
Centrum sociálních služeb Bystré
příspěvková organizace Pardubického kraje

Nabízíme lidem s mentálním postižením 
tyto služby:

Pobytové:
✓Domov pro osoby se zdravotním postižením 

(DOZP)
✓Chráněné bydlení (CHB)

Terénní:
✓Podpora samostatného bydlení (PSB)

Ambulantní: 
✓Sociálně terapeutické dílny (STD)

Vycházíme z individuálních potřeb klientů 
s důrazem na podporu maximální míry 
samostatnosti  a nezávislosti na službě.

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
(§ 48, zákon č. 108/2006 Sb)

Komu je služba určena ?
Osobám s mentálním postižením od 18 let
věku, které mohou mít též přidružené smyslové
postižení lehčího stupně nebo tělesné postižení.

Co nabízíme:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy  
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče             
o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu 
•výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

• zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím

• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Vlastní realizace sociální služby domov pro 
osoby se zdravotním postižením probíhá             

v domech na adresách:

Dům Vrchlického ul. č. p. 188, Bystré

Dům Zámecká ul. č. p. 198, Bystré 
– Integrační centrum

Dům Zámecká ul. č. p. 196, Bystré
– Zátiší

Dvojdům Smetanova čp. 508, Bystré

Dvojdům Wolkerova čp. 1166, Polička

Služba chráněné bydlení 
(§ 51, zákon č. 108/2006 Sb)

Komu je služba  určena ?
Osobám od 18 let věku s lehkým a středně
těžkým mentálním postižením, které mohou
mít též přidružené tělesné nebo smyslové
postižení lehčího stupně

Co nabízíme:
• ubytování
• pomoc a podpora pracovníka při zajištění
a přípravě celodenní stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
•výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při osobní hygieně a poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
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Vlastní realizace sociální služby chráněné 
bydlení probíhá v domech na adrese:

Nám. Na Podkově čp. 7, Bystré

Čsl. armády čp. 989, Polička

J.V. Michla č. 1183, Polička

Podpora samostatného  bydlení
(§ 43, zákon č. 108/2006 Sb)

Komu je služba určena ?
Lidem s mentálním postižením od 18 let
z okresu Svitavy, především města Bystré
a Polička a jejich okolí.

Co nabízíme:
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• základní sociální poradenství

Ilustrační foto

Sociálně terapeutické dílny
(§ 67, zákon č. 108/2006 Sb)

Komu je služba určena ? 
Službu mohou využívat lidé s lehkým až středně
těžkým mentálním nebo kombinovaným
(mentálním s tělesným) postižením od 18 do 65
let, kteří nejsou vzhledem ke svým
schopnostem, dovednostem a pracovním
návykům schopni uplatnění v běžném
zaměstnání.

Posláním služby STD je dlouhodobá a pravidelná
podpora v samostatnosti, nezávislosti a
soběstačnosti s cílem zachovat či nabýt pracovní
a sociální dovednosti při práci.

Kontakty:
Ředitel: Mgr. Ivo Musil
Telefon: +420 603 293 032
E-mail: ivo.musil@cssbystre.cz

Sociální pracovnice: 
Dagmar Mičková, DiS.
Telefon:+420 468 001 137, 601 089 409
E-mail: dagmar.mickova@cssbystre.cz
Zdeňka Bartošová, DiS.

+420 468 001 110, 731 563 532 
E-mail: zdenka.bartosova@cssbystre.cz

Ekonom: Marie Králová
Telefon: +420 468 001 127, 736 752 614
E-mail:marie.kralova@cssbystre.cz

Personalistka: Jitka Kavanová
Telefon:+420 468 001 124
E-mail:jitka.kavanova@cssbystre.cz

Adresa: Školní   čp. 319, 569 92 Bystré 
IČ:           75007932
E-mail: podatelna@cssbystre.cz
Telefon:+420 468 001 115 (spojovatelka)
Internetové stránky: www.cssbystre.cz

Žádosti o služby si můžete osobně vyzvednout u 
sociálních pracovnic CSS Bystré nebo požádat 
sociální pracovnice o zaslání. 

Najdete je ( včetně dalších informací) také na 
webových stránkách: www.cssbystre.cz

Aktivizační  centrum pro klienty služby DOZP 
a CHB, administrativní centrum, Školní, Bystré
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