
Přirozený návrat 
do normálního života 

pro duševně hendikepované
P R O J E K T :  

VÝSTAVBA NOVÉHO ZAŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO 

BYDLENÍ PRO DUŠEVNĚ HENDIKEPOVANÉ SE ZAJIŠTĚNÍM 

SLUŽEB PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Žít v blízkém kontaktu s psychicky nebo fyzicky hendikepovaným člověkem 
je pro mnohé z nás nepřekonatelnou bariérou. Konkrétně k duševně 
nemocným často přistupujeme se zvláště velkou nedůvěrou. Jejich 
nepřirozená a nadměrná izolace v psychiatrických léčebnách jejich stav 
jen mnohdy zhoršuje a brání jim v resocializaci, tedy k návratu do běžného 
veřejného života. Zvětšující se síť chráněných komunitních bydlení pro 
duševně nemocné klienty je největším projektem svého druhu v České 
republice, přičemž nápad se zrodil v hlavách lidí pracujících v Nadaci Bona. 
Dosavadní úspěchy jen dokazují, že i nově budované komunitní bydlení na 
Praze 8 bude skutečně dobře fungujícím pojítkem, díky kterému psychicky 
hendikepovaní lidé najdou ztracený smysl života. 

„Nikdo z nás neví, co ho v  životě 

může ještě potkat. Jsem přesvědčena 

o tom, že člověk je povinen 

realizovat projekty, o kterých ví, že 

opravdu pomáhají. Služby našeho 

komunitního bydlení může v brzké 

době potřebovat kdokoliv z našeho 

okolí. Čím bude naše síť silnější, tím 

pomůžeme většímu počtu klientů 

z celé České republiky,“ zdůrazňuje 

Jitka Štambachová, výkonná 

ředitelka Nadace Bona. 

Hlavní důvody výstavby nového chráněného 
komunitního bydlení na Praze 8 

• vytvoření přestupní stanice pro duševně nemocné mezi ústavní péčí 

a normálním životem

• zlepšení kvality života a větší zapojení osob s duševním hendikepem 

do běžného chodu společnosti 

• snaha o změnu názoru a přístupu společnosti k této skupině lidí, podpora 

vzájemně prospěšného a bezkonfliktního spolužití 

• pomoc městu s údržbou veřejných prostor

Cíle Evropského fondu 

regionálního rozvoje (ERDF) 

pro hl. m. Praha  

v období 2004 – 2006 související 

s projektem:

- dosažení rovnoměrnějšího využití 

prostoru města s dobrou dostupností 

zaměstnání, služeb a veřejné 

vybavenosti

- zlepšení veřejné infrastruktury 

v obytných zónách s cílem zvýšit 

atraktivitu území

- vytvoření kvalitních podmínek 

k zajištění sociální soudržnosti 

a odstranění existujících i potenciálních 

problémů zaměstnanosti

- podpora projektů zlepšujících sociální 

integraci a rozvoj místních komunit

Zahájení a ukončení projektu:  

červen 2005 - březen 2007 

Realizátor projektu: 

Nadace Bona

Rozpočet: 

Celkové náklady: 11 155 760,-

Celkové způsobilé výdaje*:  11 155 760,-

Příspěvek hl. m. Prahy: 2 549 091,-

Příspěvek ze státního rozpočtu:  3 028 789,-

Příspěvek z EU (ERDF):  5 577 880,-

* Výdaje, na které lze žádat dotaci.

Přínosy projektu pro společnost a město:

Lidé trpící duševní poruchou musí při svých návratech do aktivního života projít 

nesnadnou cestu. Diagnóza mnohých z nich nevyžaduje jejich dlouhodobou hospita-

lizaci v léčebnách, avšak návrat do vlastní rodiny nebo původního prostředí je často 

nemožný. Dům, ve kterém bude vystavěno nové chráněné komunitní bydlení, umož-

ní 14 klientům začít nový život, oprášit své staré zdatnosti a koníčky, naučit se o sebe 

plně a samostatně postarat. Vyroste v blízkosti již zaběhnutého stejně fungujícího 

bydlení, tudíž jejich propojením naroste i nabídka pracovních míst pro klienty, kteří 

zde bydlí, a to na celkových 26 pozic. Navíc zde vzniknou i nové příležitosti pro tera-

peuty zabývající se psychosociální rehabilitací. Jelikož Nadace Bona přebírá zod-

povědnost nad bezproblémovým chodem těchto bydlení a vůbec nad zapojením 

svých nových nájemníků do běžné životní reality, místní obyvatelé se nemusejí 

obávat jakýchkoliv nedorozumění. Právě naopak – městská zeleň a vůbec celé 

okolí bydlení je klienty dokonale udržováno. Vysazují zde nové stromy, starají se 

o celoroční údržbu parku a trávníků, během zimního období tady najdete jedny 

z nejbezpečnějších chodníků v Praze. V novém komunitním bydlení vznikne 

i veřejná knihovna přístupná jak duševně hendikepovaným, tak obyvatelům 

sídliště. V plánu je pak pořádání různých společných setkání a navazování 

vztahů mezi místními obyvateli a klienty komunitního centra. Velkým přáním 

a vizí Nadace Bona je pak další rozšiřování sítě těchto komunitních bydlení 

v Praze, ale především v ostatních regionech republiky.  
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www.praha-mesto.cz/JPD2 Vytvoření tohoto projektového listu bylo spolufinancováno EU.


