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ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE
PRO MLADISTVÉ A MLADÉ DOSPĚLÉ

OSPM poskytuje pobytové a ambulantní sociální služby mladým
lidem ve věku od 15 do 26 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení nebo jsou ohroženi sociálním
vyloučením a nejsou schopni svoji situaci řešit vlastními silami.
OSPM poskytuje podporu a dočasné zázemí pro aktivity vedoucí
k rozvoji dovedností, návyků a společenských vazeb potřebných
k překonání nepříznivé sociální situace a vytváří podmínky
k návratu zpět do rodiny nebo samostatného života. Klienti jsou
ubytováni na jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích. Celková
ubytovací kapacita zařízení je 38 lůžek.

Cíle pobytových sociálních služeb
• zajištění dočasného, finančně dostupného ubytování
a zajištění následného bydlení;
• poskytnutí účinné pomoci při řešení akutních sociálních
problémů;
• osvojení a rozvíjení osobnostních a sociálních kompetencí;
• osvojení nebo udržení pracovních návyků;
• řešení dluhů;
• zlepšení interpersonálních vztahů v rodinách;
• rozvíjení finanční gramotnosti;
• aktivní zvyšování kvalifikace;
• aktivizace k produktivnímu trávení volného času.

POBYTOVÉ SLUŽBY PRO MLADISTVÉ
AZYLOVÝ DŮM PRO MLADISTVÉ (AD I)
Pobytová sociální služba, o kterou mohou
žádat:
• mladí lidé ve věku od 15 do 26 let, kteří
nemají z různých důvodů kde bydlet
(konflikty s rodiči, ztráta bydlení) a potřebují
řešit svoji nepříznivou sociální situaci;
• rodiče (příp. jiní zákonní zástupci), kteří mají
výchovné problémy se svými dětmi a nejsou
schopni (nemají možnosti) je již sami řešit.
Cena za službu AD I
Cena za jednu noc pobytu je stanovena na 5 Kč. Poplatek za
ubytování se hradí předem na celý kalendářní měsíc a je nevratný
(např. v měsíci lednu uhradí vždy částku 155 Kč). Současně se
složí vratná jistina na způsobené škody ve výši 500 Kč za první
měsíc pobytu a 100 Kč za každý následující měsíc. Dále má klient
možnost stravovat se v zařízení za poplatek 100 Kč denně (30 Kč
snídaně, 40 Kč oběd, 30 Kč večeře).
Příklad: Za měsíc pobytu, který trvá 30 dnů, zaplatí klient předem
150 Kč za ubytování, splátku jistiny ve výši 500 Kč, za stravu při
odběru snídání a obědů 2 100 Kč. Celkem 2 750 Kč.

POBYTOVÉ SLUŽBY PRO MLADÉ DOSPĚLÉ

AZYLOVÝ DŮM PRO MLADÉ
DOSPĚLÉ (AD II)

DŮM NA PŮL CESTY (DPC)

Pobytová sociální služba pro
mladé lidi bez domova ve
věku od 18 do 26 let, kteří jsou
v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení, ale
nejsou momentálně schopni ji
samostatně řešit.

Pobytová
sociální
služba
určená mladým lidem ve věku
od 18 do 26 let, kteří nemají
patřičné rodinné zázemí a byli
před
dosažením
zletilosti
odkázáni na některou instituci
pro péči o děti a mládež
(dětský domov, pěstounská
péče, výchovný ústav), nebo
kteří byli propuštěni z výkonu
trestu
odnětí
svobody,
příp. ochranné léčby.

Cena za služby AD II a DPC
Cena za jednu noc pobytu je stanovena na 50 Kč. Poplatek za
ubytování se hradí předem na celý kalendářní měsíc. Při podpisu
smlouvy hradí uživatel služby v hotovosti poskytovateli vratnou
jistinu (kauci) ve výši 2 000 Kč určenou na úhradu případných
zaviněných škod. V případě finančních potíží klienta může vedoucí
OSPM povolit splátkový kalendář jistiny, první splátka se hradí
vždy při podpisu smlouvy a činí 500 Kč.
Příklad: Za měsíc pobytu, který trvá 30 dnů, zaplatí klient předem
1 500 Kč za ubytování a splátku jistiny ve výši 500 Kč. Celkem
2 000 Kč.

Pobytové služby neposkytujeme osobám
• závislým na návykových látkách nebo s pozitivním výsledkem
testu na přítomnost návykových látek;
• s těžkým somatickým postižením, které nezvládají základní
sebeobslužné činnosti;
• jejichž zdravotní omezení vyžaduje bezbariérový přístup, nebo
osobní asistenci;
• jejichž zdravotní stav dle § 36 vyhlášky 505 vyžaduje poskytnutí
ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
• jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným
způsobem narušovalo kolektivní soužití.
Klienti mají k dispozici
• učebnu a keramickou dílnu;
• posilovnu, spinning, víceúčelové hřiště s umělým povrchem;
• zahradu;
• sportovní vybavení pro letní i zimní aktivity;
• běžné domácí spotřebiče (pračka, lednička, televize,
mikrovlnná trouba, sporák);
• Wi-Fi připojení.
Podmínkou pobytu je aktivní účast na řešení vlastních sociálních
problémů.
Kontaktní údaje:

+420 543 210 670
socialniprevence.cz
socialniprevence.cz
Vedoucí OSPM
Mgr. Jan Gajdziok
+420 773 071 879
gajdziok.jan@brno.cz

AD I
Celní 15/3, Brno-střed,
Štýřice, 639 00 Brno
Mgr. Jana Skoumalová
+420 543 217 260
skoumalova.jana@brno.cz
AD II, DPC
Vídeňská 14/78, Brno-střed,
Štýřice, 639 00 Brno
Mgr. Blažej Ingr
+420 543 217 261
blazeji@seznam.cz

