
Služba chráněné bydlení 

 



Co je to chráněné bydlení? 
 

 CHB je prostor, který je domovem pro lidi, 
kteří potřebují každodenně pomoc od někoho 
jiného; 

 CHB umožňuje žít lidem s handicapem úplně 
stejně jako lidem bez handicapu; 

 v CHB vedeme uživatele k samostatnosti a 
odpovědnosti sám za sebe. 



 

 

Naše chráněné bydlení má v pronájmu 
pět bytů s celkovou kapacitou 13 
uživatelů.  Dva byty jsou po dvou a tři po 
třech uživatelích. Každý byt má svého 
pracovníka, který je zároveň klíčovým 
pracovníkem uživatelů, kteří na jemu 
svěřeném bytě bydlí.  



 Byty jsou nájemní – organizace si je pronajímá 
od soukromých osob. Byty jsou v různých 
lokalitách města Ústí n. L., vzdáleny cca 2 - 5 
km od DOZP Všebořice a všechny jsou velmi 
dobře dostupné městskou hromadnou 
dopravou.  

 Umístění bytů nabízí klientům ve velké míře 
využívat veškeré vnější zdroje, které 
poskytuje město Ústí nad Labem. 
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 Život v chráněném bydlení se už vůbec neliší od života v běžné 
domácnosti. Klienti ráno odcházejí do zaměstnání, terapeutických 
dílen nebo do školy a odpoledne se věnují samotné domácnosti a 
svým koníčkům a zájmům. Víkendy tráví sami podle svých 
představ a přání nebo společně v doprovodu a za asistence 
pracovníka.  

 

 Klienti se zapojují do všech domácích prací - sami si nakupují, 
vaří, uklízejí, perou, žehlí, hospodaří si s financemi…při těchto 
činnostech je jim poskytována taková podpora, která je učí být 
na službě co nejméně závislý – naší snahou je klienty naučit co 
největší samostatnosti. 

 



Jakou další podporu v CHB 
poskytujeme 

 Podpora při udržování vztahu s rodinou, 
opatrovníky, přáteli… 

 Podpora při návštěvách různých akcí a služeb 
(lékař, kadeřník, kino, divadlo, obchody, knihovna, 
škola…). 

  Podpora při návštěvách sportovních aktivit. 

 Komunikace se sousedy, ze kterých se stávají 
přátelé. 

 Komunikace se zaměstnavateli – jednou za tři 
měsíce se zastavit za uživatelem v zaměstnání , 
zjistit, zda je v práci vše v pořádku. 

 Zajištění menších údržbářských prací na bytě. 

 









Vendula Veselá , Marek Reichel, Stanislav Šuryček a 
ostatní 


