Tisková zpráva
Nový Dům na půl cesty už pomohl
vrátit do života téměř dvacet mladých lidí
Mladí lidé, kteří musejí po dosažení plnoletosti opustit dětský domov, v němž vyrostli, často nemají
jinou šanci než žít na ulici. Právě jim pro první měsíce poskytuje zázemí nový Dům na půl cesty.
V úterý 18. prosince si jeho prostory prohlédla primátorka Martina Rosenbergová.
Jako mezičlánek mezi ústavní výchovou a reálným životem funguje nový Dům na půl cesty, který
vyrostl v Pastýřské ulici v Liberci. V úterý 16. prosince představil Lubomír Šlapka, ředitel organizace
Most k naději, jež azylový dům provozuje, zrekonstruované prostory primátorce Martině
Rosenbergové a náměstkovi pro oblast školství a kultury Kamilu Janu Svobodovi.
„Dům se nám podařilo vybudovat díky podpoře města Liberce a Libereckého kraje. Radnice nám
pomohla tím, že nájemníkům této městské budovy nabídla náhradní bydlení. Přitom vím, že s domem
mělo město původně úplné jiné záměry,“ podotkl ředitel Lubomír Šlapka. „Mladí lidé, kteří odcházejí
z dětských domovů, ale i třeba vězni po skončení výkonu trestu nemají kam jít. Dům na půl cesty by
jim měli pomoci v začleňování do společnosti,“ dodal.
Nízký domek v Pastýřské ulici rekonstruovala organizace už vloni s pomocí dotace EU ve výši 3
miliony korun, poskytnuté z Evropského sociálního fondu. Za rok, co zde mají zázemí bývalí klienti
dětských domovů a lidé z okraje společnosti, hledalo v Domu na půl cesty svůj start do života 17
klientů. Většina z nich zde pobyla jen dočasně. Klientům se podařilo najít si práci i bydlení.
„Máme v domě sedm dvoulůžkových pokojů, najednou zde může žít až deset klientů. U nás se učí
užívat si svobody, ale současně také cítit zodpovědnost sám za sebe. Když například mladý člověk
odchází z dětského domova, je v šoku. Doteď se nemusel starat ani o bydlení a ani o práci, všechno
dostával automaticky,“ zdůraznil Lubomír Šlapka s tím, že všichni klienti musejí už od začátku svého
pobytu platit symbolický nájem. Lidé zde mohou najít dočasný domov od několika měsíců až na jeden
rok.
Primátorka Liberce Martina Rosenbergová si prošla všechny prostory, nahlédla do pokojů i do
společné kuchyně a sociálního zařízení. „Dům poskytuje jedinečnou službu v Liberci. Město toho sice
nemůže udělat mnoho, ale i přesto se snažíme pomoci, aby tato služba nezanikla. Kdyby Dům na půl
cesty pomohl jen jedinému klientovi žít řádný život, je to dobře a jeho existence má smysl,“ uvedla
primátorka.
Náměstek Kamil Jan Svoboda se k ní připojil. „Jsem rád, že v Liberci podobná služba existuje. Je vidět,
že se za málo peněz dá udělat hodně muziky,“ řekl.
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