Armáda spásy
v České republice, z.s.
Mlýnská 316/25, 602 00 Brno

AZYLOVÝ DŮM

Pro koho je azylový dům
Účelem naší služby je poskytnout bydlení, pomoc a podporu při řešení nelehké situace
spojené se ztrátou bydlení.
Azylový dům je určen pro ženy a muže starší 18 let, kteří ztratili bydlení, zvládnou bez
pomoci druhých osob dodržovat hygienu, úklid a pohyb, a zároveň chtějí svoji situaci zlepšit.

Co nabízíme







Přístup na internet
Celodenní ubytování na dobu max. 1 roku v 1-4 lůžkových pokojích s lednicí, vanou a WC
Společnou kuchyňku
Možnost zapůjčení knih
Možnost posezení ve společenské místnosti s televizí
Možnost zapůjčení prostředků pro praní a žehlení prádla

Co to stojí
Cena za ubytování v azylovém domě je 130,- Kč/den (zhruba 4030,- Kč/měsíc). Jedno praní
a vysušení prádla 45,- Kč. Ostatní služby jsou poskytovány zdarma.

Co vyžadujeme
Ochotu řešit svoji situaci. Vycházet s ostatními uživateli, udržovat pořádek a čistotu na
pokoji. Je u nás zakázané fyzické nebo slovní napadání. Do našeho zařízení je zakázáno
vnášet alkohol nebo drogy, nebo je u nás požívat.

Co budete k přijetí na azylový dům potřebovat
Doklad totožnosti (popř. náhradní doklad či pas).
Potvrzení od praktického lékaře (ne starší než 3 měsíce), a to na formuláři, který obdržíte
u sociálních pracovníků, nebo si jej můžete stáhnout z našich webových stránek.
Zajištěný finanční příjem (sociální dávky, důchod, mzda apod.). Pokud nemáte žádný příjem,
sociální pracovníci Vám budou nápomocni při řešení této situace.

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu
Jihomoravského kraje.
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AZYLOVÝ DŮM

Mám zájem, co teď udělat
Přijďte za námi na adresu Mlýnská 316/25, 602 00 Brno nebo zavolejte sociálním
pracovníkům v době:
PO
ÚT
ST
ČT
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9:30 - 12:00,
9:30 - 12:00,
9:30 - 12:00,
9:30 - 12:00,
9:30 – 11:00

13:00 – 14:30
13:00 – 14:30
13:00 – 14:30
13:00 – 14:30

Rádi Vám poradíme, pomůžeme s vyplněním žádosti a poskytneme další informace.

Kontakty
Sociální pracovníci: 773 770 308, 773 770 295, 773 770 405, 773 770 481
Recepce: 543 245 494 (non-stop)
Vedoucí přímé práce: 773 770 365
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