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Česká Lípa

Děkujeme za pomoc s rekonstrukcí, 

zahájením a podporou sociální služby 

Snílkova domu na půl cesty

+ služba je částečně podporována z dotací Libereckého kraje a MPSV
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Karolíny Světlé 103, 47125 Jablonné v Podještědí

Provozovatel: 
Snílek. o.p.s., Staré Splavy č.e.253, 47163 Doksy

Tel. 722 619 452 - Mgr. Kateřina Knížková, email:knizkova@opssnilek.cz
Služební telefon: +420 727 866 830

Číslo účtu: 3998543319/0800, Datová schránka: ID: fanyrfj



Zásady
Individuální přístup s ohledem na možnosti, potřeby a dobrovolnost klientů.

Druh poskytované služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 
- Ubytování, 
- sociální poradenství, 
- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,
- soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
- sociálně terapeutická činnost - pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů 
  a při obstarávání osobních záležitostí,
- podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
- pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti

Služba je poskytována za úplatu ve výši 100,- Kč na den.

Územní působnost sociální služby: 
služba je nabízena a poskytována cílové skupině Libereckého kraje, v případě 
zájmu a volné kapacity může být poskytnuta klientům z celé ČR.

Kde nás najdete?

Snílkův dům na půl cesty nabízí adekvátní pomoc a podporu při 
začleňování mladých lidí do společnosti a současně dotváří jejich 

odpovědnost za svůj život.

Kapacita
10 míst - 2 samostatné byty 1+1 pro partnerskou dvojici nebo klienty stejného pohlaví, 
3 pokoje po 2 lůžkách.
Standardní vybavení odpovídající životu 
v běžném rodinném prostředí 
v blízkosti centra města.

CÍL SLUŽBY CÍLOVÁ SKUPINA

Mladí lidé ve věku 18 - 26 let odcházející z dětských domovů, výchovných 
ústavů, jakékoliv formy náhradní rodinné péče, zařízení pro děti a mládež 
vyžadující okamžitou pomoc, výkonu odnětí trestu svobody 
a dysfunkčních rodin. 
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