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 POZNANÁ ZKUŠENOST 

Ústav je jako celoživotní internát 

 režim dne se přizpůsobuje personálu, ne 

klientům 

 jedna budova slouží k mnoha účelům – ústavní 

kuchyně, prádelna, údržba, společenské prostory, 

ložnice klientů, ošetřovna, kanceláře atd. 

 klienti se musí přizpůsobit velké skupině lidí a 

pravidlům pro provoz specifických pracovišť – 

hromadnému ubytování, veřejnému stravování, 

hygienickým normám 

 personál vnímá celou budovu jako své pracoviště 

 rodinní příslušníci nejsou partneři personálu 

 



2010 - DEFINITIVNÍ OPUŠTĚNÍ AREÁLU 

ZÁMKU 

 zrušení provozu kuchyně, prádelny, údržby, 

úklidu    

 odchod některých zaměstnanců z důvodu 

vzdálenosti nového pracoviště (30 km), změna 

struktury 

 



VYTIPOVÁNÍ VHODNÝCH LOKALIT 

 příbuzenské vazby, bývalé bydliště uživatelů 

 obec nad 1000 obyvatel 

 dostupná zdravotní služba 

 možnost nákupu potravin, dovozu teplé stravy 

 doprava veřejnými prostředky 

 ostatní veřejné zdroje (např. restaurace) 

 návazné sociální služby 

 v blízkosti bydlí zaměstnanec zařízení 

 



SLUŽBY POSKYTUJEME CELKEM NA 12 

MÍSTECH 

 6 míst v Náměšti (pronajaté byty, domy, 

ubytovna) 

 2 domácnosti v Náměšti a Velké Bíteši z projektu 

 + pronajatý dům ve vedlejší vesnici a ubytovna  

v obci vzdálené 30 km – Vícenice a Rouchovany 

 S individuálním počtem uživatelů 1 - 10 

 

 

















SPOLUPRÁCE S NEZISKOVÝM SEKTOREM 





Doporučení 

 spolupracovat na střednědobých a dlouhodobých 

plánech zřizovatele 

 využít ambulantních soc. služeb, které poskytují 

neziskové organizace 

 nebát se registrace chráněného bydlení i pro 

klienty se střední mírou podpory 

 při plánování personálu využít tzv. rozdělené 

pracovní směny 

 v novém bydlení nevyužívat služeb ústavu – 

prádelny, kuchyně, úklidu 

 motivovat pracovníky příklady dobré praxe, 

exkurze 

 

 



 příspěvková organizace Kraje Vysočina 

 sídlo v Náměšti nad Oslavou 

 70 uživatelů s věkovým průměrem 56 let 

   (65 mužů, 5 žen) 

 

Cílová skupina 

 muži i ženy s mentálním, případně i 

kombinovaným postižením nad 18 let věku 

 

 



 ve druhé a třetí etapě plánujeme výstavbu  

a rekonstrukci domácností v dalších 4 obcích  

v lokalitě do 40 km od Náměště nad Oslavou    

 

 



DĚKUJEME ZA 

POZORNOST! 

Bc. Alena Brožková 

reditelka@domovbz.cz 

 

Bc. Marek Klement 

Klement.marek@domovbz.cz 

 

           

www.domovbezzamku.cz 

 

mailto:reditelka@domovbz.cz
mailto:chranenebydleni@domovbz.cz

