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Jak žádat o sociální službu Dům na půl cesty 

 
 
PRO KOHO TADY JSME: 

 
Dům na půl cesty (dále jen DPC) poskytuje podporu mladým dospělým od 18 do 26 let: 

 kteří opouštějí dětský domov, výchovný ústav, diagnostický ústav nebo svou pěstounskou rodinu, 

 kteří nemají vhodné rodinné zázemí – např. vztahové problémy, nevhodné podmínky pro dokončení 

vzdělání, ztráta bydlení, týrání, domácí násilí apod.), 

 kteří byli propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.  

 

Přijímáme zájemce z celé ČR, přednost však mají zájemci s trvalým bydlištěm v Ostravě a 

přidružených obcích.  

 

NEJSME TADY PRO OSOBY: 

 

 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 

 

JAK TO VŠE PROBÍHÁ:  

 

 Jak se s námi spojit: Pokud máte zájem o naši službu, kontaktujte sociální pracovníky osobně 

(Bozděchova 1792/10, Moravská Ostrava a Přívoz), e-mailem (dpc@css-ostrava.cz) nebo 

telefonicky (tel. 599 455 182, 605 893 131). 

 Kde a kdy jednání proběhne: Se sociálním pracovníkem si domluvíte osobní schůzku, která 

proběhne v dohodnutý den a čas v kanceláři sociálních pracovníků v DPC. Na schůzku si nemusíte 

brát žádné potvrzení či jiné dokumenty, postačí Vám pouze občanský průkaz.  

 Kdo s Vámi bude jednat a o čem: Na jednání bude přítomen sociální pracovník, se kterým budete 

hovořit o Vašich potřebách, osobních cílech a způsobech podpory, které Vám můžeme nabídnout. 

Také se dozvíte, jak služba probíhá, jaká budou Vaše práva a povinnosti, pokud se stanete 

uživatelem služby. Před koncem jednání Vám sociální pracovník ukáže pokoj a společné prostory 

DPC. O obsahu rozhovoru s Vámi uděláme krátký zápis.  

 V závěru setkání se s pracovníkem dohodnete na dalším postupu. 

 

Jednání se zájemcem se neuskuteční, pokud je zájemce viditelně pod vlivem alkoholu, drog, nebo je 

slovně či jinak agresivní vůči zaměstnancům a uživatelům DPC. 
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