KOMUNITNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Sociální služba Chráněné bydlení v organizaci Barevné domky Hajnice je
poskytovaná klientům s mentálním a kombinovaným postžením ve věku
od 18 do 64 let z Královéhradeckého kraje. V období od 1. 4. 2020 do
30. 6. 2022 byla poskytovaná služba na dvou domácnostech Stříbrného
a Růžového domu fnancovaná prostřednictvím projektu „Komunitní služby pro osoby se
zdravotním

pos tžením

v Královéhradeckém

kraji“,

registrační

číslo

projektu:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015896“ z operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Klient
společně žijí v rodinných domech se zahradou ve Dvoře Králové nad Labem. V Růžovém domě
společně bydlí 6 klientů s podporou asistenta 12 hodin denně, ve Stříbrném domě je zajištěno
bydlení pro 5 klientů s podporou asistenta 24 hodin denně.
Cílem této služby je zvyšování kompetencí klientů za účelem jejich vyšší integrace do
společnost, zapojení se do běžného života, podpora klientů v jejich osobním rozvoji. Důležitou
součást poskytování služby je snaha o uplatnění klientů na trhu práce. Klientům byla intenzivně
poskytována podpora při osvojování si pracovních návyků a hledání si práce. Své pracovní návyky si
klient upevňovali a rozvíjeli docházením do dílen barevných příležitost a do tréninkové kavárny.
Někteří klient měli uzavřenou pracovní smlouvu a u některých pracovní vztah stále trvá.
Již v období dubna 2020 došlo na jedné domácnost se šest klienty ke změně v rozsahu
poskytování služby z 24 hodinové na 12- t hodinovou. Klient posílili své schopnost natolik, že nyní
zvládají samostatný život bez podpory asistenta během nočních hodin. V rámci projektu pracovníci
poskytovali individuální podporu klientům v rozsahu plynoucím z jejich potřeb, podporovali je v
soběstačnost a snižování závislost na službě. I díky projektu došlo ke zkvalitnění života klientů.
Dva klient docházeli na vzdělávací aktvity do Euroinsttutu, který jim umožnil další vzdělávání.
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