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POSLÁNÍ SLUŽBY
Posláním sociální služby azylový dům v Sociálních službách Samaritán v Opavě je nabízet pomoc
mužům v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 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.

CÍLE SLUŽBY
Cílem služby azylový dům je uživatel, který:
• má trvalou formu bydlení (jiná vhodná sociální služba, např. domov důchodců, nájemní bydlení apod.),
• má zabezpečený trvalý příjem, kterým je schopen hradit své základní potřeby (příjem ze
zaměstnání, důchodu, jiných dávek sociálního zabezpečení),
• má schopnosti a dovednosti si samostatné bydlení udržet (schopnost hradit své závazky,
schopnost samostatně hospodařit, starat se o domácnost, dodržovat domovní řád apod.),
• má vyřešenou nebo si stabilně řeší svou dluhovou situaci (dluhy a exekuce jsou splaceny nebo
je pravidelně splácí, orientuje se ve své dluhové situaci a aktivně ji řeší),
• je orientovaný při vyřizování svých úředních či osobních záležitostí,
• je schopen využívat běžně dostupné zdroje (např. zdravotní služby, účastní se kulturních akcí,
využívá PC, internet – např. veřejná knihovna),
• je schopen řešit svůj zdravotní stav (má praktického lékaře, umí sehnat specialisty, užívá své
předepsané léky apod.).

OKRUH OSOB (cílová skupina)
Cílovou skupinou sociální služby azylový dům jsou fyzicky soběstační muži od 18 let věku v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kteří mají zájem svou nepříznivou sociální situaci řešit.

OTEVÍRACÍ DOBA
Služba je poskytována celodenně, nepřetržitý provoz.

