
Kde nás najdete:
Pavlovova 588/12, 736 01 Havířov - město

V blízkosti zastávek MHD Náměstí Republiky, 
Lípová a Národní třída.

Telefon vedoucí:  
+420 770 178 033 nebo nás  
najdete na webu  
www.sos-vesnicky.cz/ 
co-delame/dum-na-pul-cesty

Úřední hodiny pro jednání  
se zájemci o službu:

Úterý:  08:00 – 11:00  12:00 – 17:00 
Čtvrtek: 08:00 – 11:00  12:00 – 15:00
(případně podle domluvy)

SOS dětské vesničky

SOS dětské vesničky patří mezi nejvýznamně-
jší neziskové organizace v České republice.  
Už více než padesát let usilují o láskyplný  
domov pro každé dítě. Ročně pomáhají 
stovkám rodin ohrožených odebráním dítěte, 
stejně jako týraným, zneužívaným a zaned-
bávaným dětem, které ve své původní rodině 
nemohou vyrůstat. V Domě na půl cesty  
SOS Kotva pomáhají mladým dospělým se 
vstupem do samostatného života. 

SOS Kotva
Havířov 
Dům na půl cesty 



Co vám nabízíme
•  Ubytování ve dvoulůžkových pokojích
•  Klidné zázemí 
•  Využívání společného počítače, připojení přes WIFI 
•  Plně vybavená kuchyň a pokoje
•  Podmínky pro osobní hygienu a praní 
•  Možnost spolupodílet se na vybavení pokoje 
•  Podporu a poradenství při vyřizování vašich  

záležitostí 
•  Doporučení na další služby a instituce 
•  Asistenci (vaření, nakupování, obstarávání  

domácnosti atd.) 
•  Doprovody (ÚP, magistrát města, lékař aj.) 
•  Volný režim příchodů a odchodů 
•  Respektujeme jedinečnost každého člověka  

bez ohledu na genderovou identitu, vztahovou 
orientaci, etnickou příslušnost, náboženské  
či politické přesvědčení

Co budeme potřebovat my od vás 
Dodržovat vnitřní řád, zejména: 
•  spolupráci se svým klíčovým pracovníkem (schůzka 

během prvního měsíce 1x týdně, poté 1x za 14 dní) 
•  chuť na sobě pracovat, učit se novým věcem 
•  udržovat po sobě pořádek a být ohleduplný  

k ostatním 
•  dle rozpisu plnit službu na úklid společných prostor 
•  během roku se účastnit společných setkání  

s pracovníky a alespoň dvou generálních úklidů 
•  v bytě nekouřit, kouřit mimo dům a nedopalky po 

sobě uklízet
•  neužívat v bytě drogy, nevstupovat do bytu pod 

jejich vlivem ani je nevnášet
• chovat se tak, abyste nenarušoval/a soužití a nikoho 

neohrožoval/a

Pro koho jsme
Pokud je vám od 18 do 26 let a jste: 
• z dětského domova či jiného zařízení (školské 

zařízení pro výkon ústavní výchovy, krizové 
centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc atd.)

• z pěstounské rodiny či jiné formy náhradní  
rodinné péče

• v tíživé životní situaci 
a potřebujete podporu, ale nemáte nikoho, kdo by 
vám ji mohl poskytnout (rodina, kamarádi,  
kolegové). 

Je třeba, abyste v průběhu pobytu studoval/a nebo 
pracoval/a. Rádi vám s nalezením školy či práce 
pomůžeme.

Podpoříme vás v tom, abyste žili svůj život  
samostatně a zodpovědně.

Služba není určena
• osobám, které k samostatnému životu potřebují 

pomoc jiné osoby nebo bezbariérový přístup
• osobám s nekompenzovaným duševním  

onemocněním, neléčenou závislostí, akutním 
infekčním onemocněním, osobám s omezenou 
svéprávností nebo s mentálním postižením

• osobám, kterým v posledních 6 měsících byla 
udělena výpověď ze služby DPC SOS Kotva

• osobám s dětmi

V čem vás můžeme podpořit
• Samostatnost – umět si vyřizovat své záležitosti 
• Uplatnění – kvalitní a smysluplná práce nebo 

studium
• Hospodaření – umět zacházet s penězi 
• Komunikace – se spolubydlícími, přáteli,  

rodinou, ale i s nadřízenými a úřady
• Vedení domácnosti – umět vést samostatnou 

domácnost (uvařit si, vyprat si)
• Smysluplné trávení volného času 
• Navazování a udržování vztahů
• Hledání vlastní identity
• Získání navazujícího bydlení 


