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Služba Dům na půl cesty

Posláním domu na půl cesty je podporovat mladé lidi v jejich snaze 
žít takový život, který povede k naplňování jejich přání a cílů. 
Podporujeme klienty, aby si uvědomovali své schopnosti, své 
možnosti, orientovali se ve společnosti a díky rozšíření svých 
schopností a dovedností, které získali i spoluprací s námi, měli větší 
šanci zařadit se mezi ostatní populaci, nežili na jejím okraji a nebyli 
závislí na sociálních službách.

Cílem poskytování služby je zřejmý posun směrem k dosažení 
osobních cílů a spokojenosti alespoň u 30 % uživatelů našich služeb. 
K dosahování osobních cílů pomáháme klientům a podporujeme je 
především v těchto oblastech:  

· péče o vlastní osobu
· zvyšování samostatnosti, včetně hospodaření s penězi  
· přebírání odpovědnosti za důsledky svého rozhodování a 

jednání
· orientování se a začleňování se do společnosti,
· pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, či 

přáteli
· zvyšování kvalifikace a uplatňování se na trhu práce.

Cílová skupina
Službu poskytujeme osobám ve věku od 18 do 26 let, 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 a chtějí spolupracovat na 
zlepšení své životní situace. Službu mohou využívat i osoby se svými 
dětmi.

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.

Nabízíme třístupňový systém poskytování služby:1. DNPC 
Nebanice 

· Zde si klient osvojuje, pokud je to třeba, základní 

dovednosti pro samostatný život = péče o vlastní osobu, 

dále jej podpoříme v získávání dovedností potřebných k 

uspokojení základních potřeb (mzda, dávky ŽM, podpora v 

nezaměstnanosti, důchod).

2. DNPC Kynšperk nad Ohří, Sokolov 

· Do druhého stupně pokračují klienti, kteří splnili požadavky 

stupně prvního a k naplnění jejich osobního cíle jsou 

ochotni spolupracovat na svém dalším osobním růstu. Tento 

rozvoj schopností je naplňován zvyšováním kvalifikace, 

schopností hospodařit s finančními prostředky, zapojováním 

do zájmových společenství a aktivit, hledáním cest navázání 

kontaktů s rodinou apod.

3. Startovací byty

· Tuto část služby využívají klienti, kteří prokazatelně směřují 

k naplnění svých osobních cílů, které jsou v souladu s 

posláním domů na půl cesty a tím je vést samostatný 

plnohodnotný život.

Celková kapacita služby je 57 lůžek.

Služba Azylový dům

Posláním azylového domu je podpora člověka, který se ocitl v 
obtížné sociální situaci. Vlivem této situace došlo ke ztrátě bydlení. 
Naším úkolem je přispívat k prevenci a mírnit dopady bezdomovectví 
na společnost. Pomoci uživateli služby při vytváření podmínek pro 
samostatné bydlení, návrat do společnosti a umístění na trhu práce. 
Zvládání života bez závislosti na sociální pomoci. Snažíme se zajistit 
klidné a bezpečné prostředí, a podporu při výchově dětí s důrazem na 
podporu směřující k návratu do běžného života. 
Cílem poskytování služby je zřejmý posun směrem k dosažení 
osobních cílů alespoň u 30%  uživatelů našich služeb. K dosahování 
osobních cílů pomáháme klientům a podporujeme je především v 
těchto oblastech: 

· péče o vlastní osobu
· zvyšování samostatnosti, včetně hospodaření s penězi  
· přebírání odpovědnosti za důsledky svého rozhodování a 

jednání
· orientování se a začleňování se do společnosti,
· pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, či 

přáteli
· zvyšování kvalifikace a uplatňování se na trhu práce.

Cílová skupina
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu

osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, jak 
udává zákon 108/2006 Sb. Službu poskytujeme také rodinám s 
dítětem/dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se 
ztrátou bydlení.

Umisťování zájemců o službu do jednotlivých míst poskytování je 
vždy velmi individuální, a to především s ohledem na jejich situaci, 
zajištění bezpečnosti, důstojnosti a naplnění jejich potřeb. Pracovníci 
se řídí Metodikou poskytování sociální služby. 

Základní činnosti při  poskytování sociálních služeb v azylových 
domech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů (vyhláška č. 505/2006 
Sb., § 22 odst 1)):

 a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s 
přípravou stravy,
2. zajištění  nebo  poskytnutí  stravy  odpovídající  věku,  zásadám  
racionální  výživy a potřebám dietního stravování, tato základní 
činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,

 b) poskytnutí ubytování:
1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
2. umožnění celkové hygieny těla,
3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního 
prádla, výměny ložního prádla,

 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z 
individuálních plánů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a 
podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 
osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Nabízíme dvoustupňový systém poskytování služby:
1. Azylové domy v Sokolově, Kynšperku nad Ohří a v Nebanicích

· Zde si klienti osvojují základní dovednosti pro samostatný 

život (péče o sebe a své děti), pokud je to potřeba.

2. Startovací byty

· Tuto službu využívají klienti, kteří prokazatelně směřují k 

naplnění osobních cílů, které si určili. Po ukončení této části 

naší služby jsou klienti schopni vést samostatný a 

plnohodnotný život.

Celková kapacita služby je 22 lůžek.


