, projednání účelu projektu s pracovníky Úřadu práce, 

nabídl vhodné prostory, financoval energie a propagoval výrobky na internetových stránkách. 

 

d) Projekt „Enter“ – partner projektu občanské sdružení Etincelle 8. 2007 – 8. 2008 

 

V rámci projektu vznikla v prostorách Bellevue keramická a počítačová dílna. V keramické dílně 

probíhají kurzy práce s keramikou pro 10 klientů. Tito klienti získávají pracovní zkušenosti a dovednosti 

tak, aby se postupně mohli uplatnit na volném trhu práce. Další klienti mohou chodit ve skupinách do 

dílny z důvodů relaxace, pracovní terapie, posilování motorických dovedností a smysluplné realizace. 
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Cílem projektu počítačové učebny je naučit uživatele našich služeb základy počítačových dovedností. 

Počítačové programy speciálně určené pro tuto cílovou skupinu pomohly s nácvikem alternativní 

komunikace, zprostředkovaly styk s okolním světem (internet) a zajistily smysluplnou realizaci lidí 

s postižením (fotky, tvorba časopisu, psaní dopisů ...) 

Dodavatel v tomto projektu plnil funkci partnera projektu, podílel se na jeho zpracování, poskytl 

vhodné prostory, vybavil dílny vlastním nábytkem, podílel se i na dalším vybavení (keramická pec), 

hradil energie a mzdy pracovníků a podporoval a motivoval klienty v účasti na dílenských programech. 

 

e) Rekonstrukce arteterapeutické dílny  –  1. - 8. 2008 

 

Účelem rekonstrukce bylo vytvoření prostoru pro výtvarné aktivity pro klienty našich služeb. 

Přestavbou vznikla dílna textilní, dílna na zpracování dřeva a dílna malířská. Výstupem projektu bylo 

vytvořit vhodné prostředí pro výtvarnou práci klientů s různými materiály a motivovat klienty k různým 

činnostem a naučit je dalším dovednostem, kterých by mohli později využít při přechodu do většinové 

společnosti a při uplatnění na trhu práce. 

Dodavatel se podílel na financování projektu, poskytl prostory, hradil mzdu odborných pracovníků 

dílen a kontroloval harmonogram programu a čerpání finančních prostředků. 

f) Projekt „Aby byl domov domovem I.“ – 4.2009 – 6.2010 

ROP, prioritní osa 3.3., sociální oblast, rozvoj venkova 

Investiční projekt na nákup dvou rodinných domů včetně vybavení pro klienty služby Chráněné 

bydlení. 

Byly zakoupeny dva rodinné domy v obci do 5 000 obyvatel, do 15 km od Slaného – ve Velvarech a 

Třebusicích, pro bydlení šesti klientů v každém domě. Přestěhováním do těchto domů vytvoříme 

vhodné podmínky pro individualizaci služeb a pro integraci a inkluzi lidí s postižením do společnosti 

v co nejvyšší možné míře.  

Celkové náklady projektu jsou 10 704 000,- Kč. 


