
Služba Podpora samostatného bydlení je pro lidi se zdravotním 
postižením od 16 let, kteří chtějí žít v běžném prostředí a potřebují podporu.

NAŠIMI KLIENT Y JSOU LIDÉ, KTEŘÍ:
 žijí v samostatné domácnosti
 žijí ve svém domově společně se svou rodinou
 chtějí opustit pobytová zařízení, žít samostatně

NABÍZÍME:
 individuální přístup – službu šitou na míru
 službu směřující ke zvýšení samostatnosti v běžném životě

PODPORA s a m o s t a t n é h o  b y d l e n í

P O M Á H Á M E Ž I V OT  Ž Í T  lidem s postižením
práce    bydlení    volný čas    vztahy

NAŠI KLIENTI VYUŽÍVAJÍ PODPORU NAPŘÍKL AD PŘI:

 péči o domácnost – vaření, úklid, …
 nakupování
 hospodaření s penězi

 cestování do práce, k lékaři, na návštěvy
 jednání na úřadech
  plánování a zařizování si volného času, 

setkávání s přáteli

SLUŽBA PODPORA 
SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ JE ZE ZÁKONA ZPOPL ATNĚNA

SLUŽBA PODPORUJE LIDI SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM

 V SAMOSTATNÉM 
ŽIVOTĚ



DOKÁZAL JSEM TO!
Pan Zdeněk žil v domově pro lidi 
se zdravotním postižením. Naučil se tam spoustu věcí a měl velkou 
chuť pokročit ještě dále, zkusit žít samostatný život.

S Rytmusem začal hledat vhodné bydlení. 
Nešlo to snadno a trvalo to hodně dlouho. 
Tak moc si přál řídit život podle svého 
a mít svůj klid, že vydržel shánět byt 
několik let. A pak se to podařilo. 

S podporou opatrovnice a asistentů Rytmusu 
se nastěhoval do malého bytu, zabydlel se a žije podle sebe.
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CO O ŽIVOTNÍ ZMĚNĚ A SVÉM 
BYDLENÍ ŘÍKÁ ZDENĚK?

Na samotném bydlení se mi líbí všechno, jsem spokojený. Nejlepší je to, že si můžu 
pustit televizi i rádio, kdy chci a dívat se nebo poslouchat to, co chci. Také si můžu 
koupit CD s hudbou podle svého.

Pan Zdeněk se stará sám o sebe, vlastní domácnost, pečuje o své zdraví. Když sám 
něco nezvládá, požádá o pomoc asistenty. Zdá se, že takový život ho opravdu baví. 
Obědy si vybírá v nedaleké jídelně a s pomocí asistentů se učí vařit jídla, která má 
rád a na která má chuť. Je na sebe pyšný, že si dokáže uvařit dobré jídlo.

Půl roku po nastěhování již 
zvládá samostatné bydlení jen s malou podporou a má další plán. 
Chce si najít práci na pár hodin týdně v blízkém zahradnictví.

ZDENĚK


