Končíte pobyt v rehabilitačním ústavu
a ještě nemáte bezbariérově
upravené vlastní bydlení?
Chcete trénovat
samostatný život?

Bydlení
pro vozíčkáře

Cílem České asociace
paraplegiků – CZEPA je prostřednictvím
dvou projektů na podporu bydlení pomoci
vozíčkářům s poraněním míchy vyřešit dočasně bytovou
situaci a podpořit jejich návrat k samostatnému životu.

Mnozí lidé s těžkým
pohybovým
postižením opouštějí
rehabilitační ústavy
a ještě nemají
vyřešené vlastní
bezbariérové
bydlení. Jen v plně
bezbariérovém
prostředí lze využít
a rozvíjet schopnosti
a dovednosti nabyté
během rehabilitace,
proto Česká asociace
paraplegiků –
CZEPA, z.s. nabízí
podmínky pro
Váš návrat do
aktivního života
prostřednictvím
dvou projektů:

Startovací
bydlení
a
Tréninkové
bydlení pro
tetraplegiky

Komu je
nabídka
určena?
osobám
s poškozením
míchy
byty jsou vhodné
pro pobyt jedné
až dvou osob
smlouva je časově
omezená, nelze se
přihlásit k trvalému
pobytu

Cena:
nájemné dle
aktuálního
sazebníku
a počtu osob +
energie a služby
vratná kauce
15.000 Kč

Startovací
bydlení:
určeno pro
paraplegiky
i tetraplegiky,
kteří jsou krátce
po změně
zdravotního
stavu a dosud
nemají
bezbariérově
upravené
prostředí
k dispozici 5 bytů
2+kk s plochou
44 m2
lokalita Praha 10
– Malešice,
Počernická 64
podnájemní
smlouva
na dobu
1 roku

Vybavení bytu:
koupelna se
sprchovým
koutem
polohovací postel
uzpůsobená
kuchyňská linka
se spotřebiči
(varná deska,
elektrická
konvice, lednice,
mikrovlnná
trouba s grilem,
pračka)
bezbariérově
přístupné sklepní
kóje k uskladnění
věcí

Tréninkové bydlení
pro tetraplegiky
určeno pro tetraplegiky
bez ohledu na dobu od
změny zdravotního stavu
cílovou skupinou jsou
klienti, kteří se chtějí
osamostatnit z péče
rodiny či pobytových
sociálních služeb
k dispozici 1 byt 1kk
s plochou 55 m2
lokalita Praha 4 –
Chodov/Kunratice,
Hornomlýnská 1255
podnájemní smlouva
na dobu 2 let

Vybavení
bytu:
koupelna
s vanou
uzpůsobená
kuchyňská
linka se
spotřebiči
(lednice,
pračka,
myčka,
mikrovlnná
trouba)
balkon
přístupná
sklepní
kóje 2,5 m2
k uskladnění
věcí

Podmínky pro projekty:
Zájemce musí současně splnit
všechny následující podmínky:
spojit se se sociálními pracovnicemi asociace
CZEPA, dle potřeby vyplnit elektronický
formulář žádosti
členství v České asociaci
paraplegiků – CZEPA
trvalé bydliště na území ČR
nezbytná schopnost plnění finančních závazků
uzavřené pojištění občanské odpovědnosti

Další informace:
služby osobní asistence
asociace CZEPA neposkytuje
v rámci poradenských služeb jsou pracovnice
České asociace paraplegiků - CZEPA připraveny
poskytnout kontakty na poskytovatele osobní
asistence, pečovatelské služby, domácí
zdravotní péče či jiných sociálních služeb
nabízíme odborné sociální
poradenství pracovnic České asociace
paraplegiků – CZEPA
povinností klienta je aktivní spolupráce na
řešení jeho stabilní bytové situace v průběhu
trvání podnájemní smlouvy
v bytech není dovoleno chovat zvíře,
výjimku tvoří asistenční pes

Bližší informace poskytnou
sociální pracovnice asociace
CZEPA. Neváhejte nás
kontaktovat.

Kontakt:
Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.
Dygrýnova 816/8, 198 00 Praha 14 - Černý Most
tel.: 775 980 952, 608 043 331
email: czepa@czepa.cz
www.czepa.cz
Děkujeme za podporu:

