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Veřejný závazek Centra SÁMOVKA

Své poslání naplňuje Vhled, z. s. - Centrum SÁMOVKA prostřednictvím sociální služby „Dům
na půl cesty“, kterou provozuje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách“
a prováděcí vyhláškou zákona 505/2006. Služba „Dům na půl cesty“ je realizována
prostřednictvím programu „Byty na půl cesty“ (dále jen „BPC“).
Níže uvedené poslání, cíle poskytované služby, definování cílové skupiny a principů
poskytované služby chápou pracovníci domu na půl cesty Vhled, z. s. jako veřejný závazek.

Poslání
Centrum SÁMOVKA podporuje mladé lidi, kteří vyrůstali v podmínkách dětského domova,
pobývali v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v pěstounské péči, nebo byla jejich
rodina dysfunkční.
Služba Byty na půl cesty jim poskytuje jak dostupné bydlení, tak i podporu při vlastním
rozhodování o svých dalších životních krocích a záměrech. Mladí lidé do 26 let, kteří chtějí
aktivně řešit svou životní situaci a přijmout vyšší míru odpovědnosti, mají v průběhu
jednoho roku spolupráce příležitost stát se soběstačnými a následně obstát v samostatném
životě.

Cíle poskytované služby
Mladé lidi v rámci služby vedeme k tomu, aby byli schopni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Získat či rozvinout návyky a dovednosti při vedení domácnosti.
Hospodařit s penězi a přebírat zodpovědnost za své finanční závazky.
Najít a udržet si práci, nebo studovat.
Respektovat důležité společenské normy a zvládat komunikaci s běžným okolím.
Znát svá občanská práva a dodržovat své občanské povinnosti.
Zajistit si vhodné návazné bydlení.
Získat náhled na vlastní rizikové chování.
Umět vyhledat pomoc – odbornou i podpůrnou.

Cílová skupina
Mladí lidé ve věku 18-26 let, kteří pobývali v dětském domově, v zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, v pěstounské péči nebo v dysfunkčních rodinách, a kteří potřebují další
provázející podporu, jsou ochotni aktivně řešit svou životní situaci a jsou schopni základní
sebe - obsluhy.
Do cílové skupiny primárně nepatří uchazeč:
 Jehož psychiatrická diagnóza vyžaduje akutní a soustavnou péči, tělesný handicap
vyžaduje bezbariérovost, mentální hendikep vyžaduje jiný typ služby,






který je v akutní závislosti na alkoholu, drogách nebo herních automatech,
který pobýval pouze ve výchovném ústavu,
který byl odsouzen za spáchání některého či více z trestných činů obecně
nebezpečných, proti životu a zdraví, proti svobodě a lidské důstojnosti, proti lidské
důstojnosti v sexuální oblasti, proti lidskosti, proti rodině a dětem,
jehož chování v přijímacím řízení opakovaně vykazuje známky agresivity, požití
alkoholu či psychotropních látek.

Místo a kapacita a poskytovatel služby
Služba BPC je realizována na adrese Sámova 6, 101 00 Praha 10; IČ: 26654261.
Služba BPC je poskytována celkem 10 klientům v pěti dvoulůžkových bytech. Byty jsou
zařízené nábytkem a vybavením potřebným k běžnému bydlení.

Principy poskytování služby
Slušnost

pracovníci naplňují princip slušnosti svým osobním jednáním
vůči kolegům z týmu, vůči zájemcům a klientům služby,
partnerům zařízení a rovněž v rámci místní komunity i širších
společenských vztahů.

Odbornost

služba je poskytována odborným a k profesionalitě vedeným
pracovním týmem.

Respekt

pracovní tým respektuje osobnost a volby každého klienta
služby, jeho lidskou důstojnost a lidská práva

Individuální přístup

pracovníci vycházejí z možností a potřeb jednotlivých klientů

Posilování samostatnosti

pracovníci motivují klienty k jejich samostatnému rozhodování
a předcházení tím vzniku závislosti klientů na poskytované
službě.

