PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

Cíle a poskytování sociálních služeb
KDO: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ ŠANOV
KDE:

Viniční 440, 441, 671 68 Šanov

PRO KOHO:
pro osoby s mentálním postižením od 19 let věku,
které potřebují individuální podporu
v každodenním životě

od

CÍLEM SOCIÁLNÍ SLUŽBY JE:

 Podpora samostatnosti, nezávislosti,
individuálního rozvoje
 Začlenit se do běžného života
v přirozeném prostředí
 Podpora uživatelů v uplatnění se
na volném trhu práce
 Poskytnout uživateli podporu
na jeho cestě k samostatnému bydlení

POMOC PŘI CHODU
DOMÁCNOSTI A HOSPODAŘENÍ
S PENĚZI

STRAVOVÁNÍ A POMOC PŘI
ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

UBYTOVÁNÍ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
KONTAKTU SE
SPOLEČENSKÝM
PROSTŘEDÍM

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

PO POMOC PŘI
UPLATŇOVÁNÍ SVÝCH PRÁV

MOC PŘI OBSTARÁVÁNÍ
OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

VZDĚLÁVÁNÍ
POMOC PŘI OSOBNÍ
HYGIENĚ A POSKYTNUTÍ
PODMÍNEK PRO OSOBNÍ
HYGIENU

JAK aneb PODMÍNKY A PRAVIDLA CHB ŠANOV:

Na základě dodržování těchto zásad:

Partnerství
Nezávislost

Individuální přístup

Právo
a autonomie

Respektování
rozhodnutí
uživatele

Ochrana práv uživatelů
Díky svým právům můžete jednat na základě
své svobodné vůle.
Máte stejná práva, jako ostatní lidé.

VAŠE PRÁVA:
PRÁVO VOLBY
Stravování
Máte právo se rozhodnout, co chcete nebo nechcete jíst a pít.

Vybavení pokoje
Pokoj si můžete zařídit podle sebe, případně po dohodě se spolubydlícím.

Vykonávané činnosti
Nikdo Vás nesmí nutit vykonávat činnosti,
které nemáte povinnost vykonávat nebo na kterých jste se nedohodli.
Noční klid
Je respektováno vaše právo na spánek i na vstávání s rozlišením,
zda se jedná o pondělí-pátek, nebo o víkend.
Sledování televize, používání jiných spotřebičů v době nočního klidu
Můžete sledovat televizi i používat jiné spotřebiče
pokud tím nerušíte ostatní uživatele.
Kouření, alkohol
Máte právo se rozhodnout, zda budete pít alkohol a kouřit.
Kulturní, sportovní, společenské a rekreační akce
Je zcela na vás, zda se budete účastnit nabízených akcí.
Hospodaření s vlastními finančními prostředky
Máte právo hospodařit s vlastními finančními prostředky,
chodit nakupovat.
Nespokojenost s úrovní poskytované služby
V případě nespokojenosti si můžete stěžovat.

NEDOTKNUTELNOST OSOBY A SOUKROMÍ
Nesmí vás nikdo obtěžovat, napadat ani zneužívat

OCHRANA OSOBNÍ SVOBODY A SOUKROMÍ
Nedotknutelnost obydlí a soukromí
Máte právo na soukromí. Když jde někdo k Vám do pokoje,
musí zaklepat, zeptat se zda může dál. V době kdy jste
pryč nikdo nesahá na vaše věci a do pokoje vstupuje jen
ve výjimečném případě po předchozí dohodě s Vámi.
Samostatný pohyb
Máte právo volně se pohybovat.
Intimita při hygieně
Máte právo na soukromí při hygieně.
Vlastnictví osobního majetku
Máte právo pořídit si osobní majetek,
v případě potřeby vám pomůže pracovník CHB.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Máte právo na ochranu osobních údajů,
na nahlížení do své osobní dokumentace
a na informace, které se Vás týkají.

OCHRANA UŽIVATELE PŘED ZNEUŽÍVÁNÍM A DISKRIMINACÍ
Můžete si vybrat, jak Vás lidé budou oslovovat
jménem nebo příjmením, zda Vám mohou tykat nebo
vykat.

=

=

S ostatními uživateli máte bez rozdílu stejné možnosti.

Máte právo na partnerský život.

Máte právo na důstojné jednání.

Jednání se zájemcem o sociální službu
● Zájemce o službu nás může kontaktovat několika způsoby:
- Osobně - u kteréhokoli pracovníka služby na adrese Viniční 440-441, Šanov
- u sociální pracovnice nebo vedoucí služby CHB - na Zámku Břežany,p.o.

- Písemně - Chráněné bydlení, Viniční 440-441, Šanov 671 68
- nebo na e-mailovou adresu: chranenebydlenisanov@seznam.cz
- na adresu Zámek Břežany, p.o., Břežany 1, 671 65
- nebo e-mailovou adresu info@zamekbrezany.cz
- Telefonicky - na pracovníky služby – 736 139 025
- na sociální pracovnice – 515 277 513
●Při návštěvě zájemce o naši sociální službu probíhá jednání

Účastníte se ho Vy (zájemce o službu), sociální pracovnice a opatrovník
Jednání probíhá přednostně přímo v Chráněném bydlení

● Srozumitelně Vám podáme potřebné informace:
 o registrované službě Chráněné bydlení (viz. Standard 1)
 o individuálním plánování (viz. Standard 5)
 jakou pomoc a jaké možnosti uživatelům služby v případě potřeby zajišťujeme
(viz. Standard 1)
 o fakultativních službách
 o povinnostech v případě uzavření smlouvy
 o podání žádosti

● Můžete

Co
nabízíme

si prohlédnout celý domov a jeho okolí.

Co
očekávám

● Zjistíme

Vaše potřeby, očekávání a osobní cíle
a podle toho vytvoříme nabídku služeb

● Doma se můžete poradit a rozhodnout, jestli u nás chcete bydlet

●Pokud budete mít zájem, pošlete nám Žádost o přijetí

●Pokud Vám zamítneme žádost, sdělíme Vám všechny
důvody odmítnutí a budeme Vás informovat
o jiných sociálních službách, které byste mohli využít

Smlouva o poskytování služby

● Pokud se rozhodnete u nás bydlet, uzavřeme s Vámi smlouvu

● Sepsání smlouvy se účastníte Vy (zájemce o službu),
sociální pracovnice a Váš zákonný zástupce

● Ve smlouvě je napsáno všechno důležité na čem jsme se společně domluvili

- Váš osobní cíl

- Jakým způsobem a do jaké míry Vám bude služba poskytnuta

- Podmínky, za nichž Vám bude služba poskytována

- Postupy při nedodržování dohodnutých podmínek

- Způsob a podmínky ukončení služby

●Aby smlouva platila, musíte ji podepsat Vy nebo Váš opatrovník a pan ředitel

● Smlouva je uložena u sociální pracovnice a v alternativní podobě ji máte ve své
složce IP

●Pokud budete chtít, můžete se Vy a Váš opatrovník do smlouvy kdykoliv podívat.

● Smlouvu můžeme aktualizovat a měnit vždy po dohodě obou stran

Výpovědní důvody:
Jestliže nebude uhrazena částka za poskytovanou službu v termínu nebo dle dohody

Jestliže odmítnete změnu výše úhrady, která je uvedena ve smlouvě

Jestliže jste ve službě nepřítomni déle než 3 měsíce v roce, kromě pobytu
ve zdravotnickém zařízení

Jestliže se dopustíte násilí vůči druhým osobám nebo je budete ohrožovat

Jestliže se dopustíte krádeže

Jestliže budete nadměrně užívat alkohol, brát drogy nebo se dopustíte jiné trestné
činnosti
.
Jestliže budete opakovaně porušovat vnitřní pravidla

Individuální plánování průběhu sociální služby
O tom „co a jak“ Vám bude smlouvou poskytováno
nerozhodujeme jen my (poskytovatel).
Společně s klíčovým pracovníkem a celým týmem
si plánujete, jak bude poskytovaná služba probíhat.

Způsob provedení závisí jak na Vašich schopnostech,
možnostech či zdravotním stavu, tak na možnostech
z naší strany (poskytovatele).

Vše co si naplánujete, bude průběžně hodnoceno.

Pokud se rozhodnete,
můžete své naplánované cíle změnit.

Pokud bude cíle dosaženo nebo nebudete nadále
projevovat o práci na cíli zájem, bude cíl přehodnocen.

Kdo je klíčový pracovník?
Je to pracovník sociální služby, který :





Vám bude přidělen při nástupu do chráněného bydlení
s Vámi plánuje a průběžně hodnotí průběh služby
bude Vám průvodcem a rádcem
bude hájit Vaše zájmy
 bude Vás průběžně informovat o možnosti stěžovat si a nahlížet do své dokumentace

Díky individuálnímu plánování máte možnost
se samostatně rozhodovat, uplatňovat svá práva
a zároveň přijímat povinnosti, které z těchto práv vyplynou.

Dokumentace o poskytování sociální služby
o Abychom Vám mohli poskytnout bezpečnou, odbornou
a kvalitní sociální službu, budeme od Vás vyžadovat
konkrétní informace, které budeme evidovat a dále zpracovávat.

o Vše bude na základě Vašeho písemného souhlasu
s podpisem Vaším nebo Vašeho opatrovníka.
o Veškerá dokumentace, která bude o Vás v naší službě vedena:

- Bude uložena ve skříni v uzamčené místnosti sociálních pracovnic
- Vám bude k dispozici a budete mít možnost do ní kdykoliv nahlédnout

o Všichni zaměstnanci naší služby musí
podepsat o těchto i jiných údajích mlčenlivost.

Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
Pokud u nás nebudete spokojeni, můžete si stěžovat.

Zaručujeme Vám, že podání Stížnosti Vás nijak nepoškodí a bude pro Vás bezpečné.

Stížnost můžete podat:
o ústně (sociální pracovnice provede zápis do formuláře)
o vlastní písemnou formou nebo do formuláře / viz příloha/

o písemně zaslat poštou, e-mailem / adresa info@zamekbrezany.cz/

o anonymně (= nemusíte psát své jméno) do schránky k tomu určené
o uživatel, zákonný zástupce, opatrovník má právo zvolit si svého mluvčího, zástupce

Stížnost týkající se osoby ředitele podává stěžovatel přímo
zřizovateli na odbor sociálních věcí KU JMK Brno,
a to písemně na adresu:
Odbor sociálních věcí JMK, k rukám vedoucího odboru,
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Stížnost bude vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů

Pokud nebudete s vyřízením stížnosti spokojeni,
můžete se obrátit na KU JMK – OSV,
veřejného ochránce lidských práv - Údolní 39, 602 00 Brno,
občanskou poradnu, orgány činné v trestním řízení

Návaznost poskytované služby na další dostupné zdroje
Naší povinností je:
 vytvářet pro Vás příležitosti a podporovat Vás

v kontaktech a vztazích s rodinou, přáteli, sousedy, známými,…
 podporovat Vás ve využívání veřejných služeb, které jsou pro Vás v daném místě využitelné a dostupné

Volba služeb zcela závisí na Vašem zájmu a Vašich potřebách.

Personální a organizační zajištění služby
Ve službě Chráněné bydlení Šanov Vám budou k dispozici tito pracovníci:

Pracovník sociální péče

Sociální pracovník

Vedoucí pobytové služby

Domovník

Účetní

Ekonom

O jejich vzdělání, pravomocech, dovednostech a zkušenostech Vás budeme informovat.

Tito pracovníci budou zaškoleni a budou tedy znát „co a jak“ Vám mohou a mají poskytnou

Profesní rozvoj zaměstnanců
Naše služba se stará o odborný růst pracovníků, kteří Vám budou poskytovat sociální službu.
Mají zpracovaný plán profesního rozvoje, účastní se pravidelného hodnocení zaměstnanců, účastní se vzdělávacích
akcí, tak aby mohli naplnit „veřejný závazek“ služby.

Místní a časová dostupnost služby
Služba Chráněné bydlení Šanov je poskytována:
 celoročně

 od pondělí do pátku ve dvousměnném provozu od 06.00 do 21.00 hodin

 o víkendu v čase 08.30-20.30 hodin

 v noci mají pracovníci pouze pohotovost,
takže v případě potřeby jsou na telefonu.

Objekty služby chráněné bydlení se nachází v části obce Šanov ,
která leží na jihovýchodním okraji znojemského okresu.

Informovanost o poskytované službě
Všechny informace o poskytovaných službách Chráněného bydlení Šanov existují ve formě:









webové stránky: www.chranenebydlenisanov.cz
facebook Chráněné bydlení Šanov
informační tabule v obci Šanov
informačního letáku pro veřejnost
informačního letáku - forma pro uživatele
prezentace služby Chráněné bydlení Šanov na DVD
zveřejnění v registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV

Prostředí a podmínky
Služba Chráněné bydlení Šanov se nachází v obci Šanov

JIŽNÍ MORAVA

na Jižní Moravě blízko města Znojma,
nedaleko Rakouska.
Sousedí s městysem Hrušovany nad Jevišovkou.
Dopravní spojení s okolím je zajištěno autobusovou

ZNOJMO

Hrušovany n. J.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

ŠANOV
RAKOUSKO

i železniční dopravou

Přímo v obci Šanov jsou v návaznosti poskytovány tyto služby: školní jídelna s vývařovnou, obchody se smíšeným
zbožím, cukrárna, restaurace, sportovní centrum se službami/
masáže,rehabilitace,pedikůra,posilovna,kuželna,solárium,sauna,kadeřník/. Pošta a kostel jsou v propojené sousední
obci Hrabětice.
ŠANOV

HRABĚTICE

Služba je poskytována ve dvou domcích, součástí objektu je okolní zatravněná plocha
a dřevěná hospodářská budova s venkovním posezením.
Individuální typ

Komunitní typ

Zde jsou 4 bytové jednotky, typu garsoniéry.

Zde se nachází 5 jednolůžkových pokojů.

Pokoje jsou jednolůžkové a dvoulůžkové.
Společné jsou vybavené prostory kuchyně
sociální zařízení a společenské místnosti

V tomto typu bydlení je také pokoj (pracovna)
pracovníků chráněného bydlení.




přízemí- bezbariérové
v obou domcích- schody



v obou domcích - osvětlení s pohybovými čidly

Za uzamykání pokojů/bytů a vstupních dveří
si zodpovídáte sami

Údržba obou objektů a domácnosti probíhá v rámci zachování důstojného,
bezpečného prostředí a správných hygienických podmínek.

Nouzové a havarijní situace
Krádeže

Infekční onemocnění

Únik plynu, výpadek elektriky

Požár

Přerušení dodávky vody

Úraz

Neznámá osoba v zařízení

V případě, že zpozorujete mimořádnou událost, informujte o tom pracovníka služby.
Kontakty na službu:
o pracovníci CHB /přes den/ tel. 736 139 025
o pracovníci CHB /noční pohotovost/ tel. 607 054 158

Nouzová telefonní čísla na údržbu Zámek Břežany:
o 723 958 829 Hrnčár František

OÚ Šanov:
o tel. 515 229 939
Důležité kontakty:
o policie ČR tel. 158
o záchranná služba tel. 155
o integrovaný záchranný systém tel. 112
o hasičský sbor tel. 150
o obvodní lékař tel. 515 229 186

Zvyšování kvality poskytované služby
Pro zlepšování naší sociální služby, zjišťujeme od uživatelů, zda a jak služby poskytujeme a jsou-li v souladu
s posláním, cíli a stanovenými zásadami.
Budeme se Vás ptát, zda-li jste v naší službě spokojeni, co se Vám nelíbí, co byste chtěli změnit. Do dotazníku
nemusíte psát své jméno. Do hodnocení zapojíme také Vaše opatrovníky či rodinné příslušníky a rovněž pracovníky
služby.

