
Armáda spásy v České republice, z. s. 
Centrum sociálních služeb Staňkova 

Prevence bezdomovectví 
Staňkova 4, Brno 602 00 

Informace pro zájemce o sociální službu 

 
Prevence bezdomovectví je registrovaná terénní sociální služba, jejímž cílem je posilovat 

dovednosti, znalosti a schopnosti uživatelů tak, aby byli schopni zvládat nároky spojené se 

sociálním fungováním, bydlením, vedením domácnosti, rodičovstvím a samostatným životem ve 

společnosti ideálně bez pomoci sociálních služeb. 

 

Cílovou skupinou jsou osoby a rodinám v nepříznivé sociální situaci starším 18 let, které jsou 

ohroženy ztrátou bydlení nebo bydlení ztratili. 

 Jednotlivci, muži a ženy starší 18 let. 

 Rodiny s dětmi, kde jsou rodiče nebo zákonný zástupce dětí starší 18 let. 

 

V případě zájmu o sociální službu je možné se dostavit bez ohlášení v kontaktní den do některé 

z kanceláří Prevence bezdomovectví: 

– Bratislavská 40: v pondělí od 7:30 – 11:30 a ve středu od 12:30 – 16:00 

– Francouzská 72: ve čtvrtek v době 11:30 – 19:30 

– Staňkova 4: ve čtvrtek v době 7:00 – 15:30. 

 

Nebo na základě předchozí telefonické domluvy v jiný den na těchto telefonních číslech: 

– 773 770 283 

– 773 770 253 

– 773 770 423 

– 773 770 399 

– 773 770 252 

– 773 770 435 

 

Sociální pracovníci poskytují sociální poradenství, možnosti případných doprovodů na úřady aj., 

dále je možné využít právní poradenství v oblasti dluhů a finanční gramotnosti, jehož využití je pro 

klienty zdarma. V případě využití podpory bydlení (viz Informace pro zájemce o podporu bydlení) 

je možné využít podpory kouče technických dovedností a trénovat tak dovednosti související 

s běžnou údržbou bytu. 

Poskytnutím pomoci ve výše uvedených oblastech je uživatel služby podporován k zajištění 

a udržení si stabilního bydlení. 

Pomáháme uživatelům postoupit do obecních i komerčních bytů, případně do vhodnějších 

sociálních služeb. 

Někteří uživatelé preferují pouze pomoc se zprostředkováním informací, jiní mohou v případě 

zájmu a potřeby podat žádost o možnost využití podpory bydlení v tréninkovém bytě (viz Informace 

pro zájemce o podporu bydlení). 

 

 

V Brně dne 2. 6. 2020 

 

 

Mgr. Ivana Kudělová 

ředitelka sociálních služeb Staňkova 


