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Informace o poskytované sociální službě
Posláním Azylového domu pro muže a ženy v Centru sociálních služeb Bohuslava Bureše je poskytovat lidem
bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu a prostřednictvím individuální sociální práce se snažit
napomáhat při jejich začlenění do společnosti a podporovat nezávislost na sociálních službách.
Cílovou skupinou jsou muži a ženy bez přístřeší, starší 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační a chtějí se aktivně
podílet na řešení své sociální situace.
Pokud máte zájem zažádat o ubytování na azylovém domě, zastavte se na adresu: Tusarova 60, Praha 7 –
Holešovice v uvedené době na sepsání žádosti:
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---------10:00 – 12:00 hod.

14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
----------14:00 – 16:00 hod.
-----------

Nebo zavolejte sociálnímu pracovníkovi pro azylový dům viz. kontakty. Sociální pracovník si s vámi domluví
termín na sepsání žádosti.
Podmínkou je mít nějaký finanční příjem (sociální dávky, důchod, plat apod.), doklad totožnosti (popř.
náhradní doklad či pas) a posudek od praktického lékaře, který by neměl být starší než 1 týden/7 dní
(formulář Vám dá sociální pracovník během vyplňování žádosti).
Při sepisování žádosti o azylový dům potřebujeme znát Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro
poskytování sociální služby azylový dům, a to na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
dále vyhlášky č. 505/2006 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Cena za ubytování v azylovém domě činí 130,- Kč/den.
Jídlo si můžete připravovat sami v kuchyňkách, které máte k dispozici na patře.
V azylovém domě spolupracujete na řešení své životní situace s přiděleným klíčovým sociálním
pracovníkem. Vzájemná spolupráce je tak jednou z podmínek pro poskytování ubytování na azylovém
domě. Další podmínkou pro pobyt v azylovém domě je účast v oblasti úklidů (úklidy společných prostor).
Klíčový sociální pracovník Vás také seznámí s podmínkami smlouvy (práva a povinnosti), i s domovním
řádem azylového domu.
Pobyt na azylovém domě se řídí domovním řádem.
Jednání se zájemcem pobývajícím v jiném zařízení (např. zdravotnickém) – Spojte se se sociálním
pracovníkem pro azylový dům viz. kontakty
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Kontakty:
 Mgr. Petra Drvotová; vedoucí přímé práce AD - 773 770 322;
petra.drvotova@armadaspasy.cz
 Bc. Erik Görcsös; sociální pracovník – 220 184 027, 773 770 415;
erik.gorcsos@armadaspasy.cz
 Bc.Markéta Kolínská, DiS.; sociální pracovnice – 220 184 029, 773 770 447;
marketa.kolinska @armadaspasy.cz
 Bc. Denisa Racková, DiS.; sociální pracovnice – 220 184 015, 773 417 417;
denisa.rackova@armadaspasy.cz
 Markéta Slezáková, DiS.; sociální pracovnice – 220 184 014, 773 770 418;
marketa.slezakova@armadaspasy.cz
 Bc. Jitka Hrubešová; sociální pracovnice – 220 184 010, 773 770 416;
jitka.hrubesova@armadaspasy.cz
 Nikol Hladíková; sociální pracovnice – 220 184 017, 734 852 235;
nikol.hladikova@armadaspasy.cz
Zpravidla při začátku pobytu obdržíte smlouvu na 3 měsíce. Po uplynutí doby 3 měsíců, pokud funguje
vzájemná spolupráce a nedochází k závažnému porušování domovního řádu, lze sepsat novou smlouvu. V
případě, že s vámi nebude sepsána nová smlouva, jste o tom informován zpravidla 14 dní dopředu. Klíčový
sociální pracovník vám poskytne potřebné poradenství, jak svojí situaci můžete řešit. Vy byste měl projevit
zájem o sestavení nové smlouvy zpravidla 3 týdny před uplynutím aktuální smlouvy a to u svého klíčového
sociálního pracovníka. V azylovém domě můžete bydlet zpravidla až 1 rok.
Je zákaz donášet do azylového domu alkoholické nápoje a jiné návykové látky. V případě podezření
může proběhnout kontrola. Kouření na azylovém domě je zakázáno, mimo vyhrazené prostory.
Máte právo na podání stížností, které je možné podat přes zaměstnance nebo schránky na stížnosti.
Každá stížnost je řešena a výsledkem je písemná odpověď do 30 dnů. Na azylovém domě probíhají
pravidelné komunitní setkání s ostatními uživateli daného patra, sociálním pracovníkem, pracovníkem v
sociálních službách, popř. ředitelem, kde máte prostor pro vyjádření připomínek a podnětů týkající se
poskytované služby. Také máte právo nahlédnout do své dokumentace, která se o Vás na azylovém domě
vede. Nahlédnutí do dokumentace dojednáváte se svým klíčovým sociálním pracovníkem.
K dispozici je 108 lůžek, z toho 78 lůžek pro muže a 30 lůžek pro ženy. Pokoje jsou 2-3 lůžkové pro
muže a 2-3 lůžkové pokoje pro ženy. Z toho je jeden dvoulůžkový pokoj vyhrazen pro pár (muž + žena).
Jeden dvoulůžkový pokoj je vyhrazen pro abstinující uživatele po ukončení pobytové léčby závislosti na
návykových látkách, kteří se řídí specifickým režimem.
Máte k dispozici 1 postel a 1 uzamykatelnou skříň (zámek si musíte pořídit sami). Dostanete i
lůžkoviny, perou se na náklady organizace. Sprchy a toalety jsou zvlášť pro muže a ženy. Za poplatek si
můžete nechat vyprat své osobní prádlo (cena 45,- Kč včetně sušičky) v prádelně, nebo využít pračky pro
ubytované za poplatek 30,-Kč. Po zvážení akutnosti je zde k dispozici sociální šatník. Čas lze trávit v jídelně,
která slouží jako společenská místnost, kde je možné sledovat televizi či si půjčit knihy. Po smluvním
sjednání a zaplacení poplatku, můžete mít rádio, televizi, PC (pokud máte, nebo si chcete v budoucnu
pořídit) i na pokoji.
Ubytování může být ukončeno ze strany organizace z důvodů porušení domovního řádu, nezaplacení
ubytování anebo nespolupráce s klíčovým sociálním pracovníkem při řešení své životní situace. Uživatel
může ukončit pobyt bez udání důvodu (doporučuje se písemné oznámení).

