
KONTAKT
Sociální pracovnice / 773 770 243

Pracovní doba 8:00 - 15:00

Pracovnice v sociálních službách / 773 770 241
nepřetržitě

www.armadaspasy.cz/pobocky/prerov

Poskytování sociální služby azylové domy pro rodiny

s dětmi je hrazeno v rámci projektu Služby sociální

prevence  v   Olomouckém  kraji,  reg.č.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057,  který  je

spolufinancován  Evropským  sociálním  fondem  

a státním rozpočtem České republiky.

KDE NÁS NAJDETE?
9. května 107, 750 02 Přerov

cca 200 metrů od autobusové zastávky
Jižní čtvrť (spoj č. 103 a 104) 

CO MÁM DĚLAT,  
POKUD SE CHCI  
UBYTOVAT  
V AZYLOVÉM DOMĚ?

Kontaktujte nás, nejlépe telefonicky, a domluvte 
si osobní návštěvu, při které si budete moci 
prohlédnout prostory azylového domu, seznámit 
se podrobněji s podmínkami a možnostmi naší 
sociální služby a případně si můžete na místě 
sepsat žádost o poskytnutí sociální služby kterou 
naleznete na webových stránkách: 

www.armadaspasy.cz/pobocky/prerov

ARMÁDA SPÁSY 
PŘEROV

AZYLOVÝ DŮM 
PRO MATKY  

S DĚTMI



POSLÁNÍ

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.

01 POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ
• Samostatný pokoj s lednicí
• WC společný pro dva pokoje
• 3 koupelny s 5 sprchami 

a 1 vanou pro 8 pokojů
• Prádelna, herna pro děti

02 POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC 
PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

• V případě akutní krizové potřeby 
zajištění základních potravin

• Zajištění podmínek pro přípravu stravy
• Pomoc při přípravě stravy 

(poradenství nebo nácvik
• K dispozici jsou kuchyně 

s uzamykatelnými skříňkami, 
elektrickými sporáky 
a mikrovlnnou troubou.

03 POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, 
OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁNÍ 
OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

• Pomoc při vyřizování osobních dokladů 
a dávek sociálního zabezpečení

• Pomoc při hledání zaměstnání
• Pomoc při svěření dětí do péče 

a rozvodovém řízení
• Pomoc při orientaci v právních 

předpisech a při jednání s institucemi
• Pomoc při péči o sebe, děti a domácnost
• Sociální poradenství
• Poradenství v oblasti domácího násilí 

a sociálně-právní ochrany dětí

CO NABÍZÍME?
Základní sociální služby

KAPACITA ZAŘÍZENÍ
24 pokojů (80 lůžek)


