Chráněné bydlení Moravice, Moravice 33, 747 84 Melč

„Umožňujeme

našim uživatelům využívat svého potenciálu k vedení
plnohodnotného a důstojného života v prostředí vlastní domácnosti v obci
Moravice.“
Základní informace o službě
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MORAVICE
Služba
Chráněné
bydlení
Moravice poskytuje služby osobám od
19-ti let s lehkým a středně těžkým
mentálním postižením a s kombinací
lehkého smyslového a pohybového
postižení, kteří vzhledem ke svému
zdravotnímu, sociálnímu či jinému
znevýhodnění nemohou žít ve svém
přirozeném prostředí a jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby.
Chráněné bydlení Moravice se nachází v centru obce Moravice. Ta leží 21 km
jihozápadně od města Opavy a cca 11 km od sídla organizace v Dolních Životicích.
Jedná se o malou obec s 226 obyvateli. V obci funguje občanská společnost. Základní
zdravotní péče a poštovní služby jsou poskytovány v nedaleké obci Melč (cca 3 km).
V bezbariérovém objektu jsou 2 samostatné byty, ve kterých bydlí 12 uživatelů.
Každý byt je vybaven kuchyní, společným obývákem, 1 – 2 lůžkovými pokoji a 2
koupelnami s toaletou. K dispozici je uživatelům velká zahrada s altánem a krbem.
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Poskytujeme tyto služby (dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
o
o
o
o
o
o
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poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při osobních záležitostí.

Našim dlouhodobým cílem jsou: „Uživatelé, kteří mají v maximální možné míře
zvládnutou každodenní péči o sebe sama, o svou domácnost a využívají svého
volného času, jsou podpořeni při hledání pracovního uplatnění a v navazování a
udržování mezilidských vztahů. Podle možností a potřeb se také posouvají do
volnějších forem bydlení.“
Při těchto činnostech poskytuje uživatelům podporu a pomoc šestičlenný pracovní
tým – vedoucí služby, sociální pracovník a 4 pracovníci v sociálních službách.
Služba je poskytována nepřetržitě – pouze v čase od 22:00 hod do 6:00 hod je
zajištěna pohotovostí pracovníků na telefonu.

Ceny za služby poskytované v rámci chráněného bydlení v roce 2018:
Jednolůžkový pokoj

185,- Kč

Dvoulůžkový pokoj

170,- Kč

Úhrada za péči

2,- Kč/minuta

Ceny fakultativních služeb:
Doprava služebním autem

6,- Kč/km

Telefonní hovory

1,- Kč/min

Kopírování a tisk

2,- Kč/ks A4 - černobíle
4,- Kč/ks A4 - barevně

