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SPMP ČR 
Konference o bydlení lidí s mentálním postižením 

23. 11. 2020 

ChránEné bydlení 
zkušenosti komunitní pobytové 

sociální služby 



Poskytujeme chránEné bydlení pro ženy i muže s mentálním 
postižením. Podporujeme je v bEžném životE tak, aby se na nEm 
aktivnE podíleli, byli součástí místní komunity a nesli odpovEdnost  
za svá rozhodnutí. 

PUedstavení CHB Naplno 

• ChránEné bydlení Naplno je součástí Centra sociálních služeb JindUich]v 
Hradec, které zUizuje Jihočeský kraj. 

• Nabízíme individuální i skupinové chránEné bydlení komunitního 
charakteru v nájemních bytech i ve vlastních rodinných domech.  



• 1961 – zámek Stráž nad Nežárkou – ústav sociální péče 

• 1995 – Pístina – domov pro osoby se zdravotním postižením 

• 2009 – zapojení do projektu transformace 

• 2016 – vybraná mEsta Jihočeského kraje – CHB Naplno 

Historické mezníky 



• JindUich]v Hradec 
• JindUich]v Hradec – byty 

• Lomnice n/L. I 

• Lomnice n/L. II + 1 byt 

• TUeboO + 2 byty 

• Lišov 

 

Kapacita 80 míst v celkem  
21 domácnostech. 

 

CHB Naplno dnes 



JindUich]v Hradec 



JindUich]v Hradec 

- byty 



TUeboO 



Lišov 



Lomnice nad Lužnicí I 



Lomnice nad Lužnicí II 



Na čem si zakládáme 

• StUedem naší práce je myšlení zamEUené na človEka.  

• VEUíme ve schopnosti všech klient] a stavíme na nich. 

• Nabízíme službu chránEné bydlení i lidem s vysokou mírou potUebné podpory. 

• Pomáháme klient]m, aby byli za sebe zodpovEdní, znali své povinnosti, umEli se 

rozhodnout a znali (a uplatOovali) svá práva.  

• AktivnE posilujeme občanská práva klient] – vracení svéprávnosti, role podp]rc], účast 

u voleb atd. 

• Podporujeme klienty, aby žili bEžným životem jako kdokoliv z nás. Hlídáme si, 

aby se v naší práci pokud možno neobjevovaly nežádoucí ústavní prvky. 

• Stále hledáme cesty ke zlepšení naší práce. Snažíme se o asistenci šitou pUesnE na míru. 



Podpora klient] v chránEném bydlení 
• máme týmy pracovník] v sociálních 

službách (asistent]) 
• k nim podp]rný sociální tým (sociální 

pracovníci, metodik) 
• jen nezbytný technicko-hospodáUský 

personál (žádné kuchaUky, uklízečky…) 
• podpora klient]m je k dispozici dle 

jejich konkrétní potUeby (až 24/7)  
• podpora je vykázaná každému po 

jednotlivých úkonech  
 



Jak si žije  
človEk s postižením 

v chránEném bydlení 



Plánuji si život podle svých pUedstav. 



Doma pro  

mne vždy  
nEkdo je. 



Doma to 

mám 

zaUízené 

podle  

svého. 



Doma  

odpočívám, 
jak se mi  

chce. 



O sv]j domov také pečuji. 



UvaUím  
a upeču si,  

co chci. 



I když sám úplnE neuvaUím, podílím se na tom. 



Starám se  
o svého  
psa. 



Nebo morče, králíka, kočku, andulky, slepice... 



Podílím se na  
péči o své  
zdraví. 



Mám  
sousedy. 



Jdu na procházku, kdy to potUebuji a mám vždy s kým. 



HospodaUím 

se svými  
penEzi. 



Mám  
zamEstnání 
a vydElávám 

peníze. 



Za sv]j  
nákup si  

platím 

sám. 



Chodím 

k volbám. 



Chcete vEdEt o fungování chránEného 
bydlení Naplno ještE víc?   

• sledujte nás na Facebooku 

• pUečtEte si naši publikaci 3 roky Naplno 

• podívejte se na naše filmy natočené pro MPSV 

 Život v komunitní sociální službE aneb jak zamezit zavádEní 
ústavních zvyklostí   

 Individuální plánování 

https://www.facebook.com/chbnaplno
https://chbnaplno.cz/wp-content/uploads/2020/10/Publikace-o-Chra%CC%81ne%CC%8Cne%CC%81m-bydleni%CC%81-Naplno.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rihKB-r_ekY&t=325s
https://www.youtube.com/watch?v=rihKB-r_ekY&t=325s
https://www.youtube.com/watch?v=rihKB-r_ekY&t=325s
https://www.youtube.com/watch?v=rihKB-r_ekY&t=325s
https://www.youtube.com/watch?v=H6RPAI3rFWo&t=667s


Prožijte život Naplno! 
DEkuji za Vaši pozornost 

Martin Holub 
vedoucí sociálního úseku CHB Naplno 

martin.holub@chbnaplno.cz  

www.chbnaplno.cz 

mailto:martin.holub@chbnaplno.cz

