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„Chráněné bydlení Náš svět pro nevidomé a neslyšící“

Dne 21. 10. 2015 za účasti náměstka hejtmana kraje Svatomíra Recmana v příspěvkové
organizaci Moravskoslezského kraje Náš svět bude slavnostně otevřena nová pobytová
sociální služba chráněného bydlení pro cílovou skupinu osob s hluchoslepotou v kombinaci
s mentální retardací a prvky autismu. Rekonstrukce rodinného domku v celkové výši téměř
1,7 milionů Kč byla zahájena v prosinci loňského roku.
Otevřením této nové a unikátní služby nejen na území Moravskoslezského kraje, dojde
k rozšíření působnosti příspěvkové organizace Náš svět a k vytvoření 6 nových pracovních
míst pro personál, který bude dále odborně vzděláván v souladu se specifickými potřebami
uživatelů.
„Vznik této ojedinělé služby umožní uživatelům s duálním smyslovým postižením v kombinaci
s mentální retardací a prvky autismu prožít aktivní a důstojný život v prostředí, které
odpovídá jejich potřebám a kde mohou rozvíjet své kompetence. Jsem více než potěšen
skutečností, že takto vysoce specializovaná služba bude na území našeho kraje a dojde tak
k dalšímu pokrytí individuálních potřeb našich občanů,“ sdělil náměstek hejtmana kraje pro
sociální záležitosti Svatomír Recman.
Nový domov v zrekonstruovaném, bezbariérovém a speciálně upraveném prostředí dle
potřeb osob s hluchoslepotou najdou tři uživatelé. „Jedná se o bydlení v rodinném domku, ve
kterém má každý uživatel vlastní ložnici a společně pak využívají obývacího pokoje a
kuchyně, jejíž vybavení a uspořádání odpovídá požadavkům uživatelů, kteří se tak mohou
s podporou personálu podílet na přípravě jídel,“ popsala nové bydlení ředitelka organizace
Anna Hamelová. V rámci rekonstrukce objektu rovněž došlo k pořízení nového nábytku a
speciální kompenzační pomůcky, a to kamerové zvětšovací lupy.
Projekt s názvem „Chráněné bydlení Náš svět pro nevidomé a neslyšící“ byl spolufinancován
prostřednictvím Regionálního operačního programu ve výši přesahující 1,4 milionů Kč,
Moravskoslezský kraj se na něm podílel téměř 252 tisíci Kč.

„ Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií “

