
 

 

 

 

 

 

Děkujeme za podporu 

FINANČNÍ POMOC 

DPC Maják a DPC Koruna založila a provozuje 

Ekumenická síť pro aktivity mladých, z.ú. 

BANKOVNÍ ÚČET  

43-354 127 0277/0100 

KONTAKTNÍ OSOBA 

Mgr. Eva Mikulecká 

tel.: 728 047 030 

e-mail: mikulecka@ccshmichle.cz 

JAK SE K NÁM DOSTANETE 

• ze zastávky Lihovar bus č. 244 

 do zastávky Otínská 

• vlak Praha-hl.nádr. (Smíchov) 

 do zastávky Praha-Radotín  

bus č. 244  do zastávky Otínská 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 

ADRESA 

Nám. Osvoboditelů 44/15B 

153 00 Praha 16 – Radotín 

KONTAKTNÍ OSOBA 

Mgr. Gabriela Federlová 

tel.: 724 830 822 

e-mail: federlova.majak@centrum.cz 

Domov na půl cesty 

KORUNA 

Poskytuje bydlení a podporu mladým lidem, 

kteří odcházejí z dětských domovů a 

podobných zařízení nebo z rodin ohrožujících 

jejich vývoj. 



Kolik se v DPC Koruna platí 

- 100 Kč/1 den (podle počtu dní v měsíci, max. 

3 100 Kč měsíčně). 

- Vratná kauce 500 Kč (možno na splátky). 

 

 

Cílem  DPC Koruna 

je podpora mladých lidí v těchto oblastech: 

- Podpora samostatnosti obyvatel 

- Uplatnění v zaměstnání (včetně tréninku pracovních návyků) 

- Hospodaření s financemi 

- Podpora vztahů s blízkými osobami a rodinou 

 

 

Jak to v DPC Koruna vypadá 

- 4 samostatné dvoulůžkové pokoje, 

celkem 8 lůžek. 

- Každý pokoj má k dispozici  koupelnu se 

sprchovým koutem, WC, vlastní pračku. 

- Pokoje jsou vybaveny základním 

nábytkem a ledničkou. 

- K dispozici jsou 2 velké kuchyně (vždy 

společné pro 2 pokoje) vybavené 

základními spotřebiči (varná konvice, 

mikrovlnná trouba, varná deska, trouba). 

- Venkovní posezení na prostorné terase 

v 1. patře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak žádat o pobyt v DPC Koruna 

Zájemce (příp. jeho zástupce) kontaktuje 

DPC Koruna telefonicky, e-mailem nebo 

osobně, aby si domluvil informační 

schůzku, na které se dozví všechny 

potřebné informace o pobytu v Koruně, a 

pak si může podat Žádost o poskytnutí 

sociální služby v DPC Koruna.  

 

Posláním Domova na půl cesty Koruna  

(dále jen DPC Koruna) 

- Usnadnit začátek samostatného života mladým lidem, kteří mají 

chuť a snahu na sobě pracovat a zlepšit si svoji sociální situaci, 

která je nepříznivě ovlivněna tím, že prožili část života 

v ústavním zařízení pro děti a mládež, nebo že přicházejí z rodin, 

ve kterých nezískali návyky a dovednosti pro samostatný život. 

- Prostřednictvím individuálního přístupu, dobrých mezilidských 

vztahů a respektování osobnosti každého člověka motivujeme 

mladé lidi k tomu, aby se postupně dokázali obejít bez pomoci 

sociálního systému a uměli žít v souladu se společenskými 

normami. 

 

 

Komu pomáháme 

- Mladým lidem ve věku 18 – 26 let, kteří opouštějí zařízení 

náhradní výchovné péče nebo v nich prožili část svého života či 

přicházejí z rodin ohrožujících jejich vývoj, kteří mají vůli a 

ochotu najít si práci nebo dostudovat, naučit se hospodařit a 

postavit se tak odpovědně na vlastní nohy. 

- Těhotným dívkám, maminkách nebo tatínkům ve věku 18 – 26 let 

s 1 – 2 dětmi (max. 5 let věku dítěte), kteří opouštějí zařízení 

náhradní výchovné péče nebo v nich prožili část svého života či 

přicházejí z rodin ohrožujících jejich vývoj, kteří mají vůli a 

ochotu najít si práci nebo dostudovat, naučit se hospodařit a 

postavit se tak odpovědně na vlastní nohy a řádně pečovat o své 

dítě/děti. 

Co poskytujeme 

Základní služby: 

- Bydlení na dobu až 2 let 

- Sociální poradenství  

- Asistenci při vyřizování běžných záležitostí 

(jednání s úřady, soudy, operátory, bankami, 

dopravními podniky apod.) 

- Asistenci při vedení domácnosti a financí 

- Podporu při studiu 

- Pomoc s hledáním pracovního uplatnění 

- Podporu kontaktů s rodinou a jinými osobami 

- Pomoc při využívání běžně dostupných služeb 

- Zprostředkování lékařské a psychologické péče 

Další bezplatné služby: 

- Wi-fi síť v bytech 

- Využívání počítače s internetem 

- Půjčování lůžkovin 

- Půjčování vybavení do domácnosti 

- Pomoc farářky v oblasti duchovního života 

 

 

 

Co je podmínkou pro poskytování služby 

v DPC Koruna  

- Ochota na sobě pracovat a zlepšit si svoji 

sociální situaci 

- Dodržování Smlouvy a pravidel v Koruně 

- Plnění stanovených cílů spolupráce 

- Zaměstnání nebo studium během pobytu 

- Pravidelné hrazení služby 

 

 

Jak pobyt v DPC Koruna probíhá 

- Smlouva o poskytování sociální služby je 

uzavírána na dobu určitou (podle potřeb 

obyvatele, nejčastěji  na 6 – 12 měsíců 

s možností prodloužení až na 2 roky). 

- Každý obyvatel má svého pracovníka – 

průvodce, se kterým se pravidelně schází 

a sestavuje svůj individuální plán (cíle, 

kterých chce obyvatel dosáhnout během 

pobytu v Koruně). Společně plán 

v průběhu pobytu sledují a vyhodnocují, 

případně proměňují. 

- Sociální poradenství můžou využívat 

také bývalí obyvatelé Koruny, kteří 

s námi chtějí udržovat kontakt. 

 

 


