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Vymezení služby
Dům na půl cesty v Krnově (dále také „DPC“) poskytuje sociální službu, jejíž rámec je
podrobně vymezen zákonem o sociálních službách č. zákona č. 108/2006 Sb., v aktuálním
znění a dále vyhláškou č. 505/2006 Sb., která provádí některá ustanovení zákona o sociálních
službách.
Dle § 58 zákona o sociálních službách je služba vymezena takto:
(1) Dům na půl cesty poskytuje 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.
Rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností je upraven vyhláškou č. 505/2006
Sb. 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,
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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.
Poslání Domu na půl cesty v Krnově
Posláním DPC je poskytovat mladým lidem, bez rodinného zázemí, ubytování a další služby,
které jim umožní žít samostatně, dosáhnout jejich osobních cílů v oblasti zaměstnání, bydlení
i vztahů s okolím.
Cíl DPC
Cílem DPC je umožnit sociálně znevýhodněným mladým lidem získat návyky, dovednosti a
schopnosti potřebné pro samostatný život. Toho dosahujeme především tím, že u nich
zvyšujeme:
 vědomí zodpovědnosti za své chování, za svůj život,
 schopnost zařizovat si své záležitosti samostatně,
 schopnost vést domácnost,
 schopnost získat a udržet si zaměstnání,
 schopnost získávat a udržovat dobré vztahy s lidmi,
 schopnost získat a udržet si nájemní nebo samostatné bydlení.
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