ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ DOMU NA PŮL CESTY
Poslání Domu na půl cesty
Posláním Domu na půl cesty je pomoci mladým lidem, kteří nemají patřičné sociální zázemí nebo se
ocitli v nepříznivé životní situaci, s realizací jejich životních cílů, osobního zázemí a v dosažení
společenského uplatnění.
„Dům na půl cesty usnadňuje vstup do života dospělých“
Cílová skupina


služba je určena pro osoby v nepříznivé sociální situaci ve věku od 18 do 26 let, které nejsou
schopny řešit tuto situaci vlastními silami,



osoby přicházející ze zařízení pro péči o děti a mládež, z výkonu trestu odnětí svobody,
ochranné léčby, dysfunkčních rodin, nebo z ulice.

Služba není určena pro (negativní vymezení služby):


osoby, které jsou uživateli nelegálních návykových a omamných látek a jsou závislé na
alkoholu,



osoby s duševní poruchou, závažnější poruchou chování, a které svým chováním mohou
ohrozit sebe i druhé.
osoby se zdravotním znevýhodněním, které vyžadují bezbariérový přístup, nepřetržitou
asistenční péči, anebo které svým typem znevýhodnění nemají možnost běžně využívat naše
poskytované služby (tzn. mimo jiné podpora dosažení samostatnosti, začleňování do
pracovního procesu, získávání vlastního samostatného bydlení, volnočasové aktivity apod.)
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Zásady
Respektujeme svobodnou vůli, rozhodnutí a vlastní zodpovědnost člověka. Ke každému člověku
přistupujeme individuálně. Služby poskytujeme bez ohledu na náboženské vyznání.
Cíle Domu na půl cesty Bójka
Obecné cíle:
Pomoci mladým lidem postavit se na vlastní nohy a napomáhat k zařazení do běžného života
poskytováním:
- nezbytné psychické podpory pro posílení soběstačnosti při řešení krizových situací a podpory
při řešení krátkodobých i dlouhodobých problémů, např.: hledání zaměstnání, komunikace
s exekutory,
- finančního poradenství zaměřeného na dluhovou problematiku,
- podpory pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci,
- vhodné motivace k nalezení a udržení zaměstnání,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a aktivní trávení volného času,
- podpory v rodinných vztazích.
Cílem služby je podpořit klienta, aby:
- odcházel zaměstnaný, uměl hospodařit s penězi, popř. má určitý obnos našetřený,
- odcházel do spolubydlení, do podnájmu nebo na ubytovnu,
- odcházel a uměl si poradit v nepříznivé situaci jako je ztráta zaměstnání, dokladů, bydlení,
partnerů atd.,
- odcházel a měl přehled o svých závazcích a věděl jak je řešit,
- odcházel a měl naučené pracovní návyky k udržení zaměstnání,
- získal návyky spojené se samostatným bydlením (např. úklid, vaření atd.),
- měl zkušenosti s aktivním trávením volného času,
- vytvářel, případně udržel vztahy s rodinou a společenským prostředím.
Krátkodobé cíle:
1.
Změna místa poskytování služby
časový horizont:
do 1 roku
zodpovídá:
vedoucí pracovník služby, ostatní pracovníci služby, vedení SKP
aktivity:
Uzavření NS, zajištění administrativního převodu místa podnikání,
zajištění fyzického přestěhování služby vč. Rozmístění.

2.
Propagace a prezentace služby vč. Změny místa poskytování služby
časový horizont:
do 1 roku
zodpovídá:
vedoucí pracovník služby, pracovníci služby
aktivity:
aktualizace a zkvalitnění propagačních materiálů (informační letáky,
prezentace atd.), vyhledání a oslovení potřebných subjektů, zvýšení podvědomí o službě a
využití potenciálu změny místa poskytování služby.
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Dlouhodobé cíle:
1.

Zkvalitnění prostor DPC

časový horizont:
1-2 roky
zodpovídá:
vedoucí pracovník, pracovníci služby, případně další služby
organizace, které společné prostory využívají
aktivity:
Obstarání nábytku a obměna nábytku a zařízení nových prostor DPC

2.
Zajištění vícezdrojového financování
časový horizont:
do 5 let
zodpovídá:
vedoucí pracovník
aktivity:
zaměřit se na nalezení vhodného financování a alternativ
3.
Možné využití nových prostor pro prezentaci služby veřejnosti
časový horizont:
do 5 let
zodpovídá:
vedoucí pracovník, pracovníci služby
aktivity:
zaměřit se na využití prostor pro pořádání prezentací pro ostatní
sociální služby, popř. užší veřejnost
4.
Profesní rozvoj zaměstnanců
časový horizont:
nad 5 let (zahájeno v roce 2018)
zodpovídá:
vedoucí pracovník, pracovníci služby
aktivity:
motivace k dalšímu profesnímu růstu a udržení zaměstnance
v organizaci, absolvování kurzů a stáží týkajících se problematiky cílové skupiny či sociálního
vyloučení a komunikace, převádění teoretických znalostí do praxe a především kvalitní,
profesionální přístup
Strategické cíle:
1.
Zkvalitnit sociální službu v oblasti odbornosti pracujícího týmu
časový horizont:
3 – 5 let
zodpovídá:
ředitel SKP a vedoucí pracovník služby
aktivity:
přepracování pracovních profilů a na jejich základě vyhlašování
výběrových řízení, přepracování pracovních náplní pracovníků, absolvování vhodných
vzdělávacích programů a to i dlouhodobých
2.
Navázat úzkou spolupráci se subjekty, které pracují s cílovou skupinou
časový horizont:
3 – 5 let
zodpovídá:
vedoucí pracovník služby, pracovníci služby
aktivity:
uskutečňovat stáže, návštěvy a propagaci v těchto zařízeních,
vyhodnocování zpětné vazby, úprava cílové skupiny
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3.
Zajištění vícezdrojového financování
časový horizont:
do 5 let
zodpovídá:
vedoucí pracovník
aktivity:
zaměřit se na nalezení vhodného financování a alternativ

Vymezení služby Domu na půl cesty dle § 58 zákona č. 108/ 2006 Sb. O sociálních službách a dle § 23 vyhlášky č.
505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách:
§ 58 zákona č. 108/ 2006 Sb.
(1) Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí
školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a
mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování
sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
§ 23 vyhl. č. 505/2006 Sb.
(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domech na půl cesty se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1
rok,
2. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního
prádla,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
c) sociálně terapeutické činnosti:
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
2. aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro
integraci osob na trh práce,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domech na půl cesty činí za úkony uvedené v odstavci 1
písm. a) 130 Kč denně celkem, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.
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