KDO JSME
Domov pod Kuňkou (DPK) je příspěvkovou organizací
Pardubického kraje, zřízenou za účelem poskytování
sociálních služeb „Domovy pro osoby se zdravotním
postižením“ podle § 48 a „Chráněné bydlení“ podle § 51
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.

Služba chráněné bydlení je poskytována ve dvou
lokalitách – Pardubice a Přelouč.
Kapacita chráněného bydlení je celkem 19 osob.
Lokalita Pardubice –11 osob, Přelouč – 8 osob

CO POSKYTUJEME
Posláním sociální služby chráněné bydlení je
poskytovat v prostředí domácností rodinného typu
ubytování a péči osobám, které mají mentální
postižení nebo kombinaci mentálního postižení
s přidruženým postižením tělesným či smyslovým.
Při poskytování sociální služby postupuje DPK
takovým způsobem, aby se život uživatelů maximálně
blížil běžnému způsobu života, přičemž je uživatelům
poskytována pouze nezbytná míra pomoci s důrazem
na podporu a posílení jejich vlastní samostatnosti,
soběstačnosti, udržení a rozvoj sociálních vazeb a
začleňování do většinové společnosti.

NAŠE ZÁSADY
Základní zásady, kterými se pracovníci
poskytování sociální služby CHB řídí:
• individuální přístup
• lidská důstojnost
• kvalita poskytovaných služeb
• dodržování lidských práv a základních svobod
• začleňování do společnosti a rozvoj
samostatnosti

při

PRO KOHO JSME
Sociální služba chráněné bydlení je poskytovaná
dospělým osobám od 19 let věku bez rozdílu
pohlaví, které mají mentální postižení nebo
kombinaci mentálního postižení s přidruženým
postižením tělesným či smyslovým, nacházejí se
v důsledku svého zdravotního stavu v nepříznivé
sociální situaci, jejich situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby a podporu při realizaci úkonů
běžného denního života jim není možno trvale
zajistit prostřednictvím rodiny.
Sociální služby jsou poskytovány prioritně osobám
žijícím před přijetím do chráněného bydlení na
území Pardubického kraje, pouze v případě
dlouhodobě volné kapacity mohou být poskytovány
též osobám žijícím mimo tento kraj.

NAŠE CÍLE
Cílem sociální služby CHB v DPK je poskytovat
takové služby, které:
• napomáhají uživatelům zmírnit jejich nepříznivou
sociální situaci
• podporují uživatele k samostatnosti a rozvíjejí
jejich schopnosti
• motivují uživatele k pracovním aktivitám
• vytvářejí příležitosti k zapojení do běžného života
K naplnění výše vymezeného cíle stanovuje DPK cíle
konkrétní – dlouhodobé a krátkodobé, které jsou ve
stanovených časových etapách měněny.

Domov pod Kuňkou, Ráby 162, 533 52 Staré Hradiště
Telefon: 466 415 636, e-mail: info@dpkr.cz
Více informací najdete na: www.dpkr.cz

