
„Z ÚSTAVU DO ŽIVOTA“„Z “
Vyšší Hrádek, p.s.s.



PÁR SLOV K ORGANIZACI

Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: Piaristická č.p. 185, Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav

Právní forma: příspěvková organizace Středočeského kraje

Poskytované služby:Poskytované služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením VH, p.s.s.

Chráněné bydlení VH, p.s.s.

Všech 5 Pohromadě, Denní stacionář VH, p.s.s.



ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Zaměření projektu: Realizace bydlení v domácnosti pro lidi 

s mentálním postižením

nákup, rekonstrukce, vybavení a obydlení nových domácností 

chráněného bydlení

individuální podpora směřující ke snižování závislosti na asistentovi i 

službě samotnéslužbě samotné

Lokalizace projektu: Středočeský kraj, Brandýs n. L. – St. Boleslav

Zahájení projektu: březen 2008 Ukončení projektu: únor 2010

Zdroje financování: ERDF + státní rozpočet



ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU

hlavním impulsem byla přání lidí -

uživatelů služby Domov pro osoby se 

zdravotním postižením VH, p.s.s. 

v regionu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav nebyla kapacita sociální 

služby chráněné bydlení odpovídající poptávce ze strany zájemců o tuto 

službuslužbu

každý člověk (bez ohledu na postižení) má právo na důstojné bydlení, 

soukromí a další aspekty „běžného života“

projekt reaguje na současné trendy v poskytování sociálních služeb a 

podporuje směr, kterým se vydávají moderní společnosti

díky změně prostředí a intenzivní profesionální práci asistentů se nastartují 

přirozené procesy, které rozvíjí člověka nenásilnou formou a zároveň ho 

motivují k práci na sobě



CÍLE PROJEKTU

nákup, rekonstrukce a vybavení 
objektů pro poskytování sociální 
služby chráněné bydlení

interní proškolení a příprava 
pracovníků na změnu v poskytování 
podpory jednotlivým uživatelům 
služby

přestěhování lidí do domácnostípřestěhování lidí do domácností

rozvoj schopností a dovedností 
uživatelů služby, zvyšování jejich 
samostatnosti a nezávislosti na 
druhých osobách i na poskytované 
službě, zapojení do společnosti 
(práce, volný čas, vztahy, vzdělávání 
apod.)

Chráněné bydlení ve St. Boleslavi



CO SE DÍKY PROJEKTU PODAŘILO

Změny v oblasti 

bydlení 

využívání veřejných služeb

náplni volného času

schopnosti nést odpovědnost za svůj život, samostatně se rozhodovat a 

postarat se v co největší míře o sebe sama

uplatnění na trhu práceuplatnění na trhu práce

v podpoře k navazování vztahů

asistentské podpory (uživatelé využívají individuální podporu asistenta, 

která se odráží od jejich potřeb a přání)

Snížení psychické zátěže pramenící z velkého počtu obyvatel s různým 

handicapem v jednom domě

Zviditelnění činnosti organizace, spolupráce s partnery, profesní rozvoj 

pracovníků, nové zkušenosti s poskytováním sociálních služeb neústavní 

formou.



Lidé, kteří využívají sociální službu Chráněné bydlení Vyššího 

Hrádku, p.s.s., mají možnost vyzkoušet si zcela nový, pro ně 

doposud většinou neznámý způsob života. Namísto „ústavní 

péče“ se za podpory asistentů učí samostatně starat o vlastní 

domácnost, plánovat svůj volný čas a rozhodovat o veškerých 

záležitostech týkajících se jejich života. záležitostech týkajících se jejich života. 

Chráněné bydlení v Brandýse n. L.



DĚKUJEME ZA POZORNOST

Šárka Střížková, DiS. a Ing. Eliška Vydrová

Vyšší Hrádek, p.s.s.

www.vyssihradek.cz


