Podpora samostatného bydlení



Co je to za službu?

Jde o terénní službu, která je poskytována
přímo v bytě uživatele nebo na jiném
domluveném místě např. u lékaře, v obchodě,
na úřadě, na poště maximálně 20km od Teplic.
Za podpory asistentů se uživatelé učí všemu, co
je spojené se samostatným bydlením – např.
vaření, úklid domácnosti, nakupování,
hospodaření s penězi.
Komu je služba určena?
 Lidem od 18let do 64let se zdravotním,
mentálním, kombinovaným či tělesným
postižením
Co nabízíme?
 pomoc s úklidem a údržbou domácnosti
a osobních věcí
 podpora při získávání návyků
souvisejících se zajištěním chodu
domácnosti
 pomoc při údržbě domácích spotřebičů
 pomoc se zajištěním stravy
 pomoc při zajištění velkého úklidu
domácnosti, například sezónního
úklidu, úklidu po malování
 podpora v hospodaření s penězi včetně
pomoci s nákupy a běžnými
pochůzkami
 podpora při zvládání výchovy dětí
v rodině
 pracovně výchovná činnost s dětmi
 nácvik a upevňování motorických,
psychických a sociálních schopností a
dovedností













pomoc při obnovení nebo upevnění
kontaktu s rodinou a pomoc a podpora
při dalších aktivitách podporujících
sociální začleňování osob
podpora v oblasti partnerských vztahů
podpora při získávání návyků
souvisejících se zařazením do
pracovního procesu
doprovázení dospělých do školy,
školského zařízení, zaměstnání, k lékaři,
na zájmové aktivity, na orgány veřejné
moci a instituce poskytující veřejné
služby a doprovázení zpět
podpora při získávání návyků
souvisejících se zařazením do běžného
společenského prostředí včetně
využívání běžně dostupných služeb a
informačních zdrojů
socioterapeutické činnosti, jejichž
poskytování vede k rozvoji nebo
udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících
sociální začleňování osob
pomoc při komunikaci vedoucí k
uplatňování práv a oprávněných zájmů
pomoc při vyřizování běžných
záležitostí.

Kde a kdy se služba poskytuje?
Služba je poskytována přímo v domácnosti
uživatelů, kontaktním místem služby je
adresa Bratislavská 2008/1, Teplice 415 01

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9:00 - 12:00hodin
13:00 - 16:00hodin
15:00 - 18:00hodin
9:00 - 12:00hodin
13:00 – 16:00hodin

Službu lze poskytnout i v jiném čase, vždy
na základě předchozí dohody dle potřeb
klienta.
Jak začít využívat sociální službu?
Kontaktujte
vedoucí služeb bydlení
Bc. Petru Hauptmanovou, TEL: 602 108 718,
email: hauptmanova@arkadie.cz
Kolik za službu zaplatíte?

Cena za 1 hodinu poskytnuté služby je 70Kč

Sociální služba Podpora samostatného bydlení je v letech 2020 –
2001 zapojena a financována v rámci projektu „Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 3“, který je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Registrační číslo
projektu
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509. Cílem projektu je zajištění
podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého
kraje, termín realizace je 1. 10. 2019. – 31. 12. 2021
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