
Veřejný závazek

I. POSLÁNÍ

Poslání Armády spásy, Azylového domu pro matky s dětmi v Přerově, ul. 9. května 107: Azylový
dům  pro  matky  s dětmi  umožňuje  překlenutí  nepříznivé  sociální  situace  spojené  se  ztrátou
bydlení těhotným ženám a matkám (příp. zákonným zástupcům) s nezaopatřenými dětmi do 18
let (v případě nezaopatřenosti do 26 let), které chtějí svou situaci aktivně řešit. 

Cílová skupina

Tyto služby jsou poskytovány zletilým ženám s nezaopatřenými dětmi do 18 let (v případě 
nezaopatřenosti do 26 let) a těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou 
bydlení, které chtějí svou situaci aktivně řešit. 

II. CÍLE

 stabilizace sociální situace uživatelů

 osamostatnění uživatelů – nezávislost na sociální službě

Kroky k dosažení cíle služby:

1) prohloubení schopnosti uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých

2) získání návyku racionálního hospodaření s finančními prostředky

3) hledání samostatného bydlení

4) hledání zaměstnání

5) posilování vztahů matka – dítě

6) posilování rodinných vztahů

III. ZÁSADY SLUŽEB

Zásada  rovnosti  a  důstojnosti. Stejné  možnosti  využití  služeb  pro  všechny.  Respektujeme
jedinečnost každého uživatele bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti,
mateřský  jazyk,  věk,  zdravotní  stav,  sexuální  orientaci,  ekonomickou  situaci,  náboženské  a
politické přesvědčení.
Zásada flexibility a individuálnosti.  Práce je koncipována tak,  aby pracovníci  mohli  pružně
reagovat na individuální potřeby jednotlivých klientů

Zásada odbornosti  a profesionality. Odborné vzdělávání  personálu i  nad rámec stanovený
zákonem o soc. službách.

Zásada etického přístupu. Přísné dodržování zásad etického kodexu (viz směrnice NV č. 15)

Zásada křesťanského přístupu. Viz příloha směrnice NV č. 15. 

Veřejnost  je  s těmito  zásadami  seznámena  prostřednictvím  veřejného  závazku,  letáků  a
webových stránek. 

IV. Dále nabízíme
1) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  
2) doprovázení při jednáních na úřadech, k soudu, atd., dle potřeb uživatelů
3) poradenství v oblasti sociálně právní, péče o děti a vedení domácnosti 



4) zprostředkování kontaktů na další odbornou pomoc 


