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POSLÁNÍ
Posláním DOMU je poskytnout klientům místo k životu a podporovat je, aby budovali
a zvyšovali kompetence potřebné pro úspěšný život ve společnosti.
CÍLE DOMU NA PŮL CESTY
Budování materiální a ekonomické samostatnosti
Poznání, porozumění a přijetí lidských a občanských práv a povinností
Rozvoj osobnosti a psychického zdraví
Osvojení znalostí a dovedností v systému pomoci a podpory v rámci sociální sítě
PRAVIDLA A PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Každý klient žije v Domě na půl cesty dobrovolně a svým příchodem vyjadřuje
souhlas a ochotu k dodržování Pravidel DPC.
Porušení klíčových Pravidel je důvodem k dočasnému přerušení pobytu nebo jinému
opatření. Opakované porušování pravidel je důvodem k ukončení pobytu. Hrubé
porušení Pravidel je důvodem k okamžitému ukončení pobytu.
Pravidlo Spolupráce
Základním Pravidlem je pozitivní vztah klienta k poskytované službě a motivace
přizpůsobit se životu v DPC jako sociální službě respektive životu ve společnosti.
Klient žije dle pravidel DPC, pokud potřebuje, DPC mu poskytuje podporu, pomoc či
kontrolu, aby nároky zvládnul.
Konzultace s průvodcem
Konzultace s osobním průvodcem jsou v DPC povinné minimálně 1 x týdně nebo
častěji podle ujednání.
Komunitní setkání
Komunitní setkání se koná 1 x měsíc a je pro klienty povinné s výjimkou pracovní
směny.
Zaměstnání

V DPC je povinné pravidelně pracovat minimálně 20 hodin týdně. Pracovní
neschopnost je nutné trávit v domácím léčení.
Pokud nezíská klient zaměstnání na trhu práce po dobu delší než 5 pracovních dní,
je povinen se zapojit do programu DOMJOB.
Vzdělávání
V DPC je možné studovat nebo se účastnit denní pravidelné formy vzdělávacích
aktivit či rekvalifikace namísto zaměstnání. Docházka do vzdělávání je povinná dle
časového rozvrhu vzdělávací instituce.

Alkohol a drogy
Do DPC je ZAKÁZÁNO přinést jakoukoli drogu nebo alkohol.
Klientem DPC NEMŮŽE BÝT klient, který pravidelně užívá alkohol nebo užívá tvrdé
drogy.
Násilí
V DPC je ZAKÁZÁNO jakékoli násilí, psychické, ústní, fyzické, šikana, pomluvy
zařízení, personálu nebo klientů.
Dodržování zákonů ČR
V DPC není přípustné, aby klienti vykonávali jakékoli aktivity, které nejsou v souladu
se zákony a předpisy platnými v České republice. (Krádeže, podvody, agrese,
nelegální práce, prostituce a dal.)
Pobyt v DPC je poskytován za úplatu.
Příspěvek na pobyt je uplatňován dle Zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách.
Klient je povinen přispívat na pobyt v DPC ve stanovené výši.
Příspěvek na bydlení je stanoven na 65 Kč / den 2000 Kč / měsíc
Při prodloužení pobytu na dobu delší než 1 rok, je stanovena výše příspěvku na
bydlení na 85 Kč / den 2.500 Kč / měsíc
Placení je povinné - platí se předem.
Výjimku povoluje ředitelka nebo vedoucí DPC formou dluhu.

Dluh je splatný při prvním obdržení peněz v jakékoli výši.
DÉLKA POBYTU
Základní doba bydlení v DPC je 12 měsíců.
V průběhu pobytu probíhají pravidelně hodnotící rozhovory.
Prodloužení pobytu je možné pouze na základě písemné žádosti, kterou projedná a
schválí porada pracovníků. Prodloužení dohodnuté délky pobytu není nárokové ani
automatické. Pokud klient hrubě neporušil Pravidla, může požádat o opětovný pobyt
v DPC, přijetí není nárokové.

