
 

Podmínky pro přijetí do služby Chráněné bydlení ESET-HELP, z. s. 
 

Cílová skupina: 

 Věk 18 – 64 let. 

 Závažné duševní onemocnění z diagnostického okruhu schizofrenie (F2) a závažné afektivní poruchy (F3) 

ve stabilizovaném stavu. 

 Trvalé bydliště v Praze.  

 Zájemce spolupracuje se svým ambulantním psychiatrem.  

 Motivace k tréninku dovedností potřebných pro bydlení či pro systematické ověřování těchto dovedností.  

 

Co je dále potřebné pro vstup do služby splnit či zajistit: 

 Pobyt v chráněném bytě není primárně řešením nouzové osobní bytové situace. 

 Schválení vstupu do služby opatrovníkem, pokud je klient omezen na svéprávnosti. 

 Vyjádření ambulantního psychiatra ke službě.  

 Vyšetření od psychiatra kliniky ESET.  (V době vyšetření nesmí být klient hospitalizován.) 

 Souhlas se spoluprací s ambulantním psychiatrem v průběhu poskytování služby. 

 Dovednosti nutné k bydlení jsou nedostatečné a je třeba je posilovat nácvikem, nebo existuje klientova 

potřeba si své dovednosti ověřit (například situace po dlouhodobé hospitalizaci, dlouhodobém soužití 

v jednom bytě s rodiči apod.). 

 Ochota spolupracovat na řešení následného bydlení. Poskytovatel chráněného bydlení není kompetentní k 

řešení bytové situace klienta, ale poskytuje podporu a orientaci při hledání adekvátních možností. 

 Písemné uzavření smlouvy o službě včetně písemného souhlasu s pravidly služby, písemného souhlasu s 

poskytnutím osobních údajů a písemné uzavření dohody o individuálním plánu. 

 Soběstačnost při úkonech péče o vlastní osobu (tzn., že zájemce nepotřebuje nepřetržitou podporu). 

 

Kontraindikace pro vstup do služby: 

 Zájemce aktuálně užívá návykové látky nebo je užíval v době kratší, než 6 měsíců před jednáním o vstupu do 

služby.  

 Přítomnost konfliktních projevů chování, které znemožňují soužití ve společenství klientů služby 

(spolubydlení). Jedná se zejména o projevy agresivity, která vylučuje společné soužití s dalšími klienty. Dále 

může jít o akutní riziko sebevraždy, kdy je nutné ochránit nejen klienta samotného, ale i ostatní klienty 

služby.  

 Infekční onemocnění či jiné vážné fyzické onemocnění či postižení, které se neslučuje s  charakterem služby, 

například silná epilepsie, výrazně omezená hybnost apod. 

 Služba není určena lidem se závažnou poruchou intelektu (F72, F73), organickou duševní poruchou (F00 – 

F09) nebo poruchou osobnosti a chování (F60 – F69) 


