
 

 

Klientům poskytujeme: 

 ubytování na přechodnou dobu 

 podmínky pro osobní hygienu, přípravu stravy 

 podmínky pro praní osobního prádla, výměnu 

ložního prádla 

 základní sociální poradenství 

 podporu při komunikování s úřady a dalšími 

organizacemi 

 podporu při hledání zaměstnání a bydlení 

 možnost získání ošacení ze šatníku 

 možnost využití aktivizačního programu 

(výtvarné dílny, výlety, apod.) 

 

PROVOZ A KONTAKT 

Adresa: 

Armáda spásy v České republice, z. s. 

Dům pro ženy a matky s dětmi 

Rybářská 86, 746 01 Opava 

 

Telefon:  

           553 714 509, mob.: 773 770 192 

                                                                                                 E-mail.:      

        ruzena.hulkova@armadaspasy.cz 

          jakub_palyza@armadaspasy.cz 

                           Kapacita: 

                              azylový dům + byty : 47 

                                         dům Šance: 9  

Provozní doba:                                                                                                                                                                                         

nepřetržitá (sociální pracovník azylového domu je 

k dispozici od pondělí do pátku od 8:30 do 14 hodin) 

Cena služby dle ceníku. 

 

              www.armadaspasy.cz 

DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI 

            

            AZYLOVÝ DŮM 

                

           

 

Adresa: 

Dům pro ženy a matky s dětmi 

Rybářská 86, 746 01 Opava 

 

                              

Počet 
členů 
rodiny 

Cena za den / Kč Cena 
za den 
celkem 

v Kč 

Cena 
za      

31 dnů 
celkem 

Matka  
(otec) 

1. 
dítě 

2. 
dítě 

3. 
dítě 

4. 
dítě 

1. 90,-     90,- 2790,- 

2. 90,- 50,-    140,- 4340,- 

3. 90,- 50,- 50,-   190,- 5890,- 

4. 90,- 50,- 50,- 50,-  240,- 7440,- 

5. 90,- 50,- 50,- 50,- 50,- > 290,- 8990,- 

Samotná žena 120 Kč / den  =  3720,- / 31 dnů 

mailto:ruzena.hulkova@armadaspasy.cz


Poslání 

 
 

Posláním sociální služby azylový dům je 

poskytovat ubytování osobám, které ztratily 

bydlení nebo žijí v podmínkách, které ohrožují 

jejich život nebo zdraví. Nabízíme důstojné 

podmínky pro bydlení na přechodnou dobu a 

podporu při řešení nepříznivé sociální situace. 
Při poskytování služby klademe důraz na 

individuální přístup a podporu samostatnosti. 
 

 

 

 

Komu pomáháme 

 ženám  

 matkám a otcům s dětmi  

 osobám pečujícím o svěřené dítě/děti  

 těhotným ženám 

 

Věková hranice ženy (muže) je stanovena od 

18 let věku a dítěte do 18 let věku, popř. nad 

18 let věku, jedná-li se o nezaopatřené dítě, 

které se nadále soustavně připravuje na 

budoucí povolání. 
      

   

Pokoje pro klienty jsou vybaveny: 

 kuchyňským koutem 

 základní nábytek 

 koupelnou, wc 

 v budově lze využívat hernu a kulturní 

místnost. 

Klientům slouží také 3 byty případně mohou 

bydlet v domě Šance, kde se nachází další 3 byty. 

Cíle služby 

 

 Podporovat uživatele při hledání 

vhodného bydlení. 

 Podporovat uživatele k vyřízení úředních 

záležitostí. 

 Ve spolupráci s uživatelem řešit 

problémy, které způsobily jeho 

nepříznivou životní situaci (např. dluhy, 

nepříznivý zdravotní stav apod.) 

 Podporovat uživatele při osvojování 

pracovních návyků v rámci aktivizačního 

programu. 

 Podporovat uživatele při obnovení 

kontaktů s rodinou. 

 Podporovat uživatele k získání 

zaměstnání nebo udržení stávajícího 

zaměstnání. 

 Zprostředkování jiné pobytové služby 

těm, kteří ji potřebují (např. domovy se 

zvláštním režimem, domov pro seniory, 

sociální rehabilitace apod.) 
 


