
 

 

Telefon: +420 583 237 176 
e-mail: sobotin@diakoniecce-sobotin.cz 
Bankovní spojení: 1903233379/0800 

www.diakoniecce-sobotin.cz Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 
788 16 Petrov nad Desnou 203 
IČ: 42766214 

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMU NA PŮL CESTY 

Poslání Domu na půl cesty 

Posláním služby Dům na půl cesty je umožnit mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet 

v prostředí, kde mohou s podporou získat a rozvíjet dovednosti potřebné pro samostatný život. 

Služba Dům na půl cesty je tu pro mladé lidi 

 ve věku od 18 do 26 let 

 kteří nemají uspokojivé zázemí (narušené vztahové a rodinné vazby, kteří opouští dětské 

domovy, výchovné ústavy, nevhodné podmínky pro dokončení vzdělání, ztráta bydlení, 

týrání, domácí násilí apod.) 

 a kteří současně potřebují podporu a jsou motivování k řešení své situace 

Služba je určena také mladým párům s dětmi a osamělým rodičům, naplní-li podmínky      

uvedené výše. 

Služba je určena pro 12 mladých lidí a je poskytována nepřetržitě 

 na ulici Sokolská 32, 779 00 Olomouc 

 na ulici Rejvízská 364, 790 01 Jeseník 

Prostory služby nejsou bezbariérově přizpůsobeny.  

Cíle služby Dům na půl cesty 

Cílem služby je podporovat mladé lidi k dosažení jejich osobních cílů vedoucích k zařazení do 

běžného života.  

Vzájemná spolupráce s mladými lidmi je zaměřena na následující oblasti: 

 jednání s úřady a uplatňování svých práv 

 udržování domácnosti (úklid, praní prádla) a samostatnou přípravu jídla 

 hospodaření s měsíčním příjmem 

 hledání práce a získávání pracovních návyků 
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 vzdělávání a zvyšování kvalifikace 

 hledání bydlení a jaké povinnosti samostatné bydlení obnáší 

 poskytování informací, které mu pomohou v oblasti péče o jeho osobu a zdraví 

 vytváření, rozvíjení a udržování vztahů s rodinou, vrstevníky a společenským prostředím 

 podporování v abstinenci 

 aktivní trávení volného času 

 příprava a podpora rodičovství 

Zásady uplatňované při poskytování služeb v Domě na půl cesty 

 hledáme s mladým člověkem jedinečné a individuální řešení jeho situace, nepracujeme 

podle „šablon“ 

 při práci zohledňujeme jeho dřívější prožitky a zkušenosti 

 pro efektivní změnu životní situace mladého člověka přenášíme zodpovědnost na něj 

samotného 

 svým přístupem napomáháme lepšímu přijetí uživatelů ve společnosti (osobním postojem, 

způsobem komunikace směrem k veřejnosti) 

 

 

V Petrově nad Desnou, 1. července 2019 

 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Podhajský, ředitel střediska 


