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Byty na půl cestyChomutov/KA1

Cílová skupina
• Osoby od 18 do 26 let

• Osoby, které po dosažení zletilosti opouštějí zpravidla školská
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro
osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které
jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné
léčby. Případně ti, kteří v daném věku mají tuto zkušenost
v anamnéze.
• Podmínkou je ztráta či absence bydlení a vazba na Chomutov či
ORP.

Cíl služby
• Zajištění ubytování.

• Posilování nezávislosti na systému sociální pomoci.
• Podpora v začlenění uživatele do společnosti a trh práce v maximální
možné míře.
• Pomoc uživateli v procesu postupného zapojování do samostatného
a běžného života.

• Podpora k přejímání vlastní zodpovědnosti za svůj život.
• Vybavení uživatele dovednostmi k získání a udržení vlastního bydlení
a jeho zprostředkování.
• Vedení k dosažení maximální možné míry stability ve vlastním životě.

Činnosti při poskytování sociální
služby
•

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

•

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních
záležitostí.

•

Aktivity zaměřené na rozvoj specifických a sociálních dovedností.

•

Nácviky dovedností v oblasti finanční gramotnosti.

•

Zprostředkování kontaktů se zaměstnavateli a spolupracujícími organizacemi.

•

Zajišťování doprovodů.

•

Zprostředkování telefonátů.

•

Praktické nácviky dovedností (úklid, vaření, praní, hygiena).

•

Pravidelné konzultace s pracovníky BPC.

•

Komunitní setkávání.

Charakteristika poskytované
sociální služby
• Ubytování je poskytování v délce max. jednoho roku.

• Po dobu svého pobytu nehradí uživatelé žádné poplatky,
jsou podporováni k zajištění příjmů a spoření.
• Službu poskytujeme bez předsudků, při poskytování služby
se řídíme Etickým kodexem pracovníků K srdci klíč, o. p. s.
• Ke každému uživateli přistupujeme individuálně, intenzitu
podpory s ním kontraktujeme v souladu s jeho potřebami.

Asistence pro stabilizaci a
zvýšení zaměstnatelnosti CS/KA2
•

Asistenční pracovník individuálně podporuje cílovou skupinu, provází jí novou
situací od počátku až do konce, tj. do ukončení účasti v projektu. Popisuje
výchozí stav, sestavuje spolu s cílovou skupinu plán změn v rámci
individuálního plánu účastníka včetně kroků pro dosažení cíle/ů.

•

Cílem asistenčního pracovníka je skutečně stabilizovat sociální stav účastníka
do takové míry, aby jeho dosavadní problémy negativně neovlivňovaly jeho
další vývoj i po skončení projektu, nebo aby se je účastníci učili řešit
prostřednictvím dostupných služeb a nezůstávali pasivní či nevyhledávali jiná
kontraproduktivní řešení, případně se nevraceli k naučeným nezdravým
modelům chování.

Workshopy JOB CLUBY a WORKSHOPY
prevence pře/zadlužování/KA3
•

•

•
•

Pracovníci TPM nacvičují s cílovou skupinu reálné situace spojené s nekalými
obchodními praktikami, produkty bankovního trhu, "zdravého půjčování
a výhodného spoření".
Formou interaktivní přednášky vysvětlují účastníkům vývoj dluhu pro jeho
nesplácení, (mimo)soudního vymáhání, při zjištění dluhů odesílají účastníky do
místních občanských / dluhových poraden.
Dle individuálních potřeb účastníků pracují na nastavení měsíčního rozpočtu,
dohlíží na jeho plnění a pomáhají s aktualizací při změně finanční situace
účastníka.
Účastníci se aktivně zapojují př. nácvikem telefonátu s věřitelem a interpretací
získaných znalostí (posouzení a analýzou konkrétní nabídky bankovního
produktu, tvorba měsíčního osobního rozpočtu, aj.). Časová dotace
1 Workshopu za/předluženosti je 3 hodiny.

Tréninková pracovní místa/
KA4
•
•

•
•
•
•

Realizaci zajišťuje lektor pracovních činností za podpory metodika TPM
Přímo navazuje/je realizována v souběhu s KA 3 a zejména KA 2, kdy z 15
zapojených osob z CS je vybráno 8 os., které jsou umístěny na TPM.
Vybraní účastníci budou absolvovat TPM v délce max. 5 měsíců (forma DPČ).
S účastníky na TPM bude sepsána dohoda (DPČ) s vymezením pracovních
činností a hodinovým rozsahem.
Doba pracovního tréninku, je max. 20 hodin týdně, ale může se lišit v závislosti
na individuálních schopnostech a dovednostech CS.
TPM nenahrazuje současné zaměstnance žadatele, ani externích subjektů,
cílem vytvoření tréninkového prostoru a daných TPM je aktivizace CS,
obnovení či pozvolné utváření systematických pracovních návyků a získání
pracovních schopností a dovedností zaučením na konkrétní pozici za účelem
zvýšení potenciálu CS v uplatnění na TP.

Cesta
uživatele ve
službě BPC

• sepsání záznamu o
jednání s uživatelem
• představení služby CS a
prostor BPC
• prohlídka bytu BPC
První kontakt CSse
službou BPC

• vytvoření IP dle cílů a potřeb
uživatele
• podpora ve stabilizaci
uživatele a naplňování IP
podpůrnými činnostmi
zaměřenými na finanční
gramotnost, posílení bazálních
dovedností a podporu
zaměstnávání

2 - 5 měsíc

Přijetí CS do služby
BPC
• seznámení s pravidly

BPC a domovním řádem
• podepsání pobytové

smlouvy
• předání bytové jednotky
a výdejky včetně klíčů

2 - 12 měsíc
• průběžná kontrola

naplňování IP

• kontrola dodržováná

pravideln a kontrolaúklidu
na bytech BPC
• doprovody a podpora při
jednání s jinými institucemi
a úřady

• čas na aklimatizaci uživatele
v novém prostředí
• podrobnější seznámení s
chodem služby
• vytvoření osobnostního
dotazníku CS

•vytvoření sociální
anamnézy CS
Adaptační proces 30 dní

• zhodnocení IP 1x za měsíc zaměření na nový cíl a tvorba
nového IP
• Příprava na přechod do
vlastního bydlení
• šetření finančních prostředků
na odchod z BPC

3 - 12 měsíc

Personální složení projektu
Byty na půl cesty
Sociální pracovník:
Eva Karičková, DiS: Telefon: 776 867 522, e-mail: karickova@ksrdciklic.cz
Pracovník v sociálních službách:
Irena Monhartová: Telefon: 776 867 625, e-mail: monhartova@ksrdciklic.cz
Supervizor služby:
Mgr. Dagmar Doubravová
Tréninková pracovní místa
Lektor pracovních činností/pracovní terapeut
Bc. Martina Fikarová: Telefon: 771 128 206, e-mail: fikarova@ksrdciklic.cz
Asistenční pracovník/pracovní terapeut
Nikola Doležalová: Telefon: 771 127 602, e-mail: n.dolezalova@ksrdciklic.cz

Personální složení a zázemí
Projektový manažer/metodik sociální práce
Bc. Lucie Průšová, DiS., Tel: 770 183 078, prusova@ksrdciklic.cz
Evaluátor projektu
Kateřina Betáková, betakova@ksrdciklic.cz

Adresa zázemí služeb
Školní 5336, 43001 Chomutov (3. patro)

Beethovenova 3891,
430 01 Chomutov
•

Jedná se o byt v
panelové zástavbě.

•

Je dostupný
automobilem, je zde
možnost parkovat za
domem nebo v jeho
těsné blízkosti.

•

Lehká dostupnost je i se
spoji MHD.

•

Byt se nachází v první
podlaží.

Beethovenova 3891,
430 01 Chomutov
• Sociální zařízení je nově zrekonstruováno s novým vybavením. Koupelna
je vybavená koupelnovým závěsem, zrcadlem a koupelnovou předložkou.
• Byt je o velikosti 2+1 a je dispozičně řešený následovně:
• Za hlavním vstupem do prostoru je předsíň, kde se též nachází sociální
zařízení.
• Z předsíně vedou dveře do dvou pokojů, které jsou průchozí a do
samostatné kuchyně.

Beethovenova 3891,
430 01 Chomutov
•

Každý pokoj je standardně vybaven lůžky (včetně lůžkovin), plédem, šatní skříní,
nočním stolkem, sušákem, sedacím vakem, předložkou před postelí a roletami.

•

Pokoje byli nově dovybaveny komodou, poličkou a stojacílampou.

Beethovenova 3891,
430 01 Chomutov

•

Kuchyň je pro všechny tři uživatele společná, je vybavena novou kuchyňskou
linkou, mikrovlnou troubou, kombinovaných sporákem, lednicí s mrazákem,
pračkou a rychlovarnou konvicí. Později sem byl i z praktických důvodů přesunut
stůl,který původně byl na chodbě.

Dostojevského 3932,
430 01 Chomutov
• Byt je v panelové zástavbě ve
vilové čtvrti
• Je plně občansky vybaven
• V těsné blízkosti nákupních
center
• Parkovat lze před domem
nebo v jeho těsné blízkosti

Dostojevského 3932,
430 01 Chomutov
•

Byt je o velikosti 2+1 a je dispozičně řešený následovně:

• Za hlavním vstupem do prostoru je předsíň, kde se též nachází sociální zařízení.
•

Sociální zařízení je vybaveno koupelnovým závěsem, zrcadlem a koupelnovou
předložkou.

•

Z předsíně vedou dveře do dvou samostatných pokojů a kuchyně.

Dostojevského 3932,
430 01 Chomutov
•

Každý pokoj je standardně vybaven jedním lůžkem (včetně lůžkovin), plédem,
šatní skříní, nočním stolkem, sušákem, sedacím vakem, předložkou před postelí
a roletami.

•

Pokoje byli nově dovybaveny komodou, poličkou a stojací lampou.

Dostojevského 3932,
430 01 Chomutov
Kuchyň je rovněž pro oba uživatele společná, je vybavena novou kuchyňskou
linkou, mikrovlnou troubou, kombinovaných sporákem, lednicí s mrazákem,
pračkou, rychlovarnou konvicí, stolem a dvěma židlemi.

Hobby našich uživatelů
•

Jeden ze studentů se zajímal
v době užívání služby
o fotografování a chtěl být
profesionálním fotografem.

•

V dubnu měl výstavu fotografií na
zámečku Červený Hrádek.

•

Této vernisáže se zúčastnilo vedení naší
organizace K srdci klíč

•

Mezi zúčastněnými též byli pracovníci
BPC a všichni uživatelé.

• Dnes podniká na základě živnostenského
oprávnění.

Hobby našich uživatelů
•

Náš bývalý pracující uživatel se
věnuje atletice a běhá krátké
tratě.

•

Pravidelně trénuje a zúčastňuje
se běžeckých závodů družstev i
jednotlivců.

•

Na posledním běžeckém závodu
družstev v Lovosicích získali
druhé místo.

Děkujeme za pozornost ☺

