DOM HISTORIE
Organizace byla založena v roce 1997
První Dům na půl cesty se otevřel v roce 1998
V současné době provozuje v Praze:
3 Domy na půl cesty / DOM8, DOM Bydlo Ječná, DOM Bydlo Bohdalec
Ambulantní poradnu TYKADLO
Sociální rehabilitaci DOMJOB
Sociální firmu Košára
Další programy a projekty

DOMY NA PŮL CESTY ČÍSLA
DOM 8 1999 – 2018
Klienty jsou mladí lidé 18 – 26 let
Celkem 285 klientů
Základní doba pobytu 1 rok / Průměrná doba pobytu 9 měsíců
65% jsou mladí lidé se zkušeností s institucionální péčí
DOM BYDLO 2003 – 2018
Klienty jsou mladí lidé 18 – 26 let
Celkem 105 klientů
Základní doba pobytu 1 rok / Průměrná doba pobytu 14 měsíců
48% jsou mladí lidé s institucionální péčí

DOMY NA PŮL CESTY KLIENTI
Klienty Domů na půl cest jsou mladí lidé, kteří vyrůstali částečně nebo úplně bez rodinného
zázemí a dobré rodičovské péče.
 Mladí lidé, kteří prožili celý život od narození v ústavní péči
 Mladí lidé, kteří prožili část dětství v ústavní péči nebo pobytovém zařízení
 Mladí lidé z vážně nefunkčních rodin
 Mladí lidé s reálnou zkušeností s bezdomovectvím

Klienti Domů na půl cesty ve větší či menší míře
 Zažili trýznivou zkušenost spojenou se špatnou péčí rodičů či pečovatelů = ACE
 Trpí poruchami attechmentu a mnoha následnými psychosociálními obtížemi i psychiatrickým
onemocněním
 Nedisponují zdroji pro vstup do samostatného života jako jsou: finance, majetek, vzdělání,
podpora blízkých, bezpečné bydlení, zkušenosti a dovednosti

DOMY NA PŮL CESTY PŘÍSTUPY A FILOSOFIE
DOM pracuje ve 3 časových rovinách
MINULOST = osobní historie, vztahy, traumata, následky ACE, terapie
SOUČASNOST = finance, práce, vztahy s lidmi, práva a povinnosti
BUDOUCNOST = budování kompetencí, vzdělání, zaměstnání, finanční
stabilita
DOM pracuje prostřednictvím
BEZPEČNÉ SROZUMITELNÉ PROSTŘEDÍ = pravidla a práce s nimi
SOCIÁLNÍ UČENÍ = učení osobní zkušeností a zážitkem reality
BEZPEČNÝ VZTAH S INDIVIUÁLNÍM PRŮVODCEM = zážitek bezpečí a důvěry

DĚKUJI ZA POZORNOST

www.dom-os.cz

