chráněné bydlení

pro muže

Chráněné bydlení je určeno pro dva muže ve věku od 18 do 64 let, kteří
mají duševní onemocnění z okruhu psychóz
aktivně spolupracují s ambulantním psychiatrem v DPS Ondřejov
mají aktuální zdravotní stav umožňující vstup do služby (kompenzovaný
zdravotní stav bez závislosti na alkoholu či návykových látkách)
mají prostředky k hrazení nájmu nebo jsou ochotni si prostředky zajistit

Jak vypadá chráněné bydlení?
služba je provozována v prostorách bytu 2+kk v Nuselské ulici (Praha 4)
v 5. patře bytového domu se standardním vybavením a s dobrou dopravní
dostupností na metro C a A. V dosahu bytu najdete dostatek obchodů a
služeb.
měsíční poplatek 3620,- zahrnuje nájem a poplatky za další služby
(elektřina, voda, plyn).
strava není zajišťována službou - každý uživatel služby si ji zajišťuje a
hradí sám

Máte možnost se naučit:
starat o domácnost (uklízet, vařit apod.)
žít s druhými
zvládat situace běžného života (jednat na úřadech, nákupovat věci do
domácnosti aj.)

Pro více informací kontaktujete:
Bc. Jan Brabenec (sociální pracovník)
email: jan.brabenec@ondrejov.cz
tel.: 775 707 001, 221 633 649

Denní psychoterapeutické sanatorium "ondřejov"
Klánova 62, Praha 4 - Hodkovičky, 147 00

chráněné bydlení

pro ženy

Chráněné bydlení je určeno pro dvě ženy ve věku od 18 do 64 let, které
mají duševní onemocnění z okruhu psychóz
aktivně spolupracují s ambulantním psychiatrem v DPS Ondřejov
mají aktuální zdravotní stav umožňující vstup do služby (kompenzovaný
zdravotní stav bez závislosti na alkoholu či návykových látkách)
mají prostředky k hrazení nájmu nebo jsou ochotni si prostředky zajistit

Jak vypadá chráněné bydlení?
služba je provozována v prostorách bytu 2+kk ve Svatoslavově ulici
(Praha 4) v 5. patře bytového domu se standardním vybavením a s
dobrou dopravní dostupností na metro C a A. V dosahu bytu najdete
dostatek obchodů a služeb.
měsíční poplatek 3560,- zahrnuje nájem a poplatky za další služby
(elektřina, voda, plyn).
strava není zajišťována službou - každý uživatel služby si ji zajišťuje a
hradí sám

Máte možnost se naučit:
starat o domácnost (uklízet, vařit apod.)
žít s druhými
zvládat situace běžného života (jednat na úřadech, nákupovat věci do
domácnosti aj.)

Pro více informací kontaktujete:
Bc. Jan Brabenec (sociální pracovník)
email: jan.brabenec@ondrejov.cz
tel.: 775 707 001, 221 633 649

Denní psychoterapeutické sanatorium "ondřejov"
Klánova 62, Praha 4 - Hodkovičky, 147 00

