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S účinností od 1. července 2012 zajišťuje o.s. Barry & spol. sociální službu Dům na půl cesty (DPC), která je financována z Evropského sociálního fondu
ČR. Své poslání naplňuje prostřednictvím sociální služby „Dům na půl cesty“,
kterou provozuje v souladu se Zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb.
ve znění prováděcí vyhlášky č.505/2006 Sb.
DPC se nachází v obci Býchory, 7 km východně od Kolína. Založen byl v prostorách pavilonu A Dětského domova se školou. Prostory původně sloužily
jako samostatná bytová jednotka pro
zaměstnance domova. DPC má samostatný vchod, dva byty oddělené
společnou chodbičkou. Každý byt
má vlastní kuchyňskou linku, sprchu
a WC. Součástí DPC je zahrada s posezením. Kapacita DPC je maximálně 5 lůžek.

www.barry.cz

CO MŮŽEME NABÍDNOUT ?

Dům na půl cesty nabízí zpravidla tyto sociální služby:
• Dočasné ubytování (zpravidla na 12 měsíců)
• Osobní asistenci při jednání s úřady
• Pomoc při vyhledávání zaměstnání a budoucího bydlení
• Základní sociální poradenství
• Spolupráci se školami v rámci dokončení vzdělání
nebo zvýšení profesní kvalifikace
• Vedení k ekonomické samostatnosti
• Pomoc etopeda, speciálního pedagoga a právníka
• Zapojení do pracovní terapie
• Zajištění sociálně terapeutických činností
• Podporu v péči o domácnost (vaření, nákupy, praní, žehlení, úklid)
PRO KOHO TADY JSME ?

Dům na půl cesty poskytuje ubytování a sociální zázemí pro přechodné resocializační období mladým lidem od 18 ti do 26 let:
• po ukončení ústavní výchovy (dětský domov, dětský domov se školou,
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.)
JAKÝM LIDEM NEPOSKYTUJEME SLUŽBU ?

•
•
•
•
•

kteří hledají pouze ubytování
nejsou schopni samostatného pohybu bez pomoci druhé osoby
se závislostí na alkoholu, drogách, gamblingu
s duševním onemocněním
v posledních 3 měsících využívaly služby našeho Domu na půl cesty a byla
s nimi ukončena smlouva o poskytování sociální služby z důvodu porušení
dohodnutých pravidel

JAK DLOUHO U NÁS MŮŽE KLIENT ZŮSTAT ?

Délka pobytu je zpravidla 12 měsíců. V případě studentů lze pobyt prodlužovat
do doby ukončení studia. V ostatních případech je prodlužování pobytu individuálně
domlouváno. Poplatek za ubytování včetně služeb je max. 3 000,- Kč/měsíc za osobu, nebo 100 Kč/den za osobu podle zákona o sociálních službách.
PROČ VYUŽÍT PRÁVĚ NAŠE SLUŽBY ?

• známe prostředí ústavní péče, navazujeme na její výchovný
a rehabilitační program
• máme zmapovanou síť náhradní rodinné péče ve Středočeském kraji
• úzce spolupracujeme s pracovníky sociálně právní ochrany dětí a mládeže
ve Středočeském kraji
• spolupracujeme s neziskovými organizacemi, které se zaměřují na mládež
ohroženou sociálním vyloučením
• máme připravené pracovně terapeutické programy na zvířecí farmě
a EKO centru
• umožňujeme zapojení do programu hiporehabilitace, vlastníme 4 koně
• zajišťujeme vzdělávací programy prostřednictvím uměleckých aktivit
• podporujeme ubytování klientů,kteří ukončili ústavní péči a chtějí
být nablízku svým sourozencům v DDŠ
• nabízíme návrat bývalým klientům DDŠ do prostředí a mezi zaměstnance,
které důvěrně znají
• máme odborný tým s dlouholetou etopedickou praxí

