CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA
obecně prospěšná společnost
Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Telefon: 599 455 121, fax 599 455 115

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:

CSSO//2018

VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

Mgr. Daniel Zrasták
599 455 182
dpc@css-ostrava.cz

DATUM:

Žádost o provedení lékařské prohlídky
Paní doktorko / pane doktore,
dovolujeme si Vás požádat o posouzení zdravotního stavu ………………………………………,
který/á bude využívat naši pobytovou službu Dům na půl cesty.
Výstupem Vašeho posouzení by mělo být vydání potvrzení, že zdravotní stav dotyčné/ho umožňuje
či neumožňuje pobyt v kolektivním zařízení (tzn. např., že netrpí akutním infekčním onemocněním,
nebo že zdravotní stav dotyčné/ho nezpůsobuje jednání, kterým by ohrožoval/a sebe nebo osob ve
svém okolí).

Děkujeme za spolupráci.
Dům na půl cesty
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Mgr. Daniel Zrasták

V případě Vašeho zájmu naleznete bližší informace o Domu na půl cesty na druhé straně.
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POSLÁNÍ DOMU NA PŮL CESTY:

Sociální služba Dům na půl cesty poskytuje ohroženým mladým dospělým ubytování na přechodnou
dobu a podporu při vstupu do běžného a samostatného života. Dům na půl cesty usiluje o rozvíjení
schopností a dovedností uživatelů a pomáhá k jejich sociálnímu začleňování.
SLUŽBA POSKYTUJE:











dočasné ubytování a užívání vybavení a zařízení Domu na půl cesty
poradenství
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
podporu nebo doprovod při jednáních s úřady, institucemi, zaměstnavatelem, školou,
zprostředkování jiné odborné pomoci atd.
podporu při zvládání hospodaření s penězi, podporu v péči o domácnost (vaření, nákupy, praní,
žehlení, úklid)
podporu v hledání zaměstnání
podporu v dokončení vzdělání a zvyšování profesní kvalifikace

OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA:

Dům na půl cesty poskytuje podporu mladým dospělým od 18 do 26 let:
 po ukončení ústavní, ochranné výchovy (dětský domov, výchovný ústav, diagnostický ústav),
 po ukončení náhradní rodinné péče (pěstounská rodina),
 ze sociálně znevýhodněného prostředí (bez možnosti pobytu v rodině pro její nevhodné,
ohrožující prostředí – např. vztahové problémy, nevhodné podmínky pro dokončení vzdělání,
ztráta možnosti bydlení, týrání, domácí násilí apod.)
 po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
Dům na půl cesty poskytuje své služby zájemcům z celé ČR. Přednost však mají zájemci s
trvalým bydlištěm v Ostravě a přidružených obcích.
SLUŽBA NENÍ URČENA OSOBÁM:





které nejsou schopny překonat architektonické bariéry ani s technickými pomůckami (Dům na
půl cesty není bezbariérové zařízení)
které v posledních 6 měsících využívaly službu Dům na půl cesty, a byla s nimi ukončena
smlouva o poskytování sociální služby z důvodu porušení dohodnutých pravidel
jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, nebo jejichž
chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití nebo
osobám, které jsou akutně infekčně nemocné

KONTAKTOVAT NÁS MŮŽETE:

na adrese:

Bozděchova 1792/10
Ostrava - Moravská Ostrava, 702 00

Dům na půl cesty je umístěn v centru Ostravy vedle Domu kultury Vítkovice. Jedná se o nově
zrekonstruovanou 4. patrovou budovu. Nejlépe se k nám dostanete tramvajemi číslo 4, 8, 9,11, 12,
18 zastávka „Krajský úřad“.
telefonicky:
e–mailem:

599 455 182, 605 893 131
dpc@css-ostrava.cz
www.css-ostrava.cz



IČO: 28659392

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 249097426/0300 ČSOB, a. s.

Zapsáno v OR u KOS v Ostravě, oddíl 0, vložka 308

