KVĚTNÁ ZAHRADA, Z.Ú
sídlem v obci Květná č.p. 40, 572 01 pošta Polička
tel. +420 604 380 307 | 604 551 429 | kvetnazahrada.dpc@seznam.cz | www.kvetnazahrada.cz
Dům na půl cesty Květná zřizuje Květná Zahrada, z.ú., jako sociální službu „domy na půl cesty“
podle zákona o sociálních službách. Služba má registrační číslo 5151431.

DŮM NA PŮL CESTY KVĚTNÁ
Dům na půl cesty Květná
se nachází v obci Květná
č.p. 40 a 159, 572 01 pošta
Polička, a dále ve startovacím
bytě

na

adrese

Alešova

1425/5, 568 02, Svitavy.

Co to je? = Místo, ve kterém mohou mladí lidé, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, bydlet,
naučit se pracovat, začít řešit své problémy a postupně se postavit na vlastní nohy.
Pro koho to je? = pro mladé lidi od 18 do 26 let (výjimečně i pro starší) v nepříznivé sociální situaci (to
znamená – jsem v krizové situaci, nemám kde bydlet a nemohu nyní bydlet na běžné ubytovně nebo
někde jinde, řeším dluhy, nemám práci, nemám nikoho z rodiny, kdo by mi se situací pomohl, mám
problémy s běžným životem kolem sebe – neumím jednat na úřadech, nevím jak se co vyřizuje, na co a
kde mám nárok, a podobně.). Naše kapacita je 13 mladých lidí.
Co od nás můžete očekávat? = společně si sedneme k vašim problémům a budeme hledat řešení.
Pomůžeme vám hledat a nacházet cesty, jak své problémy řešit a vyřešit. V tomto vás podpoříme tak, jak
to budete potřebovat a jak jsme schopni. Spolu s tím vám po dobu spolupráce poskytneme ubytování a
další podporu podle vašich potřeb, cílů a schopností a současně podle našich možností. Nejsme totiž
zakázkové krejčovství, neumíme a nemůžeme vás podpořit ve všem a samozřejmě nic nemůžeme dělat
za vás.
Pokud nemáte pracovní návyky, nepracujete, nechodíte denně do školy nebo na rekvalifikaci, a jste
zdravý/zdravá, rádi vás zařadíme do našeho programu prostupného zaměstnávání (roční cyklus, který
se skládá z výcviku pracovních kompetencí, práce v našem sociálním podniku, práce v partnerských
firmách a pak práce kdekoli u zaměstnavatele). Tomu se u nás nelze vyhnout, počítejte s tím prosím .
Jak začít? = zavolejte na výše uvedený telefon, napište na výše uvedený e-mail a podívejte se na náš
web, kde najdete další informace.

Pomáháme tomu, kdo si chce sám pomoci,….

