Posláním DOMINA je podporovat, udržovat a rozvíjet soběstačnost a samostatnost
lidí s duševním onemocněním, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí,
rozvíjet své schopnosti a dovednosti, uplatnit se na trhu práce a začlenit se do běžné
společnosti.
Příklad dobré praxe
Paní V. začala navštěvovat Domino přibližně před
rokem. Zpočátku byla uzavřená, teprve po získání
důvěry k pracovnicím se svěřila se svým velkým
problémem, který stále zhoršoval její psychický
stav. Tímto problémem byla proběhlá exekuce na
rodinný dům, který jejich rodině patřil několik
generací. O exekuci do poslední chvíle nevěděla, v
době, kdy probíhalo řízení byla hospitalizována.
Díky spolupráci pracovnic Domina s klientkou a dalšími organizacemi se povedlo zjistit stav a
původ věci. Podařilo se zklidnit finanční situaci rodiny, došlo ke stěhování na jiné místo. Pomohli
jsme klientce při jednání s úřady a v současné době je paní V. v dobrém psychickém stavu a
zabydluje se v novém domě.

Provozní doba:
PO 9.00 – 16.00
ÚT 9.00 – 16.00
ST 9.00 – 16.00 (aktivity mimo budovu Domina)
ČT 9.00 – 16.00
PÁ 9.00 – 14.00
Kontakt:
Vedoucí služby – tel. 776 655 343

Azylový dům je ubytovací služba poskytovaná mužům starším osmnácti let, kteří se
ocitli bez střechy nad hlavou. Naším posláním je podpořit muže bez bydlení, a často
i bez práce, k tomu, aby si bydlení a práci opětovně získali.

Příklad dobré praxe
Pan Jiří (61 let) přišel o bydlení v době, kdy byl hospitalizován v
nemocnici. Jeho družka se přestěhovala do domu s pečovatelskou
službou a on se neměl kam vrátit. Pan Jiří byl dlouhodobě evidován
na Úřadu práce. Od listopadu 2016 využíval služby Nízkoprahové
denní centrum a Noclehárnu a od prosince bydlel na Azylovém
domě. Pan Jiří měl zdravotní problémy, prodělal mozkovou mrtvici,
špatně mluvil a často zapomínal. I přesto se mu podařilo sehnat si
práci jako skladník, udržet si ji. A tak se v říjnu 2017, ještě s jedním
kamarádem, přestěhoval do podnájmu.

Provozní doba:
PO – NE – nepřetržitý provoz
Kontakt:
Vedoucí služby – tel. 776 655 305

Služba Nízkoprahové denní centrum nabízí mužům i ženám bez domova starším
osmnácti let chvíli oddechu na jejich nelehké pouti náročnou životní situací.
Poskytujeme zázemí umožňující těmto lidem komplexní hygienickou a stravovací
sebeobsluhu. Naším posláním je poskytnout lidem bez domova starším 18let
možnost vysprchovat se, získat čisté oblečení, uvařit si jídlo a využít základní sociální
poradenství, a tím docílit zlepšení jejich aktuální životní situace.
Příklad dobré praxe
Do Domu sv. Pavla se pan Petr přišel ptát na možnosti služby Nízkoprahové denní centrum. Přišel
i v doprovodu své přítelkyně pí. Simony. Na ulici skončili dle svých slov z toho důvodu, že jeho
partnerka byla prý na ubytovně sexuálně obtěžovaná ostatními muži a pan Petr se s nimi, pod
vlivem alkoholu, „pustil“ do fyzické potyčky. Díky tomuto incidentu jim byl pobyt na ubytovně
ukončený a oni tak neměli kam jít. V době kdy k nám pár přišel, byli na ulici třetí den.
Jejich společným cílem bylo hledání práce s bydlením. V průběhu několika sociálních poradenství
jsme společně našli několik ubytoven a možných prací. Hledání práce se ale zdálo bohužel
bezúspěšné. Shodou okolností zavolal do Domu sv. Pavla s pracovní nabídkou pán, který v
minulosti služby DsP využíval, a nyní již dlouhodobě pracuje. Jeho zaměstnavatel nabízel práci i
s ubytováním v Praze na pouti. Nabídka byla sice pouze pro muže (stavění pouťových atrakcí),
ale při telefonickém jednání se zaměstnavatelem se podařilo panu Petrovi vyjednat práci
(úklidové práce) i pro přítelkyni. Panu Petrovi jsme poskytli úvěrové jízdné do Prahy (finance na
cestu pro partnerku měli), a tak jim oběma nic nebránilo, aby se vydali za novým začátkem.
Provozní doba:
PO – NE – 8.00 – 16.00
Kontakt:
Vedoucí služby – tel. 776 655 305

Posláním služby Noclehárna je poskytnout mužům bez přístřeší starším 18let
možnost přespání v čistém a vytopeném prostředí, a tím podpořit zlepšení jejich
aktuální životní situace.
Příklad dobré praxe
Pan Jindřich se náhle, po několika životních karambolech, ocitl „na ulici“. Byl sám, zoufalý a
nevěděl, co si má počít. Po několika nocích strávených pod širým nebem se venku seznámil s
panem Petrem. Petr také neměl kde být, ale v době, kdy se seznámili již navštěvoval Dům sv.
Pavla, kde přespával na Noclehárně. Pan Jindřich si tedy řekl, že to zkusí, a večer již místo na
lavičce usínal v posteli. Získal tím nejen možnost důstojného přespání, ale zároveň možnost řešit
se sociální pracovnicí svou nelehkou situaci a společnými silami najít východisko a naději na lepší
zítřky.

Provozní doba:
PO - NE
zimní období: 17.30 – 8.00
letní období: 19.30 – 8.00
Kontakt:
Vedoucí služby – tel. 776 655 305

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P. nabízí zázemí, odbornou pomoc a
podporu dětem a mládeži, kterým hrozí společensky nežádoucí jevy, sociální
vyloučení, nebo se nacházejí v nepříznivé životní situaci.

Příklad dobré praxe
Klárka se k nám do služby dostala přes doporučení
ve škole na doučování. Nejdříve chodila pouze na
doučování, ale později jsme i po promluvě s maminkou nabídli Klárce další programy naší služby. Klárku
maminka vychovává sama, nemají moc peněz,
proto si nemůže ani dovolit Klárce platit kroužky.
Klárka se stala naším každodenním uživatelem
služby, vždy si u nás udělá úkoly a přípravu do školy,
potom je i na program klubíku. Když bylo potřeba, poskytli jsme jí pomůcky do školy - sešity,
obaly, pastelky, nůžky, lepidlo. Klárka ráda tvoří a maluje, proto jí moc baví naše výtvarné dílny.
Všechny své výtvory si bere domů, kde si je vystavuje. Také je ráda, že s námi může chodit na
různé výlety a akce. Například den dětí si moc užila, a když jsme potom mluvili s maminkou, tak
se nám svěřila, že je ráda, že Klárka mohla na akci jít, protože ona sama musela být v práci.
Provozní doba:
PO 12.00 – 16.00 školní příprava
16.00 – 18.00 dílny
ÚT 12.00 – 14.00 školní příprava
14.00 – 15.30 klubík (6–11 let)
15.30 – 18.00 klub (12-20 let)
ST 14.00 – 15.00 klubík (6–11 let)
12.00–14.00 školní příprava
15.00 – 18.00 klub (12-20 let)
ČT 14.00 – 15.30 klubík (6–11 let)
12.00 – 14.00 školní příprava
15.30 – 18.00 klub (12-20 let)

PÁ 12.00–13.00 školní příprava
13.00 – 14.30 dílny
14.30 – 18.00 klub (12-20 let)
Individuální sociální poradenství + administrativa:
PO – PÁ 10.00 – 12.00 hod.

Kontakt:
Vedoucí služby – tel. 731 604 494

Terénní program je sociální služba, která vyhledává a podporuje osoby, které jsou
ohroženy sociálním vyloučením nebo jsou již sociálně vyloučeny, případně se
nacházejí v krizové životní situaci.
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez domova, etnické menšiny.

Příklad dobré praxe
Pracovnice Terénního programu s panem Jiřím spolupracuje již
několik let a je mu nápomocná při vedení a udržování domácnosti. Pan
Jiří žil dlouhou dobu s vysokými dluhy, které nesplácel, proto mu
neustále narůstaly. Díky její snaze se jí podařilo pana Jiřího motivovat
k řešení jeho situace s dluhy. Nejprve začal své dluhy věřitelům
postupně splácet na základě splátkového kalendáře. Později
pracovnice pomohla panu Jiřímu navázat kontakt s organizací, která
se zabývá insolvencí, kam ho zároveň doprovázela na schůzky a
poskytovala mu potřebnou podporu. V současné době pan Jiří splácí
dlužnou částku, terénní pracovnice je s ním v pravidelném kontaktu a
snaží se dohlížet na to, aby uživatel svůj dluh splácel.

Provozní doba:
PO – PÁ 7.00 – 16.00 hod.
Kontakt:
Vedoucí služby – tel. 731 604 457

Cílem sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SASANKA je stabilizovaná rodina,
která je schopná samostatně zvládat problémy každodenního života a zajistit svým
dětem, podle svých možností odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj.
Služba je poskytována zdarma a je určena pro rodiny s dětmi do 18 let věku z Českých
Budějovic, převážně žijících v sociálně vyloučených lokalitách nebo v lokalitách se
zvýšeným rizikem sociálního vyloučení. Jedná se o rodiny, u kterých je ohrožen vývoj
dětí v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží
sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich vývoje.

Příklad dobré praxe
Služba spolupracuje s rodinou paní J. V. rodina měla 4
členy. Z toho 3 nezletilé děti. Na Vánoce spáchal partner
paní J. sebevraždu. Následně byly matce odebrány děti
orgánem sociálně právní ochrany dětí. Důvodem pro
odebrání dětí bylo zanedbávání péče. Paní J. navíc přišla i
o bydlení. Matka byla kvůli tomu ve velice špatném
psychickém stavu. Požádala nás o pomoc. S rodinou jsme
začali aktivně spolupracovat, pomáhali jsme jí při řešení dluhů, v bytové situaci a podporovali
jsme rodinu v rámci materiální a potravinové pomoci. Paní si našla partnera, který byl
registrovaný na úřadu práce. Díky naši aktivní spolupráci si pan D. našel práci, začal splácet dluhy,
které měli, rodina se začala stavět na vlastní nohy. Rodině jsme pomohli najít ubytovnu, kde
doposud bydlí. Ve spolupráci s OSPOD jsme zažádali o vrácení dětí do rodiny. V mezičase
rozhodnutí soudu jsme aktivně hledali školky a školu pro děti, kterou se nám podařilo najít. Soud
vyhověl na základě našeho doporučení a doporučení OSPOD a děti byly navráceny zpátky po pěti
měsících do rodiny. Rodina je v současné době samostatná. Spolupracují s námi v oblasti
poradenství. Rodinu pravidelně navštěvujeme, čas od času jim pomůžeme s materiální a
potravinovou pomocí a jsme s nimi v pravidelném kontaktu. Děti ve škole nyní prospívají dobře.
Paní je opět těhotná a čeká chlapečka. Pan D. chodí do práce na dvanáctihodinové směny a stará
se o rodinu. V prosinci 2017 se paní J. s panem D. vzali.

Provozní doba:
PO – PÁ 7.30 – 16.00 hod.
Kontakt:
Vedoucí služby – tel. 775 655 422

