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Posláním Harmonie, Chráněných bydlení ve Městě Albrechticích, v Krnově  
a v Osoblaze, je poskytovat dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením 
takovou podporou, 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.  

 

 
Cílová skupina 
 
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.  
 
 
Komu nemůžeme poskytnout kvalitní služby 
 
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 služby 
 
Cílem služby CHB je umožnit lidem, kteří jsou klienty služby, 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. 
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Zásady služby  
 
Klienty chráněného bydlení podporujeme v samostatnosti „Co zvládá, dělá sám“. Podpora 
klientů CHB směřuje k tomu, aby žili co nejvíce samostatně.  
 
Každý klient chráněného bydlení je pro nás jedinečná osobnost a k jeho potřebám vždy 
přistupujeme s ohledem na jeho životní situaci. 
 
Klienty chráněného bydlení připravujeme na to, že je v životě mohou potkat i nepříznivé 
situace a podporujeme je v tom, jak je zvládat.  
 
Uvědomujeme si, že potřeby klientů chráněného bydlení se mění a proto podporujeme 
pracovníky v získávání nových  znalostí a dovedností.  
 
 
 
 
 
 
Tento dokument vstoupil v platnost 1. 7. 2018 a je závazný pro všechny pracovníky daného 
pracoviště.  
 
 
Mgr. Martina Nováková, DiS., ředitelka …………………………….................................................. 


