Poslání
Posláním naší organizace je umožnit dospělým
lidem s mentálním znevýhodněním žít v bytech
chráněného bydlení a podporovat je podle jejich
individuálních potřeb, aby mohli podle svých
schopností a možností přebírat zodpovědnost za
svůj život.

Cílová skupina
Uživateli naší služby jsou lidé s lehkým a středně
těžkým mentálním postižením ve věku od 18 let.

Cíle
Cílem naší organizace je pozitivně ovlivnit situaci
našich uživatelů. Ti se nacházejí v různých situacích,
i proto se naše cíle od těchto situací odvíjejí:
 Uživatel se o sebe dokáže postarat a odchází
do samostatného života:
1. Pomoci uživateli při rozhodování o přechodu do
samostatného života.
2. Zpracovat s uživatelem, který odchází do
samostatného života, plán tohoto přechodu.
3. Pomoci uživateli najít vlastní bydlení.
 Uživatel žije v chráněném bytě s podporou
asistenta:
1. Minimálně 4 x ročně přehodnotit s uživatelem
potřebnou míru podpory.
 Uživatel v seniorském věku může zůstat v
chráněném bytě do konce života:
1. Zajistit potřebné návazné služby pro seniory v
chráněném bytě.
2. Uzpůsobit podmínky bytu pro život seniora.
3. Umožnit seniorům dožít v chráněném bytě.

Oblasti podpory našich uživatelů
Co již máme?
Péče o domácnost
Hospodaření s penězi
Nakupování
Vaření
Komunikace
Vzdělávání
Uplatňování práv
Zaměstnání
Péče o zdraví
Využívání
veřejných
služeb
Péče o
vlastní osobu
Vyřizování
na úřadech
Mezilidské vztahy
Kontakt se
společenským prostředím
Obstarávání osobních záležitostí
Osobní hygiena
Volný čas






DOBROVOLNÍKY
BYTY pro jednotlivé klienty
PROVOZNÍ MÍSTNOSTI
MORÁLNÍ A FINANČNÍ PODPORU
firem, osob a institucí

Jak nám můžete pomoci?






finančním darem
zaměstnáváním našich uživatelů (např.
pomocné práce úklidové a zahradní,
pomocné práce v kuchyni, jednoduchá
montáž, kompletace výrobků a další
pracovní uplatnění dle individuálních
potřeb a schopností našich klientů)
darováním oblečení nebo vybavení do
domácností našich uživatelů
nákupem ve Vašem oblíbeném
internetovém obchodu (instalací aplikace
GIVT odvedete určité procento z Vašeho
nákupu na účet naší organizace a nebude
Vás to stát nic navíc, více informací na
našich webových stránkách, facebookovém
profilu nebo na www.givt.cz)

Ne každý člověk měl to štěstí narodit se
v láskyplné rodině, která by ho podporovala
a stála za ním, když mu bylo nejhůř.

Pomozte nám v podpoře těch,
kteří toto štěstí neměli.
DĚKUJEME!

Komu děkujeme?
Městu Sokolov,
Karlovarskému kraji,
Ministerstvu práce
a sociálních věcí ČR,
Nadaci Charty 77,
ISŠTE Sokolov,
ANNĚ KK,
JUDr. Blance Ungrové,
Ing. Jaromíru Dvořákovi,
Ing. Jiřímu Pöpperlemu,
společnostem
Sokolovská uhelná, a.s.,
GS Sokotrans, s.r.o.,
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
Novato, s.r.o.,
Blavo Chemicals, s.r.o.,
Isolit – Bravo, s.r.o.,
&
všem lidem, kteří se účastní našich benefičních,
kulturních
a prodejních akcí

NAŠE SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA ZA FINANČNÍ
PODPORY KARLOVARSKÉHO KRAJE
www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz/cz/

Sídlo organizace, místo poskytování
služby a důležité kontakty

Chráněné bydlení Sokolov, z. s.
Slavíčkova 1696, Sokolov 356 01
Telefon: 359 808 409
Mobil: 605 438 971
E-mail: reditelka@chbsokolov.eu
socialni@chbsokolov.eu
www.chbsokolov.eu
IČO: 655 28 794
Bankovní spojení
ČSOB 155003249/0300 běžný účet
Rok zahájení činnosti
1991
Právní statut
zapsaný spolek
Kontaktní osoby
Mgr. Pavlína Taran – předseda spolku,
tel.: 359 808 409, mob.: 605 438 971
Bc. Petr Kiss, DiS. – sociální pracovník,
tel.: 359 808 409

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
SOKOLOV, z. s.

Podpora lidí
s mentálním
znevýhodněním
Pořádání
a účast
na benefičních,
kulturních
a prodejních
akcích

