Informace pro zájemce o Chráněné bydlení NAUTIS
Služba chráněné bydlení je poskytována lidem s Aspergerovým syndromem (AS) a vysoce
funkčním autismem dle jejich individuálních potřeb a to takovou formou, aby mohli v maximální
míře vést běžný způsob života a připravit se na samostatný život.
Pobyt v chráněném bytě tréninkového typu (Praha) je časově omezen na max. 6 – 12
měsíců a uživatel, za podpory koordinátora projektu – vedoucího služby, speciálního pedagoga a
osobních asistentů, by se měl za dobu pobytu naučit samostatnému bydlení, péči o sebe i
domácnost, dodržování režimu apod. Zároveň v době pobytu využívá službu podporovaného
zaměstnávání, kterou poskytujeme. Již při bydlení v chráněném bytě tréninkového typu by mělo
dojít k nalezení zaměstnání pro uživatele, jeho zapracování a setrvání v zaměstnání, které by mu
mělo zajistit dostatečný příjem, aby si mohl najít svůj byt a bydlet následně sám. Rovněž při
samostatném bydlení, po odchodu z chráněného bytu tréninkového typu, budou klientovi nadále
poskytovány služby, které mu pomohou v začátcích.
Služba chráněného bydlení na dobu neurčitou (Smržovka) je určena klientům nad 18 let
s poruchou autistického spektra těžší symptomatiky nebo s psychickými obtížemi závažného rázu
(Aspergerův syndrom, atypický autismus, problémové chování, impulzivita, psychické poruchy,
lehká mentální retardace, poruchy osobnosti). U této cílové skupiny klientů je přechod do běžného
samostatného bydlení v současné době velmi obtížný, předpokladem k tomuto kroku je
dlouhodobá spolupráce na terapeutickém procesu a osvojení potřebných schopností a dovedností
prostřednictvím asistence v chráněném bydlení.
Zájemce o službu či jeho zákonný zástupce/opatrovník si předem telefonicky (kontakt
uveden na webových stránkách organizace) dohodne schůzku s vedoucím služby. Na první
schůzce je uživatel či jeho zákonný zástupce/opatrovník informován o průběhu služby,
zabezpečení služby personálem, finančních podmínkách apod. Na první schůzce pohovoří
vedoucí chráněného bydlení s uživatelem a jeho zákonným zástupcem/opatrovníkem o jeho
potřebách, potížích a představách o průběhu služby. Vedoucí chráněného bydlení si dohodne s
uživatelem a jeho zákonným zástupcem/opatrovníkem návštěvu bytu, kde má uživatel možnost si
byt prohlédnout. Po prohlídce bytu následuje třetí schůzka uživatele či jeho zákonného
zástupce/opatrovníka a koordinátora služby, kde je podepsána smlouva o poskytování služby a
dohodnut termín stěhování a další potřebné. V dohodnutý termín se uživatel nastěhuje do bytu, a
je seznámen s asistenty, kteří mu budou poskytovat v průběhu bydlení podporu dle předem
stanoveného individuálního plánu. Individuální plán odpory je s uživatelem, a dle potřeby za
přítomnosti zákonného zástupce/opatrovníka, sestaven před nástupem do služby. První měsíc
pobytu se plán dolaďuje dle aktuální situace a v závislosti na reakci uživatele na nový způsob
života, prostředí apod.
V současné době provozujeme dva chráněné byty tréninkového typu pro lidi s poruchami
autistického spektra na Praze 9 a dva byty chráněného bydlení na dobu neurčitou v Libereckém
kraji, ve Smržovce. V každém bytě bydlí jeden klient.

