
 

 
Armáda spásy v České republice, z.s. 

Sociální služby ADELANTE Ostrava 
U Nových válcoven 1592/9a, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 

AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE 

_______________________________________________________________________________________________  

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 
 

I. ÚVOD 

Tato směrnice je určena azylovému domu Adelante Ostrava Armády spásy a veřejnosti 
jakožto veřejný závazek. 

Cílem směrnice je stanovit poslání azylového domu, cíle poskytovaných služeb a zásady, 
na kterých je služba založena.   

II. POSLÁNÍ 

Posláním Azylového domu pro muže Adelante je nabízet pomoc mužům, kteří z různých 
příčin přišli o bydlení a ocitli se tak v těžké životní situaci, kterou nedokáží vyřešit 
vlastními silami. Služba AD takovým osobám poskytuje ubytování na přechodnou dobu a 
pomáhá jim najít cestu zpět do běžného života.  

III. CÍLOVÁ SKUPINA 

Muži bez přístřeší starší 18 let, kteří chtějí svou nepříznivou životní situaci řešit a při sebe 
obslužných činnostech nepotřebují pomoc druhé osoby.  

Nepříznivá sociální situace je momentální životní situace člověka, který je z důvodu 
neuspokojivého stavu v některé oblasti života ohrožen sociálním vyloučením nebo je již 
z běžného způsobu života vyloučen. Nepříznivá sociální situace je vždy spojena se ztrátou 
bydlení. 

Například se jedná o následující oblasti: 

 nezaměstnanost, 
 nízký příjem, 
 zadluženost, 
 špatný zdravotní stav, 

 závislosti, 
 rozvod, rozchod, odchod od rodiny, 
 snížené sociální dovednosti 

Kapacita azylového domu je 62 míst (z toho 14 v tréninkových bytech). 

 

Služba není poskytována v těchto případech:  

 Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.  
 Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou 

osoba žádá.  
 Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje 

poskytnutí takové sociální služby. 
 Poskytovatel vypověděl osobě v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí 

smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností 
vyplývající ze smlouvy („Pravidla při porušení domovního řádu“). 
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IV. CÍLE 

Cílem azylového domu je doprovázet uživatele při zlepšování jeho nepříznivé sociální 
situace a postupné začleňování do společnosti směřující k jeho úplné samostatnosti. 

Dílčí cíle: 

 Uživatel má návazné bydlení a zvýšené kompetence k jeho udržení (nájemní 
bydlení, jiná vhodná sociální služba, bydlení je schopen pravidelně hradit, samostatně 
hospodařit, udržovat domácnost,…)  

 Uživatel má zvýšené kompetence k získání a udržení zaměstnání (umí sepsat 
životopis, žádat o zaměstnání dodržovat pracovní povinnosti, má pracovní návyky,…) 

 Uživatel má zajištěný trvalý příjem na úhradu svých základních potřeb 
(příjem ze zaměstnání, z invalidního nebo starobního důchodu, z dávek sociálního 
zabezpečení či hmotné nouze, …),  

 Uživatel je schopen řešit svou dluhovou a finanční situaci (splatit dluhy nebo 
je aktivně splácet, ve své dluhové situaci se umí orientovat, …), 

 Uživatel si umí vyřídit své úřední a osobní záležitosti (je schopen jednat 
s úřady,  vyjednat své nároky, naplňovat své potřeby, udržovat kontakt s rodinou,…) 

 Uživatel využívá běžně dostupné zdroje (zdravotnické služby, pomáhající 
organizace, poradny, účastní se společenských akcí, využívá internet,…)  

 Uživatel je schopen řešit svůj zdravotní stav (má praktického lékaře, umí najít 
odborné lékaře, dbá lékařských doporučení, užívá předepsanou medikaci, …)  

 

V. ZÁSADY SLUŽBY 

 Přístup k člověku na základě křesťanských hodnot 

 Její služba je motivována láskou k Bohu a láskou k bližnímu, která se projevuje 
úsilím o naplňování lidských potřeb bez jakékoli diskriminace.  

 Odbornost a týmová práce personálu 

 Zařízení dbá na profesní rozvoj svých zaměstnanců 
 Zaměstnanci Adelante Ostrava Armády spásy dbají na zvyšování úrovně 

poskytovaných služeb pružným reagováním na nové poznatky v oblasti sociální 
práce, sociologie, psychologie a ekonomiky. 

 Nestranný přístup ke všem uživatelům 

 Projevuje se v nestranném přístupu k uživatelům, bez ohledu na osobní 
sympatie, příbuzenské svazky, vyznání, rasu, barvu pleti, sexuální orientaci 
nebo věk. 

 Všichni zaměstnanci dodržují jednotné postupy při práci s uživateli. 

 Individuální přístup k uživateli 

 Zaměstnanci respektují jedinečnost každého uživatele, jeho individuální 
potřeby a právo na seberealizaci. Toto právo však nemůže omezovat práva 
jiného uživatele a narušovat domovní řád. 
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 Flexibilita (pružná přizpůsobivost) 

 Zaměstnanci Adelante Ostrava Armády spásy v individuální práci s uživatelem 
pružně reagují na aktuální situaci a potřeby jedince. 

 

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

Ředitel zařízení odpovídá za to, že poslání, cíle a principy služeb jsou přístupné 
veřejnosti a všem zaměstnancům, kteří jsou s nimi prokazatelně seznámeni. 

Poslání, cíle a zásady služby jsou dále k dispozici: 

 webové stránky http://armadaspasy.cz/pobocky/ostrava/ostrava-socialni-
sluzby-marianske-hory/azylovy-dum-pro-muze/ 

 letáčky 

 v registru poskytovatelů sociálních služeb.  

 

 


