Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, přís. org.

Joey – dům na půl cesty

Navrhni projekt 2017/2018
Autoři: Iveta Veselá, Barbora Plzáková, Jakub Kohout, Jan Licek
Pedagog: Mgr. Anna Skalská
Region: Ústecký kraj

Shrnutí
Projekt JOEY – dům na půl cesty řeší vznik zařízení s 8 sociálními byty, jehož cílem je
přispět k sociální inkluzi mladých lidí ve věku 18 – 26 let, kteří opouští některou z forem ústavní
péče či náhradní rodinné péče (dětský domov, klokánek, diagnostický ústav, vesnička SOS či
pěstounská rodina).
Jedinci, kteří prožili velkou část dětství v ústavu, nejsou často schopni se integrovat bez
problémů do společnosti.
Zajištěním standardního a nesegregovaného bydlení budou jednotlivci podpořeni ve své
snaze o začlenění do společnosti. Projektem bude podpořeno pořízení bytů a jejich nezbytného
základního vybavení. Vybudováním nového sociálního bydlení dojde k minimalizaci jevu
mladých osob bez přístřeší, předpokládáme, že se zmenší množství sociálně patologických jevů
u této cílové skupiny, podpoří se jejich zapojení na trhu práce a začlenění do společnosti.
V současné době město Ústí nad Labem nedisponuje žádnou volnou kapacitou sociálního
bydlení a není tedy schopno zajistit bydlení pro osoby v bytové nouzi této cílové skupiny.
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1 Popis výchozího stavu
Ústavní výchova představuje v České republice jednu z forem náhradní péče. Ukládá se
především v případech, kdy dochází k vážnému selhání rodiny, která již nemůže řádně
zabezpečit výchovu dítěte a v úvahu již nepřipadají ani jiná výchovná opatření.
Současná situace v počtu umisťovaných dětí do dětských domovů (dále jen DD) a
výchovných ústavů řadí ČR na jedno z předních míst v Evropě. Tento fakt svědčí o vysokém
počtu dětí, které jsou vychovávány mimo rodinné prostředí a jsou odkázány na péči státu.
Jedním z největších problémů, které s sebou ústavní výchova přináší, je odchod mladých
dospělých do běžného života odehrávajícího se za „zdmi“ DD. Téměř ze dne na den se ocitnou
ve světě dospělých, kde se o sebe musí postarat samy bez pomoci rodiny. Musí zvládnout
spoustu činností, které ve svém životě v DD nezažily, a které dítě vychovávané v rodině zvládá
lépe.
Přestože DD mají v České republice dlouhou historii, dodnes neexistuje metodika, jak děti
na odchod připravovat. Každý DD se k tomuto problému musí postavit individuálně a bohužel
ne každý DD zvolí správnou metodu přípravy dětí na odchod.
Současná situace v České republice v otázce institucionální péče neboli ústavní péče o dítě
a mladistvé není nikterak příznivá. Touto problematikou se zabývají jak ministerstva (viz níže),
tak i další instituce (Rada Evropy, SOS Dětské vesničky, Organizace pro ochranu dětí,
Vzdělávací institut ochrany dětí, Středisko náhradní rodinné péče), neziskové organizace,
poradenská centra aj. V počtu umisťování dětí do dětských domovů a výchovných ústavů na
počet obyvatel je Česká republika na prvním místě v celé Evropě.
Dle Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky bylo v roce 2010 celkem
34 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 1 963 míst a
koncem tohoto roku v nich bylo umístěno na 1 513 dětí, což je o 122 dětí více než o rok dříve.
V průběhu roku bylo přijato 2 077 dětí, což je nejvíce od roku 1998, nejčastěji ze sociálních
důvodů. Dalším zapříčiněním pobytu dětí v kojeneckém ústavu nebo dětském domově byly
zdravotní důvody a důvody zdravotně sociální (dítě nevyžaduje trvalou a dlouhodobou
ošetřovatelskou péči, ale kvůli svému postižení nemůže vyrůstat v rodině).
Do vlastní rodiny bylo během roku propuštěno z kojeneckých ústavů a dětských domovů
2085 dětí, z nichž 54 % se vrátilo do vlastní rodiny. Osvojeno bylo 23 % a 9 % bylo propuštěno
do jiné formy náhradní péče. Mimo rodinné prostředí bylo propuštěno 277 (13 % propuštěných)
dětí. Do dětského domova pro starší děti, které spadají do resortu Ministerstva školství, bylo
propuštěno 8 % dětí, 2 % byly předány do ústavu sociální péče a 3 % dětí byla propuštěna
jinam, př. Klokánek.
MPSV se snaží v současné době vytvořit různé alternativy pro vývoj dítěte v náhradním
rodinném prostředí. Cílem je tedy poskytnout dětem individuální péči v rodinném prostředí.
Jednou z příčin tohoto rozhodnutí byla výzva mezinárodního dětského fondu Spojených národů
působících při OSN-UNICEF, zastupující práva dětí.
Legislativní rámec a zařízení institucionální péče o děti a mladistvé
Problematika sociálněprávní ochrany dětí je rozdělena do kompetence pěti ministerstev:
 Ministerstvo práce a sociálních věcí – hlavní koordinační orgán
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - výkon ústavní a ochranné výchovy
 Ministerstvo zdravotnictví - kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let věku
 Ministerstvo vnitra – v kompetenci má krajské úřady, resp. obecní úřady obcí s
rozšířenou působností, jejichž součástí jsou i orgány sociálněprávní ochrany dětí.
Metodicky orgány sociálněprávní ochrany dětí vede MPSV.
 Ministerstvo spravedlnosti - zákon o soudnictví ve věcech mládeže
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Nejasné vymezení kompetencí nebo naopak jejich vzájemné překrývání vede často k
pomalému a neadekvátnímu řešení situací v oblasti sociálně právní ochrany dětí.
Dle výše uvedené legislativy se rozlišují tyto formy náhradní péče o děti a mládež:
Ústavní výchova
 kojenecké ústavy,
 dětské domovy pro děti,
 diagnostický ústav,
 dětský domov,
 dětský domov se školou,
 výchovný ústav,
 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (př. Klokánek).
Náhradní rodinná péče
 osvojení,
 poručenství,
 pěstounská péče.
Ústavní péče
Ústavní výchova je nařízena rozhodnutím soudu podle zákona o rodině pro nezletilé osoby do
18 let věku. Ústavní péče by měla zastávat funkci rodiny, jež není z nejrůznějších důvodů (např.
rodiči nezvládnutá výchova dětí, zanedbání, zneužívání a týrání dětí, trestná činnost rodičů,
alkoholismus rodičů, nízká sociální úroveň rodiny, prostituce matky, osiření) schopna dítěti
poskytnout péči, a která je klíčová pro zdravý a správný růst, vývoj a zařazení se do společnosti
každého jedince. V dané situaci se může jednat o náhradní rodinnou péči ve formě adopce,
pěstounské individuální či skupinové péče (př. SOS dětská vesnička) nebo o ústavní péči.
Pokud mají děti vážný zdravotní handicap, jsou v péči ústavů sociální péče.
Samotné ústavy plní mnoho významných funkcí, jako je např. funkce podpory, péče, výchovy,
resocializace. I přes veškerou snahu, však ústavní péče nemůže plně nahradit rodinnou péči. S
tímto je spojena celá řada problémů, se kterými se dítě musí v průběhu svého života vyrovnávat.
Dlouhodobý pobyt dětí v ústavní péči má negativní vliv na celý jejich život. I přes nejlepší
péči nejsou tato zařízení schopna připravit mladé lidi na běžný život.
Děti, které strávily delší dobu v dětských domovech, mají vyšší sklony k extrémnímu
chování a problémům, než děti, které v nich nevyrůstaly. Za negativní důsledky ústavní
výchovy, které jsou potvrzeny praxí i četnými výzkumy, se řadí skutečnost, že jedinci, kteří
prožili velkou část dětství v ústavu, nejsou často schopni integrovat se bez problémů do
společnosti. V budoucnu mají veliké problémy při plnění své rodičovské role, dosahují nižšího
vzdělání, nejsou schopni navazovat kvalitní mezilidské vztahy. Tato skupina jedinců také
vykazuje vysokou míru kriminality. Po dosažení zletilosti odcházejí děti z ústavní péče často
zcela nepřipravené do života.
Integrace do společnosti
Každým rokem se z ústavní péče do samostatného života zařazuje na zhruba 250
mladistvých. Systém péče o mladistvé, kteří vyrostli v ústavní péči, je zcela nevyhovující. Tento
systém nedostatečně připravuje mladistvé na odchod do samostatného života. Významné v této
problematice jsou neziskové organizace, které se snaží o zlepšení a nápravu takto nastaveného
systému. Bohužel stěžejní podpora ze strany státních institucí není dostatečná, intenzivní a
koordinovaná. Děti, které dosáhnou věku 18 let a nestudují, musí opustit ústavní péči.
Dle průzkumu, který provedlo Středisko náhradní rodinné péče, se 46 % dětí vrací zpět do
původní rodiny, která se o ně nedokázala postarat. Z toho je 35 % původního rodinného zázemí
hodnoceno jako velmi problematické a 64 % jako problematické. Pouze 1 % je označeno za
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bezproblémové. Často jsou z nejrůznějších důvodů tito mladí lidé nuceni rodinu opustit a
následně se ocitají „na ulici“.
Nedostatečná připravenost pro vstup mladých lidí do normálního života je spojena
především s těmito problémy a riziky:
 shánění ubytování,
 nezaměstnanost,
 kriminalita,
 bezdomovectví,
 drogová závislost,
 sociální vyloučení,
 osobní a vývojové problémy,
 ztráta sociální, emocionální a finanční podpory,
 jak trávit volný čas,
 problémy s vlastní výchovou dětí a mnoho dalších
Jak již bylo zmíněno, odchod z ústavní péče je spojen s mnoha překážkami. Mladí lidé, zvyklí
alespoň na základní podporu, se potýkají s nedostatkem finančních prostředků, potížemi se
zajištěním bydlení, při dokončení vzdělání, hledáním zaměstnání atd. V těchto nelehkých
situacích je realizována řada projektů, které napomáhají k integraci do běžného života.
Nejčastěji tyto projekty spadají pod neziskové organizace.
Dětské domovy (DD) jsou školská zařízení, která zajišťují výkon ústavní výchovy dětí a
mládeže ve věku od 3 do 18 let, případně může být prodloužena do 19 let. Pokud dítě studuje,
může zůstat v dětském domově až do 26 let na tzv. dobrovolný pobyt.
Ze strany státu je této skupině mladých lidí věnována velice malá pozornost, a tak poměrně
často dochází ke vzniku sociálně-patologického chování, jako je zneužívání návykových látek,
bezdomovectví či prostituce.
Přestože jsou děti v zařízeních náhradní výchovné péče více či méně připravovány na
samostatný život, mívají s osamostatňováním se většinou větší problémy, než jaké mají jejich
vrstevníci odcházející z rodin.
Odchod do samostatného života je pro děti z náhradní rodinné péče však složitější, než pro
děti, které odcházejí z rodiny. Dítě se musí okamžitě zorientovat ve složitém světě zákonů,
předpisů, povinností, zajistit si bydlení, práci, hospodařit s penězi. Tyto děti v naprosté většině
nemají nikoho, kdo by je podpořil a pomohl jim.
Ústí nad Labem je krajské město, fungují zde dva dětské domovy a jedno zařízení
Klokánek – zároveň zde ale není žádné zařízení, které by pomohlo mladým lidem
opouštějícím ústavní výchovu (ale i rodinu v pěstounskou péči) s integrací do běžného
života.
Službu, která v Ústí nad Labem chybí, může naplnit dům na půl cesty, jehož vybudování je
předmětem projektu Joey - dům na půl cesty (joey je mládě koaly, o které se matka pečlivě
stará). Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým
potřebám těchto osob. Domy na půli cesty mají těmto potřebným lidem poskytnout podmínky
pro úspěšný samostatný start do běžného života.1

Placáková Lucie, Placáková Markéta, Smolíková Kateřina, Vosátka Jakub, Horák Jakub
//Integrace dětí z dětského domova do běžného života.// [online] Hospodářská a kulturní studia,
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, 2011. Dostupné z:\\
http://www.hks.re/wiki/integrace_deti_z_detskeho_domova_do_bezneho_zivota
1
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Anketa
Chtěli jsme znát názory ústeckých občanů, a tak jsme připravili anketu, cílem bylo prozkoumat
veřejné mínění ohledně konceptu Domu na půli cesty v Ústí nad Labem. Bylo tázáno 111
respondentů.
Dům na půl cesty je zařízení, které je určeno
mladým lidem odcházejícím z ústavní péče.
Potřebuje město Ústí nad Labem takové zařízení?

97

Ano

Nevím

Ne

Domníváte se, že bydlení v DNC pomůže mladým lidem
k lepšímu životu a rychlejšímu začlení do společnosti?

14

4

93

Ano

Nevím

Ne

Myslíte si, že bude zájem mezi mladými z této cílové
skupiny o tento typ pomoci?
10
12

89
Ano

Nevím

Ne

Z výsledků ankety jednoznačně vyplývá, že si občané města Ústí nad Labem uvědomují přínos
domu na půl cesty.
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2 Cílová skupina, cíle projektu
Cílovou skupinou Domu na půli cesty jsou mladí dospělí ve věku 18 – 26 let, odcházející ze
zařízení ústavní výchovy, diagnostického ústavu nebo náhradní rodinné péče, bez rodinného
zázemí nebo s nefunkčním rodinným zázemím, nacházející se v nepříznivé životní situaci
spojené se ztrátou bydlení, kteří se ocitnou v takové životní situaci, již vnímají jako obtížnou a
naléhavou, nejsou schopni ji řešit vlastními silami, a kteří se chtějí aktivně podílet na změně
své životní situace.
Cílem tohoto projektu je vybudovat zařízení, které pomohlo mladým lidem opouštějícím
zařízení ústavní výchovy, diagnostického ústavu nebo náhradní rodinné péče s integrací do
běžného života.
Kvantitativní cíle:
- vybudování domu s 8 bytovými jednotkami o velikosti 1+KK;
- jednotlivé byty funkčně zařídit k plnohodnotnému bydlení.
Kvalitativní cíle:
- zmenšit existenční problémy mladých lidí – klientů;
- pomoci osobám v procesu postupného zapojování do samostatného, běžného
života, aby se staly nezávislými na systému sociální pomoci, popřípadě tuto
závislost minimalizovat;
- podpořit osvojení si pracovních návyků mladých lidí – klientů, pomoc při snaze
o uplatnění na volném trhu práce;
- zlepšit podmínky pro život osob, které jsou ohroženy izolací od společnosti;
- zabránit sociálnímu vyloučení osob z důvodů krizové sociální situace, životních
návyků, způsobu života, který může vést ke konfliktu se společností;
- rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné pro uplatnění v běžném životě;
- vést uživatele k ekonomické nezávislosti;
- zvýšení sociálních kompetencí a sociální mobility konkrétního uživatele (pomoc
při snaze a dosahování samostatnosti uživatele služby v běžném životě);
- sociálně terapeutická činnost;
- pomoc a podpora v aktivním přístupu uživatele služby k řešení své bytové
situace;
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zprostředkování služeb
a aktivit, které jsou lokálně dostupné);
- pomoc uživateli s obranou (uvědoměním, poznáním, prosazováním) jeho práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
- rozvíjení spolupráce s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí služby nebo
mohou jinak přispět k naplnění výše jmenovaných cílů;
- informovat veřejnost o problematice mladých lidí v nepříznivé životní situaci.
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3 Příjemce podpory
Příjemcem finanční podpory pro výstavbu zařízení sociální péče a tedy žadatelem o finanční
podporu projektu Joey – dům na půl cesty jsou členové zapsaného spolku Cesta k lidem z. s.
Spolek byl zaregistrován v září 2016, ale činnost jako občanské sdružení vyvíjel již od roku
2010. Hlavní náplní činnosti zapsaného spolku jsou sociální služby.
Spolek získal v uplynulých letech několikrát finanční podporu na své projekty, které
jeho členové vždy řádně a včas realizovali. Výroční zprávy spolku a další informace o činnosti
lze najít na www.cestaklidem.cz.
Předsedkyní spolku je Iveta Veselá, osoba zodpovědná za projekt je Barbora Plzáková.

4 Popis projektu - aktivity projektu
Projekt Joey – dům na půl cesty je projektem, který je zaměřen na pomoc mladým lidem ve
věku 18 – 26 let, odcházejícím ze zařízení ústavní výchovy, diagnostického ústavu nebo
náhradní rodinné péče. Služby nabízející pomoc vzniknou v nově vybudovaném domě o 8
bytových jednotkách typu 1+KK se sociálním zařízením. Součástí by měla být také jedna
společenská místnost a kancelář pro pracovníka sociální služby.
Popis umístění domu JOEY
Po domluvě s primátorem města Ústí nad Labem a následném schválení zastupitelstvem města
bude dům na půl cesty umístěn do lokality ulice Na Nivách. (V jednání jsou různé možnosti
získání pozemku: darování, koupě za symbolickou částku, dlouhodobý pronájem.) Tato oblast
je v současné době vyloučenou lokalitou, jsou zde rozpadlé domy určené k demolici, kterou
bude město na vlastní náklady tento rok realizovat. Následně zde vznikne plocha, jejíž část
(cca 600 m2) bude moci být využita pro stavbu domu Joey. Dům bude sestaven
z kontejnerových částí bytových jednotek firmy PEGAS CONTAINER, v případě nutnosti
může být kapacita domu jednoduchou přístavbou navýšena.
Popis technického a materiálního zabezpečení:
Předpokládáme, že byty budou standardně vybaveny základním vybavením: elektrické
vytápění, postel, skříň, psací stůl, židle, jedno křeslo, televize, kuchyňská linka 110 cm, stůl,

8

dvě židle, sporák, lednice, nádobí, mikrovlnná trouba, žehlička, žehlicí prkno. Každá bytová
jednotka bude mít i vlastní sociální zařízení (WC + sprcha) s pračkou.
Součástí zařízení bude jedna společenská místnost, ve které se budou moci klienti v případě
potřeby sejít a kde se budou moci uskutečnit také některé výchovné a vzdělávací činnosti.
Vybavení této místnosti bude jednoduché – tři stoly, 10 židlí, sedací souprava, police, věšák,
počítač s Wi-Fi připojením pro celý dům.
Kancelář sociálního pracovníka bude sloužit jako zázemí pracovníkovi, který zde bude
mít službu – vybavení kanceláře: psací stůl, počítač, židle, čtyři křesla, konferenční stůl, police,
skříňky.

Při poskytování sociálních služeb v domě Joey budou zajišťovány tyto základní činnosti:


Poskytnutí ubytování – zpravidla v délce 1 roku (výjimečně může být opakovaně
prodlouženo na 2 roky)

Ubytování splňuje prvky bydlení v domácnosti. Jsou zajištěny podmínky pro vaření, praní,
žehlení, odpočinek a volný čas.


Pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí

Ve spolupráci se sociálními pracovníky jsou uživatelé v kontaktu s úřady, ostatními
institucemi, které jim pomáhají řešit jejich životní situaci.


Sociálně terapeutické činnosti

S uživateli jsou prováděny nácviky sociálních dovedností – nácvik komunikačních dovedností,
pomoc při nákupu, vaření, podpora v samostatnosti při vyřizování osobních záležitostí. Rozvoj
pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce.


Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Uživatelé služby mají k dispozici internet v internetové místnosti, kde získávají za pomoci a
podpory sociálního pracovníka informace ohledně zaměstnání, dostupných veřejných služeb,
kulturních akcí aj.
Sociální pracovníci pomáhají uživatelům služby zprostředkovat kontakt se státními institucemi
(úřad práce, městské úřady apod.).
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Sociální, pracovní, finanční a základy právního poradenství

Náplní práce sociálních pracovníků je poskytovat i sociálně-právní poradenství uživatelům
služby a napomoci tak řešit jejich obtížnou životní situaci. Poradenství se zaměřuje na oblasti
řešení dluhů, rodinných vztahů, zaměstnání, státní sociální podpory apod.
Je možno využít služeb neziskové organizace Sociální agentura v Ústí nad Labem (spolupráce
je sjednána). Sociální agentura je vítězem prestižní ceny soutěže „Vzdělávací instituce roku
2014“. Sociální agentura může poskytnout kurzy finanční gramotnosti či rekvalifikační klurzy.


Individuální průvodcovství

Při práci s uživatelem služby je uplatňován individuální přístup (každý uživatel služby má
přiděleného osobního průvodce z řad pracovníků DPC). Pracovník s uživatelem služby vytváří
individuální plán, který obsahuje cíle, kterých chce uživatel služby dosáhnout a jednotlivé
úkoly, které povedou k jejich dosažení. Úkolem pracovníků je také posilování sebevědomí
uživatelů služby, motivace uživatelů služby a práce na vytváření a osvojení základních
pracovních a společenských i hygienických návyků uživatelů služby.

Služby budou poskytovány nepřetržitě, provozní doba sociálních pracovníků je v pracovní dny
od 7:00 – 19:30 hod.
Klienti za ubytování platí a to cenou, která je stanovena ve vyhlášce k zákonu o sociálních
službách.
Další informace v příloze:


Přihláška k pobytu



Proces přijetí žadatele o pobyt



Souhlas se zpracováním údajů



Ceník služeb



Průběh služeb



Domovní řád JOEY
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5 Zdroj financování
Předpokládáme, že financování projektu Joey – dům na půl cesty se bude skládat ze dvou částí:
Investiční část:
Integrovaný regionální operační program 2014-2020
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifické cíle:
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi - deinstitucionalizace
sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.
Bude podporována výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení pro
poskytování komunitní péče, jedná se i o pobytová zařízení. Podpořen může být například domov
se zvláštním režimem či domov pro osoby se zdravotním postižením. Předmětem projektu bude
nákup domu či bytu, jeho úprava a vybavení podle potřeb uživatelů. Objekt bude uspořádán jako
běžná domácnost s ložnicemi, kuchyní či kuchyňským koutem, obývacím pokojem, toaletou,
koupelnou a nezbytným technickým zázemím. V objektu či v bytě může být vyčleněn nezbytný
prostor pro pracovníky, kteří budou poskytovat podporu pomáhat uživatelům zvládat chod
domácnosti a další činnosti, které sami nezvládnou.
Z tohoto programu by se tedy postavilo 10 obytných buněk propojených do 8 samostatných
plně vybavených bytů, společenské místnosti a kanceláře.

Neinvestiční část:
Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa č. 2: Sociální začlenění a boj s chudobou
Investiční priority (dle nařízení č. 1303/2013)
-

Aktivní začlenění, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a
aktivní účast a zlepšení zaměstnanosti

-

Zvýšit uplatitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve společnosti a na trhu práce

Z tohoto programu se budou financovat pracovníci domu na půl cesty - předpokládáme
celkem 4 zaměstnance (3 sociální pracovníci a 1 psycholog) a různé kurzy a workshopy pro
uživatele Joey – domu na půl cesty, které budou podporovat aktivní začleňování do
společnosti a zvýší možnost klientů domu uspět na trhu práce.
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6 Časový harmonogram
1. fáze – přípravná (8 měsíců)
zpracování projektu, příprava rozpočtu na stavbu domu a vybavení domu, projednání a
získání lokality k výstavbě domu, získání stavebního povolení, podání žádosti o finanční
podporu
2. fáze – realizační (21 měsíců)
příprava a vyhlášení veřejné zakázky, výběr dodavatele ……… 4 měsíce
realizace stavby…………………………………………………14 měsíců
vybavení objektu………………………………………………… 3 měsíce
kolaudace objektu
propagace zařízení a jeho služeb mezi cílovou skupinou (letáky, reklama…)
3. fáze – hodnocení (6 měsíců)
vyúčtování…………………………… 3 měsíce
vypracování závěrečné zprávy……… 3 měsíce
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7 Rozpočet projektu
Dílčí ceny v rozpočtu jsou uvedeny bez DPH.

Investiční rozpočet (čerpání z IROP): ……………… 4 852 400 Kč bez DPH
(5 871 404 Kč s DPH)
Objekt k užívání (10 kontejnerů)….......................................................................3 000 000,8ks kontejnerů je využito jako bytové jednotky, 1 kontejner (bez sociálního zařízení) jako společenská
místnost, 1 kontejner (se sociálním zařízením) jako kancelář a zázemí pro pracovníky a návštěvníky
zařízení) - viz samostatná příloha č.1

Inženýrské sítě…..................................................................................................... 250 000,Nové vyvedení inženýrských sítí ze stávajících, již existujících

Pronájem lešení (není součástí stavebního rozpočtu) ……………………………….56 000,trubkové lešení / rámové lešení = (1m2 = 100 Kč/ měsíc) 289m2 x 100 x 2 měsíce (montáž + demontáž
+ doprava), uvedená základní cena je orientační, závisí na konkrétní stavbě, její výšce, členitosti
fasády, místě, poloze, ročním období)

Pronájem jeřábu (není součástí stavebního rozpočtu)………………………………25 000,Celodenní pronájem autojeřábu 25.000,-Kč/den (firma z UL – neplatí se doprava)

Základová deska pod kontejnery …………………………………………………200 000,(včetně podsypu a terénních úprav – 5 kontejnerů bude v přízemí, 5 bude umístěno do 1. atra),
pozemní práce, kovová síť, betonová vrstva)

Terénní úprava………………………………………………………………… ….200 000,Přístupový chodník, úprava terénu, zámková dlažba okolo budovy, plot 1bm= 330 Kč, odhadovaná
délka oplocení 300 m

Fasáda………………………………………………………………………………………..250 000,(1m2 = 900 Kč, odhadovaná plocha budovy 900 x 235m2)

Pavlač = ochoz …………………………………………………………………………… 200 000,Ochoz je vybudován jako přístup do vrchních bytových jednotek

Vybavení objektu – domu na půl cesty………………………………………….671 400,Vybavení byt. jednotek, společ. místnosti a kanceláře – viz samostatná příloha č.2

Neinvestiční rozpočet (čerpání z OP Zaměstnanost)……………2 083 968 Kč
Předpokládáme finanční pokrytí pro 4 pracovníky: 3 sociální pracovníky a 1 psychologa
viz samostatná příloha č. 3

Celkové náklady rozpočtu………………………………………..7 955 372 Kč

13

8 SWOT analýza
8.1 Silné stránky


Snížení počtu lidí bez domova, kteří pochází ze zařízení ústavní výchovy,
diagnostického ústavu nebo náhradní rodinné péče.



Snížení kriminality, prostituce a jiných nezákonných aktivit.



Velké množství mladých lidí bez domova – poptávka bude vždy.



Nízkonákladový projekt.



Socializace lidí z DD do společnosti a běžného života.



Adaptabilnost objektu – nenáročná výstavby a jakémkoliv místě (možno využít
jinde).

8.2 Slabé stránky


Málo pozemků, kde by se dal projekt zrealizovat.



Návaznost v dalším začlenění do společnosti – výlety, exkurze apod.



Nutnost napojení pozemku na obnovené inženýrské sítě (voda, elektřina, plyn,
kanalizace)

8.3 Příležitosti


V Ústí nad Labem se nachází dva dětské domovy a klokánek – předpoklad
velké poptávky.



Ukázky cesty pro jiná města k vybudování dalších těchto center.



Jednoduché stavební rozšíření.

8.4 Rizika


Riziko toho, že si lidé nebudou vážit naší pomoci.



Ničení majetku osobami, které zde pobývají.



Riziko déletrvajícího pobytu, malá snaha klientů o osamostatnění.



Nedodržení termínu etap, problémy investora.



Nedodržení rozpočtu projektu, nedostatek financí.



Živelné pohromy.



Nedodržení indikátorů.



Nedodržení všech legislativních závazků a pravidel.



Legislativní a institucionální změny.



Nedodržení pravidel výběru cílové skupiny.
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Nedodržení parametrů sociálních bytů.



Nedodržení podmínek nakládání se sociálními byty.



Nevhodný výběr nájemníků; nemožnost sehnat osoby z cílových skupin.



Neschopnost osob z cílových skupin platit nájemné.



Finanční ohodnocení sociálních pracovníků, jejich přetížení.



Zvýšená kriminalita v místě realizace projektu.



Nezájem osob z cílových skupin.



Možnost zvýšení sociální a prostorové segregace lokality.



Absence proti dluhové poradny.

Pro úspěšnost projektu by bylo samozřejmě ideální, kdyby se rizika, kterých jsou si autoři práce
vědomi, snížila či eliminovala, proto se před realizací projektu se budou snažit autoři využít
zkušeností z podobných projektů. Zároveň se také zavazují provádět zvýšenou kontrolní
činnost a více problematiku rizik konzultovat s odborníky.

9 Udržitelnost projektu
Dlouhodobá udržitelnost projektu Joey – dům na půl cesty je vyřešena podle současných možností,
které dává zákonné prostředí ČR. Největší finanční zátěží je rekonstrukce objektu – pokud bychom
na tuto část projektu získali finanční podporu z fondů EU, potom se domníváme,
že naše další finanční (neinvestiční) rozvahy jsou reálné a že by tento projekt měl skutečnou šanci
na realizaci.
Financování projektu má 2 části:
a) investiční – zde jsou započítány všechny stavební úpravy na stavbu objektu a vybavení osmi
bytových jednotek 1+KK, společenské místnosti a kanceláře sociálního pracovníka. Odhadovaná
cena je cca 6 mil. korun. Tato část projektu je jednorázová, vybudované a nakoupené prostředky
budou sloužit po dobu své životnosti – postupně bude docházet k jejich obnově.
b) neinvestiční – sociální zařízení bude zajišťovat finanční prostředky na svůj provoz z celé řady
zdrojů. Díky tomu budeme schopni poskytovat služby těm, kteří potřebují naše služby. Bohužel
přetrvává absolutní závislost zařízení na nenárokovatelných zdrojích – dotacích a grantech (jejichž
přidělení je ale velice nejisté). Tato část je dlouhodobá a problematická – oslovily jsme ale několik
podobných zařízení, a pokud budeme vycházet z jejich zkušeností, jeví se jako reálné následující
finanční zajištění:
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Hlavní zdroje příjmů:
1.Úhrady klientů jsou stanoveny ceníkem služeb – 3 500 Kč měsíčně za služby, z této částky musí
být placeny poplatky za spotřebovanou vodu, elektřinu, Wi-Fi připojení apod.
2. Dotace a granty budou tvořit významnou část rozpočtu Joey – domu na půl cesty, hlavními
poskytovateli dotací jsou ministerstva (Ministerstvo práce a sociálních věcí), poskytovatelem
grantů je Ústecký kraj, Město Ústí nad Labem a různé nadační fondy.
Počítáme-li s provozem 24 hodin pro DPC s kapacitou 8 uživatelů je základní nastavení 4
úvazků pracovníků v přímé práci (tento počet umožní čerpání dovolené, vzdělávání, porady,
supervize aj.).
Bude tedy nutné zajistit finanční prostředky pro 3 sociální pracovníky a 1 psychologa v různých
dotačních titulech státu a kraje (např. program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji).
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Zdroje:
http://www.hks.re/wiki/doku.php?id=integrace_deti_z_detskeho_domova_do_bezne
ho_zivota
http://www.diakoniecce-sobotin.cz/nase-sluzby/ostatní-na-pul-cesty/
http://www.kvetnazahrada.cz/ostatní-na-pul-cesty/
http://www.mostknadeji.eu/liberecky-kraj/ostatní-na-pul-cesty-liberec/
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavn%C3%AD_v%C3%Bdchova
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Btsk%C3%BD_domov
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hradn%C3%AD_rodinn%C3%A1_p%C3%
A9%C4%8De
https://www.nadaceterezymaxove.cz/nase-pomoc/partnerske-projekty/
https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/kolik-deti-opoustirocne-detske-domovy-v-cr-184.html
https://zena.aktualne.cz/rodina/povanocni-zamysleni-jsou-detske-domovy-zlataklec/r~i:article:781335/?redirected=1517347816
http://cfoworld.cz/ostatní/detske-domovy-materialni-blahobyt-ale-citova-bida-649
https://www.ipsos.com/cs-cz/jsou-na-odchod-do-bezneho-zivota-pripraveny-deti-zdetskych-domovu
https://www.ipsos.com/sites/default/files/201712/tz_unikatni_pruzkum_detske_domovy.pdf

Konzultace: stavební firma Zedmal s.r.o.
stavební firma Reint – Petr Pech
PEGAS Container
Dům na půl cesty Most k naději Liberec
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Seznam příloh:
1. Rozpočet investiční části – kontejnery
2. Rozpočet investiční části – vybavení objektu
3. Rozpočet neinvestiční části – tabulka s platy zaměstnanců
4. Ceník služeb
5. Přihláška k pobytu v JOEY – domu na půl cesty
6. Proces přijetí žadatele o bydlení
7. Domovní řád
8. Souhlas se zpracování údajů žadatele
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Příloha č.1
ROZPOČET INVESTIČNÍ ČÁSTI - KONTEJNERY
Vzhledem k velikosti přílohy je tato část zaslána v samostatném souboru.
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Příloha č. 2
ROZPOČET INVESTIČNÍ ČÁSTI – VYBAVENÍ OBJEKTU
Vybavení obytných kontejnerů – 1 bytová jednotka:
postel (z palet + matrace + pokrývka
+ polštář + povlečení)

skříň
psací stůl
kancelářská židle
křeslo 2x
konferenční stolek
televize
kuchyňská linka + sporák
lednice
nádobí (hrnce, příbor, hrnky, talíře)
mikrovlnná trouba
žehličky + žehlicí prkno
pračka se sušičkou
věšák
další výdaje (světlo, zrcadlo…)
Celkem za 1 byt

5 500 Kč
2 000 Kč
1 200 Kč
1 000 Kč
6 000 Kč
2 000 Kč
6 000 Kč
15 000 Kč
5 500 Kč
5 200 Kč
2 000 Kč
2 500 Kč
12 000 Kč
800 Kč
5 000 Kč
71 700 Kč

Náklady na vybavení 8 bytových jednotek: 573 600 Kč

Vybavení kanceláře
psací stůl
kancelářská židle
skříň
police
křesla 4x
konferenční stůl
věšák
počítač
Celkem za kancelář

2 500 Kč
1 200 Kč
2 000 Kč
1 400 Kč
12 000 Kč
2 000 Kč
1 200 Kč
12 000 Kč
34 300 Kč

Vybavení společenské místnosti
Stůl 3x
Židle 10x
Sedací souprava
police
věšák
počítač s Wi-Fi připojením
Celkem za kancelář

7 500 Kč
12 000 Kč
25 000 Kč
2 800 Kč
1 200 Kč
15 000 Kč
63 500 Kč
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Příloha č. 3
ROZPOČET NEINVESTIČNÍ ČÁSTI – TABULKA S PLATY ZAMĚSTNANCŮ
Plat pro sociálního pracovníka (1x) – měsíčně

Mzdová kalkulačka
Hodinová sazba
Odpracováno hodin
Hrubý příjem

180 Kč
sociální pojištění
160
zdravotní pojištění
28 800 Kč Celkový odvod na soc. + zdr.

1 872 Kč
Superhrubá mzda
1 296 Kč Odvod na zaměstnance
3 168 Kč
Sleva na dani

38 592 Kč Záloha na DPZČ
9 792 Kč
2 070 Kč Čistý příjem pro plátce DPZČ

5 478 Kč
20 154 Kč

Náklady na 3 sociální pracovníky – měsíčně......... 115 776 Kč
ročně………1 389 312 Kč

Plat pro psychologa (1x) – měsíčně

Mzdová kalkulačka
Hodinová sazba
Odpracováno hodin
Hrubý příjem

270 Kč
sociální pojištění
160
zdravotní pojištění
43 200 Kč Celkový odvod na soc. + zdr.

2 808 Kč
Superhrubá mzda
1 944 Kč Odvod na zaměstnance
4 752 Kč
Sleva na dani

57 888 Kč Záloha na DPZČ
14 688 Kč
2 070 Kč Čistý příjem pro plátce DPZČ

8 373 Kč
30 075 Kč

Náklady na 1 psychologa – měsíčně…….57 888 Kč
ročně……... 694 656 Kč

Celkové roční výdaje na 4 zaměstnance……………… 2 083 968 Kč
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Příloha č. 4
CENÍK SLUŽEB
1. Při vstupu do služby, je uživatel povinen uhradit 1000,-Kč vratné vstupní zálohy za
propůjčený inventář, tato částka se uživateli při řádném předání svěřeného inventáře po
ukončení služby navrací.
2. Uživatel má povinnost platit za službu úhradu 3 500,-Kč. Jestliže jde o kratší pobyt, činí
úhrada 120,-Kč denně. V ceně úhrady jsou poplatky za služby spojené s užíváním ubytování.
Tato úhrada je splatná do 15 dne předešlého měsíce (tzn. úhradu za srpen uhradit nejpozději
do 15. července).
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Příloha č. 5
PŘIHLÁŠKA K POBYTU V JOEY – DOMU NA PŮL CESTY
Jméno a příjmení žadatele:………………………………………………………………………
Datum a místo narození žadatele:………………………………………………………………
Adresa trvalého bydliště žadatele:……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Kontakt na žadatele:
Telefon: …………………………..email……………………………………………………….
Adresa zařízení, ve kterém žadatel byl do doby zletilosti, popř. doby studia, datum ukončení
pobytu:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Jak dlouho v zařízení žije/žil:…………………………………………………………………..
Kontakt na žadatelova sociálního pracovníka/ kurátora:
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………….
Telefonní číslo:………….............................................................................................................
Zdravotní stav žadatele:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Užívá žadatel dlouhodobě nějaké léky:
…………………………………………………………………………………………………...
Datum zamýšleného nástupu žadatele do služby:……………………………………………….
Vzdělání žadatele (předchozí ukončené vzdělání či škola, kterou právě studuje):
…………………………………………………………………………………………...............
Zájem o druh pracovního uplatnění:
…………………………………………………………………………………………...............
V čem se chce žadatel zdokonalovat:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Stručný popis očekávání od pobytu v Domě na půli cesty:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
ŽIVOTOPIS:…………………………………………………………………………………….
…………………...………………………………………………………………………………
…………………...…..………………………………………………………………………….
…………………….…..…………………………………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………………………………
…………………….…...………………………………………………………………………...
…………………………...………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………...…………………………………………………………………………
………………………...…………………………………………………………………………
Datum vyplnění přihlášky:………………………………………………………………………
Podpis žadatele
……………………….........

23

Příloha č. 6
PROCES PŘIJETÍ ŽADATELE O BYDLENÍ
Uskutečnění vstupního rozhovoru – osobně u sociálního pracovníka
Sepsání smlouvy, přijetí k ubytování – smlouva se uzavírá na 3 měsíce s možností prodloužení
na 1 rok (výjimečně 2 roky)
Individuální práce s uživatelem – definování cíle a dílčích kroků směřujících ke zlepšení
uživatelovi nepříznivé situace
Ukončení služby:


na vlastní žádost uživatele



ze strany poskytovatele, a to z těchto důvodů:
o

dlouhodobá nespolupráce při řešení situace

o

hrubé nebo opakované porušování Řádu DPC

o

nezaplacení úhrady za službu

o

při závažných projevech psychiatrického nebo jiného onemocnění, případně
zhoršení zdravotního stavu, které vyžaduje odbornou zdravotnickou pomoc

o

neohlášená nepřítomnost uživatele minimálně po dobu 1 týdne

o

při odvolání souhlasu s poskytováním osobních a citlivých údajů ze strany
uživatele služby.



uplynutím doby poskytování sociální služby stanovené smlouvou
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Příloha č. 7
DOMOVNÍ ŘÁD JOEY - DOMU NA PŮL CESTY v Ústí nad Labem

ÚVOD
(Jako ukázka je použit Domovní řád Most k naději, z. s. vycházející z: Metodická příručka pracovně-vzdělávacího
programu pro klienty Domu na půl cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic. Brno: Sdružení pěstounských rodin, 2008.
81 s. ISBN (Brož.) a.)

Ubytování chápou oba účastníci smlouvy, uživatel/ka (dále jen uživatel služby) - a
Cesta k lidem z.s., jako speciální bydlení na základě poskytování sociální služby JOEY - domu
na půl cesty v Ústí nad Labem. Oba účastníci se shodují na tom, že pronajímané bydlení plní
funkci dočasného sociálního ubytování s adaptačním programem s cíli:






poskytnout ubytování,
zprostředkovat kontakt se společenským prostředím,
zprostředkovat sociálně-terapeutickou činnost,
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatele služby,
pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

ZÁVAZKY UŽIVATELE SLUŽBY
Závazky vyplývají z listiny Domovního řádu, která napomáhá k úspěšné realizaci cílů
služby, především v osamostatnění uživatele služby, aniž by vznikla závislost na poskytované
službě. Závazky nejsou v rozporu s Listinou základních lidských práv a svobod a jsou v souladu
se Zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Uživatel služby na sebe dobrovolně
přejímá závazky vyplývající z pravidel domu JOEY, s kterými je seznámen před podpisem
služby. Podpisem smlouvy o užívání služby uživatel služby stvrzuje souhlas s jejich plněním.

PROVOZNÍ ŘÁD JOEY - DOMU NA PŮL CESTY
Adresa zařízení
Na Nivách
Ústí nad Labem

Provozní doba zařízení: nepřetržitě
Pracovní doba sociálních pracovníků: pondělí až pátek 8.00 – 19.30 (mimo státních svátků)
O ZMĚNÁCH V PROVOZU ČI PROVOZNÍ DOBĚ DPC JSOU UŽIVATELÉ
PŘEDEM INFORMOVÁNI NA PRAVIDELNÝCH SEZENÍCH
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Noční doba zařízení
Časové rozpětí 19.30 – 8.00, tedy v době nepřítomnosti pracovníka v přímé péči, je
zajišťováno z hlediska bezpečnosti uživatelů a objektu DPC přítomností služby, kterou tvoří
jeden pracovník, jež reaguje na aktuální skutečnosti v zařízení, ale neslouží uživatelům domu
k řešení jejich individuálních zakázek.
Noční směny tedy zajišťuji klid, pořádek a bezpečnost v domě JOEY – dům na půl
cesty (dale DPC). Z hlediska této definice tedy v případě nutnosti a na základě vlastního
vyhodnocení (a v přímém ohrožení života) kontaktují policii ČR, rychlou záchrannou službu,
hasiče.
Pracovník do přímého kontaktu s uživateli vchází pouze v případě výše zmíněném
anebo na základě podezření pracovníka, že dochází k porušování domovního řádu ze strany
uživatelů.
Možné porušení domovního řádu ze strany uživatele a způsoby řešení pracovníků
nočních směn:
1) Uživatel přichází do DPC opilý, či pod vlivem drog, případně užívá alkohol, či
drogy v objektu DPC. Uživatel bude pracovníkem vyzván k podstoupení testu na přítomnost
alkoholu, či drog v moči/slinách. Pakliže test vyjde pozitivně, je uživatel: a) pokárán, b) v
případě opakovaného porušení domovního řádu obdrží upozorňovací dopis a c) pokud i nadále
porušuje pravidla bude s ním ukončena spolupráce.
2) Uživatel je agresivní vůči jinému uživateli. Uživatel je: a) pokárán, b) v případě
opakovaného porušení domovního řádu obdrží upozorňovací dopis a c) pokud i nadále porušuje
pravidla bude s ním ukončena spolupráce.
/pkud uživatel nereaguje na domluvy. může být zavolána policie ČR. Následně jsou
jednotlivá porušení domovního řádu řešena s psychologem a sociálními pracovníky.
3) Uživatel má v objektu DPC neohlášenou návštěvu. Cizí osoba může být z DPC
vykázána, pokud odmítne, může být zavolána policie ČR.
4) Uživatel může být pracovníkem vyzván k prohlídce pokoje, pokud tento odmítne je
automaticky bráno, že uživatel porušil domovní řád v tomto smyslu. Pracovník o tomto provede
zápis a následně při běžné pracovní době řeší pracovníci v přímé péči a vedoucí služby.
Pracovník má dále právo vyzvat uživatele k prohlídce pokoje v případě, že má
podezření na užívání alkoholu, drog, kouření tabáku v prostorách objektu. Pokud dojde k
potvrzení této domněnky je postupováno dle pravidel výše, či je o situaci proveden zápis (dle
míry provinění) a toto je následně vyhodnoceno pracovníky v přímé péči dle platného
domovního řádu. Dále může být uživatel vyzván k prohlídce pokoje v případě podezření
havárie, či na svoji žádost.

PRAVIDLA JOEY - DOMU NA PŮL CESTY
1.

Při vstupu do služby, je uživatel povinen uhradit 1000,- Kč vratné vstupní zálohy za propůjčený

inventář, tato částka se uživateli při řádném předání svěřeného inventáře po ukončení
služby navrací.
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2.
Uživatel má povinnost platit za službu úhradu 3 500,- Kč. Jestliže jde o kratší pobyt,
činí úhrada 120,-Kč denně. V ceně úhrady jsou poplatky za služby spojené s užíváním
ubytování. Tato úhrada je splatná do 15 dne předešlého měsíce, (tzn. úhradu za srpen uhradit
nejpozději do 15. července).
3.
-

Uživatel služby je povinen aktivně spolupracovat s pracovníky Domu na půl cesty
(dále jen DPC) na:
tvorbě a plnění Osobního plánu,
na aktivizační činnosti.
Osobní plánování znamená cílevědomě směřovat za pomoci a podpory služby k

osamostatnění a ukončení pobytu v DPC. Tato povinnost vyplývá ze Zákona o sociálních
službách. Osobní plán vytváří uživatel za pomoci svého klíčového pracovníka za účelem
získávání nových dovedností potřebných pro samostatný život. Plnění plánu vyhodnocuje
klíčový pracovník společně s uživatelem každý měsíc. Z tohoto setkání je vyhotoven zápis
Měsíční hodnocení uživatele.
Řídit se Požárním řádem, Požárním evakuačním plánem a Požární poplachovou
směrnicí,
se kterými je seznámen pracovníkem DPC při vstupu do služby.
Při využívání společných prostor dbát pokynů pracovníků DPC.
Pod vedením pracovníka DPC se účastnit pravidelných setkání všech uživatelů DPC
(zpravidla 1x za týden). Smyslem setkání je plánování činností v následujícím období,
vyjasňování nedorozumění a řešení případných problémů.
Podílet se na udržování čistoty a pořádku společných prostor DPC i jeho okolí.
Podílet se na nákupu: toaletního papíru, prostředku na mytí nádobí, sáčků do
odpadkových košů, hadříků na mytí nádobí
Pořádek a čistota je pravidelně kontrolována pracovníky DPC.
Dodržovat bezpečný provoz při zacházení s elektrickými zařízeními v DPC.
-

Dodržovat noční klid od 22.00 hod. do 6.00 hod. (tzn. zvukem ani světlem
neobtěžovat spolubydlící).
Pobyty mimo DPC hlásit pracovníkovi.
V době od 22.00 hod. do 8.00 hod. (tedy po uplynutí pracovní doby zaměstnanců v
přímé péči) je každý jeden uživatel povinen i nadále dodržovat domovní řád, zodpovídá za svojí
bezpečnost a bezpečnost spolubydlících a za majetek Cesta k lidem, z. s.
Při opouštění objektu DPC uzamknout pokoj, byt a hlavní vchod.
Při ztrátě klíčů na své náklady uhradit výměnu zámků a opatřit klíče v potřebném
počtu.
V případě potřeby (při podezření z porušování Domovního řádu, bezpečnosti práce a
požární ochrany) umožnit vstup do pokoje pracovníkům DPC. V havarijních situacích (požár,
únik plynu, vody apod.) je vstup do pokojů umožněn automaticky. V zimním období též při
kontrole teploty v
jednotlivých pokojích.
-
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Při podezření na výskyt infekčního onemocnění, které by mohlo ohrozit zdraví
ostatních
obyvatel DPC (tato povinnost se vztahuje i na výskyt cizopasníků, např. vší, blech
apod.) toto
podezření neprodleně nahlásit přítomnému pracovníkovi. Dále má povinnost podřídit
se hygienickým opatřením určeným pracovníkem DPC (např. dezinfekci).
Hospodárně přistupovat ke spotřebě elektrického proudu, vody a tepla pro vytápění.
-

SANKCE
V případě porušení některého z těchto zákazů, je dále rozpracován sankční systém,
který upravuje rozdílné hodnocení sankcí.
-

Jednání uživatele služby nesmí zasahovat do práv a soukromí jiných osob. Není
tolerováno žádné ponižování spolubydlících, rasistické projevy, agresivní chování,

šikana, krádeže apod.
Je zakázána jakákoliv konzumace návykových látek (drog a alkoholu), a jejich
přechovávání (kromě tabákových cigaret na vytyčených místech).
Pracovníci DPC nejsou zbaveni ohlašovací povinnosti. Dozví-li se pracovník DPC o
páchané /spáchané/plánované trestné činnosti hodnověrným způsobem, má povinnost
ohlásit případ Policii ČR.
Je zakázáno kouření v celém objektu DPC - je povoleno pouze na vyhrazeném místě v
areálu DPC.
Je zakázáno přechovávání a nošení zbraní v objektu DPC.
Je zakázáno, bez přítomnosti pracovníka služby DPC, přijímat osoby, jejichž totožnost
nebyla nahlášena a zapsána do Žurnální knihy.
Je zakázáno ničit vybavení pokoje a objektu. (Požívat potraviny ve společenské
místnosti.)
V případě, že uživatel služby způsobí na majetku DPC jakoukoli škodu, je povinen
tuto škodu uhradit. Na úhradu je možno použít příslušnou částku ze zálohy na inventář.
V případě, že by škoda přesahovala momentální finanční možnosti uživatele služby,
zástupce zváží, zda uživateli služby umožní splácet škodu na základě dohody o náhradě škody
ve splátkách.
Uživatel služby případnou škodu hlásí zaměstnanci DPC konajícímu službu, který o
události uvede záznam do Žurnální knihy.
Uživatel služby v rámci svých možností zabrání škodě, která hrozí majetku DPC, a neníli to přímo možné, má povinnost alespoň učinit všechna opatření k tomu, aby vzniklá škoda
byla co nejnižší.
Je zakázáno chovat na pokoji či v objektu DPC zvířata.
Je zakázáno užívání návykových látek v budobě DPC
Je zakázáno agresivní chování (destrukce majetku)
Menší přestupky jsou posuzovány mírněji.
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Ostatní provinění
1) Nedostavení se pro aktivizační činnost
2) Nepořádek na pokoji při kontrole pracovníky
3) Nerespektování pokynů pracovníka, např. výzva k úklidu svěřeného úseku
4) Nedostavení se na domluvenou konzultaci bez předchozí omluvy (možno i telefonicky
v případě delší směny v práci apod.)
7) Neúčast na sezení - Omlouvá práce, úřad, když není možno domluvit jiný termín, lékař
8) Poškození majetku organizace – uživatel dá do pořádku na vlastní náklady
9) Nevyzvednutí si poštovní zásilky na základě doručené výzvy nejpozději 2. den
10) Slovní napadání a vyhrůžky v přítomnosti pracovníka – záleží na posouzení
11) Návštěva v DPC v nepřítomnosti pracovníka.
12) Neomluvená nepřítomnost na víkendové aktivitě. Pro všechny je aktivita povinná,
omlouvá
pouze směna v práci, nemoc – potvrzení od lékaře. V mimořádných případech lze
neúčast omluvit při
včasné domluvě s pracovníkem (pobyt u rodiny, brigáda….)
12) Neomluvená nepřítomnost v DPC přes noc.
13) Kouření v objektu.
Ostatní provinění jsou řešena dle předchozích postupů: a) pokárání, b) v případě
opakovaného porušení domovního řádu obdrží uživatel upozorňovací dopis a c) pokud i nadále
porušuje pravidla bude s ním ukončena spolupráce.

POVINNOSTI PŘI UKONČENÍ SLUŽBY
Při ukončení pobytu má uživatel služby povinnost předat ve stavu odpovídajícímu
běžnému opotřebení:
užívaný pokoj,
vnitřní vybavení užívaného pokoje (2x ložní prádlo, 2x ručníky, popř.
zapůjčený budík, prodlužovací kabely, lampičku…)
klíče.

UKONČENÍ POBYTU
Ze strany poskytovatele služby na základě opakovaného porušení Domovního řádu.
Ze strany uživatele služby formou písemného oznámení.
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Při ukončení pobytu má uživatel služby povinnost uhradit případné dlužné částky.
Pokud by došlo k poškození svěřených věcí v rozsahu zřetelně větším, než je rámec běžného
opotřebení, je uživatel
služby povinen věci nahradit, či uhradit v dohodnuté výši a době.
-

V den svého odchodu uživatel služby opouští DPC dle dohody do stanoveného
termínu, jinak dle dohody.

-

Po předchozí dohodě lze osobní věci uživatele po ukončení služby v DPC zanechat.
Uživatel služby je uloží, za přítomnosti pracovníka, do obalů – pytlů. Osobní věci
uživatele služby budou skladovány maximálně po dobu tří měsíců. Po uplynutí této
doby budou nevyzvednuté věci zlikvidovány. V případě, že uživatel služby odejde bez
dohody a věci zanechá na pokoji, nenese Poskytovatel služby za uložení osobních věcí
hmotnou odpovědnost a po uplynutí tří měsíců jsou nevyzvednuté věci zlikvidovány.

PRÁVA UŽIVATELŮ SLUŽBY DPC
1. Jednat s vedoucím Domu na půl cesty, sociálním pracovníkem, pracovníkem v
sociálních službách nebo dalšími odpovědnými osobami DPC.
2.
Používat společné prostory objektu.
3.
Používat vyhrazené prostory k praní, vaření a stolování.
4.
Přijímat osoby, jejichž totožnost byla nahlášena pracovníkovi DPC a zapsána do
žurnální knihy.
5.
Používat PC s připojením na internet ve stanovené době a na vyhrazeném místě
6.
Požádat odpovědné osoby DPC o zamezení návštěv osob, se kterými se uživatel/ka
nechce stýkat a
jejichž pobývání je v DPC nežádoucí
7.
Požádat pracovníka DPC o radu a pomoc při vyřizování žádosti o byt, práci, jednání s
úřady apod.
9.
Právo využít služeb pracovníka v sociálních službách, popř. sociálního asistenta
10.
Vyžádat si konzultaci terapeuta
12.
Právo podávat stížnost
13.
Právo na zachování listovního tajemství
14.
Právo na volný pohyb
15.
Právo na ochranu osobních údajů
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Příloha č. 8
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ ŽADATELE
Já níže podepsaný/á v souladu s §4 písm. n) §5 odst. 5 a §9 písm. a Zákona č. 101/2000 Sb. O
ochraně osobních údajů, uděluji tímto souhlas k tomu, aby JOEY - dům na půl cesty v Ústí nad
Labem shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní a citlivé údaje, týkající se mé osoby,
uvedené v mém osobním spise, popřípadě v archivu domu na půl cesty.
V Ústí nad Labem dne: ……………………………….
Jméno a příjmení………………………………………………………

Podpis: ..............................................
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