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SOP-AD-03P01 Informace pro zájemce 
 
Kdo jsme? 
Jsme jednou z mnoha poboček Armády spásy v České republice. Naše sociální služby poskytujeme 
v budově v centru Opavy na ulici Nákladní 24. 
Máme otevřeno 24 hodin denně. Nejvhodnější doba návštěvy je pondělí až pátek od 6:30 do 14:00 hodin, 
pokud ale přijdete i v jiný čas, vždy zde bude pracovník, se kterým si můžete promluvit a domluvit se. 
Můžete se také informovat telefonicky či elektronicky (emailem) - telefonické kontakty na sociální 
pracovníky: 773 770 186, 773 770 484, 775 880 108, email: opava@armadaspasy.cz. 
 
Pro koho zde jsme? 
Sociální služba azylový dům pro muže je pro muže starší 18 let věku, kteří jsou v nepříznivé sociální situace 
spojené se ztrátou bydlení, mají zároveň zájem svou situaci řešit a jsou samostatní v běžných úkonech 
sebeobsluhy. 
 
Co děláme? 
Nabízíme důstojné podmínky pro bydlení na přechodnou dobu a podporu při řešení Vaší situaci ve 
spolupráci se sociálním pracovníkem, se kterým společnými silami hledáte cestu ke zdárnému vyřešení 
Vaší situace. 
 
Co Vám můžeme nabídnout?  
celodenní ubytování ve 2–4 lůžkových pokojí 

 možnost přípravy stravy (na každém patře je kuchyně) 

 praní osobního prádla a lůžkovin  

 možnost zapůjčení nádobí a lůžkovin 

 poskytnutí potravinové a hygienické pomoci či ošacení 

 wifi připojení, přístup k PC 
 
Jaké jsou podmínky využívání služby? 

 motivace řešit svou nepříznivou sociální situaci 

 mít příjem (vyřízení dávek, mzda…) 

 potvrzení lékaře o zdravotním stavu  

 přijetí pravidel AD 
 
Kolik azylový dům stojí? 

 150 Kč/osoba/den 

Mám zájem, co mám teď udělat? 
Nejlépe přijít za námi v pracovní dny na adresu Nákladní 24, Opava 74601, případně zavolat (773 770 186, 
773 770 484, 775 880 108), rádi Vám poradíme a pomůžeme. 
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