
Poslání 

Posláním Harmonie, Chráněných bydlení ve Městě 

Albrechticích, v Krnově a v Osoblaze, je poskytovat 

dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením 

takovou podporu, jakou potřebují k tomu, aby mohli 

bydlet v běžných domácnostech. Individuálně je 

podporovat v rozhodování ve  všech věcech, které se jich 

týkají. Respektovat jejich potřeby a podporovat je  

v jejich naplňování.  

 

 

Harmonie, příspěvková organizace 

Chráněné bydlení 

Motto: „Ukažte nám správný směr, cestu už najdeme sami.“ 

Kontakt 
vedoucí služby 

Bc. Yvona Marečková 

mobil: 731 692 321 

vedoucichb@po-harmonie.cz 

         P.Bezruče 141/4, Město Albrechtice 

     Krnovská 185/1, Město Albrechtice 

SPC H 443/42, SPC H 445/40, SPC F 

466/28, SPC V 488/78, Krnov 

Pod Hůrkou 754/26, Město Albrechtice   B. Smetany 536/35, Město Albrechtice 

               Slunečná 181, Osoblaha 



Pro koho je určena naše služba? 

Služba je určena dospělým lidem, mužům i ženám s mentálním a vícenásobným 

postižením, u kterých je pro poskytování podpory určující mentální postižení. Jedná se  

o lidi, kteří potřebují podporu především v rozhodování se, v péči o vlastní domácnost,  

v hospodaření s penězi, v přípravě a zajištění stravy a v navazování kontaktů  

s okolím. Kapacita služby je 80 osob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komu nemůžeme poskytnout službu? 

Lidem, kteří potřebují zvýšenou péči a podporu při všech činnostech běžného života, lidem 

s přidruženou poruchou autistického spektra a lidem s mentálním a vícenásobným 

postižením, u kterých je prioritní duševní onemocnění.  



Cíle chráněného bydlení 
 

Cílem služby je umožnit lidem s mentálním a vícenásobným postižením bydlet  

v běžných domácnostech a vybavit je potřebnými dovednostmi: 

 

- s přiměřenou podporou se rozhodovat o věcech, které se jich týkají a umět projevovat 

svoji vůli při navazování vztahů s druhými lidmi 

 

 

    - co nejvíce  samostatně zvládat péči  

       o domácnost    

   - orientovat se v okolí bydliště a využívat  

     veřejné služby v dané lokalitě 

 

 

Cíleně vytvářet podmínky pro to, aby obyvatelé chráněného bydlení byli součástí života 

města a pozitivně působit v tomto duchu na veřejnost. 

 

 

 



webové stránky organizace: www.po-harmonie.cz 

Pokud máte zájem dozvědět se více informací o Chráněném bydlení Harmonie, 

příspěvkové organizaci, navštivte naše webové stránky nebo využijte uvedených 

kontaktů. Rádi zájemcům poskytneme potřebné informace. 

Výše úhrad za sociální služby: 

Ubytování v jednolůžkovém pokoji  kategorie A 250,-Kč/den:  
Krnov—SPC.  Město Albrechtice—Pod Hůrkou, Krnovská, B. Smetany.  
Osoblaha - Slunečná. 

Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji kategorie A 230,-Kč/ den:  
Krnov—SPC. Město Albrechtice—Pod Hůrkou, Krnovská, B. Smetany.  

Ubytování v jednolůžkovém pokoji kategorie  B 240,-Kč/den:  
Město Albrechtice - P. Bezruče. 

Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji kategorie B 220,-Kč/den:                                                 
Město Albrechtice - P. Bezruče. 

Kontakty na sociální pracovnice: 

 

Služba je spolufinancována z rozpočtu MSK.  

Chráněné bydlení Město Albrechtice-
P.Bezruče, Krnovská 

Bc. Miroslava Bučková 

telefon: 734 417 920 
 socialnipracovnicechb@po-harmonie.cz 

Chráněné bydlení Osoblaha 

-Slunečná 

Bc. Martina Kusová 

telefon: 604 135 666 
        osoblahachb@po-harmonie.cz 

Chránené bydlení  Město Albrechtice
– Pod Hůrkou 

Bc. Jana Kočířová 

telefon: 731 670 689 
        podhurkou@po-harmonie.cz 

Chránené bydlení  Město Albrechtice 

-B.Smetany 

Bc. Romana Rýparová 

telefon: 731 670 680 

Chránené bydlení  Krnov- 

SPC 

Bc. Yvona Marečková 

telefon: 731 692 321   
vedoucichb@po-harmonie.cz 


