DOMOV NA POLCESTE
V Domove na polceste (DpC) sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej
osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej
služby v zariadení, po skončení starostlivosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately, alebo po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z väzby.

V Domove na polceste sa v priebehu roku 2012 poskytovalo:
1. Ubytovanie na určitý čas na základe zhodnotenia celkovej situácie klienta;
2. Sociálne poradenstvo
2a) Sociálne poradenstvo
individuálne
2b) Sociálna prevencia, psychoterapia a krízová intervencia
Spoločné a individuálne rozhovory - motivačné, riadiace, hodnotiace zamerané
predchádzanie a na zabraňovanie príčin vzniku, prehlbovanie alebo opakovanie
porúch psychického alebo sociálneho vývinu a na osobnostný rast klientov
3. Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov - išlo o odbornú činnosť, ktorá
bola zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri
vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní
tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej
osoby.

4. V procese socializácie sa u klientov hodnotilo:
- dodržiavanie podmienok dohodnutých pri uzatváraní zmluvy;
- schopnosť vybavovať si úradné záležitostí samostatne;
- schopnosť samostatnej manipulácia s elektrickými spotrebičmi, dodržiavanie
bezpečnostných predpisov pri manipulácii;
- schopnosť dodržiavania osobnej hygieny a čistoty v osobných veciach i v spoločných
priestoroch, dôslednosť pri práci, zodpovedné vykonávanie zverených úloh;
- schopnosť efektívne hospodáriť s financiami
- nažívanie v tolerancii
- vzájomná pomoc
- vytváranie si prvých vlastných pravidiel pre svoj budúci život

2. Pracovná terapia
Hlavným cieľom pracovnej terapie bolo zabezpečiť čo najlepšie podmienky na
sebarealizáciu klientov pri ich sprevádzaní k samostatnému životu a uplatneniu sa na trhu
práce. Osobný tútor – sprevádzateľ bol pedagóg, ktorý pomáhal klientom s využitím
pedagogických metód individuálneho sprevádzania.
Najdôležitejšie aktivity v rámci pracovnej terapie boli nasledovné:
 obaľovanie kníh v literárnom kútiku
 výroba darčekového košíka
 práca s hlinou a výroba srdiečok z hliny
 predvianočné upratovanie
 umývanie okien
 upratovanie ubytovacích priestorov
 pranie a žehlenie
 varenie a pečenie
 príprava Mikuláša pre deti KS
 pomoc pri vianočnej výzdobe
V Domove na pol ceste boli utvorené podmienky na:
1. prípravu stravy - klienti sa stravovali individuálne vo svojej kuchynke;
2. vykonávanie základnej osobnej hygieny
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva – v rámci spoločnej práčovne;
4. záujmovú činnosť – v rámci kútikov zriadených v KS
– multimediálny s prístupom na internet,
– literárny,
– hobby klub s možnosťou stolnotenisových turnajov,
– kútik pre praktický život – práca s hlinou, keramickou vypaľovacou pecou, práca
v kuchyni pri príprave jedál
– kútik bibliografický
– šport a turistika
V rámci zvyšovanie svojej odbornosti a zaradenia sa na trh práce klientky absolvovali
opatrovateľský kurz.
Vo voľnom čase mali možnosť zapojiť sa do projektov „Kultúra tela a ducha“ a „Daj
sa mi napiť z prameňa krás“ realizovaných v rámci Prevencie kriminality a Hodiny deťom.
Zúčastnili sa týždenného pobytu vo Vyšných Ružbachoch, na Košiarnom Briežku,
víkendového pobytu v Rajeckých Tepliciach, na rôznych kultúrnych vystúpeniach.
V rámci duchovnej podpory mali možnosť zúčastňovať sa na bohoslužbách.

