
CO NABÍZÍME 

✗ 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 

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ 

✗ motivace řešit svou nepříznivou sociální 

situaci 

✗ mít příjem (vyřízení dávek, mzda…) 

✗ potvrzení lékaře o zdravotním stavu 

✗ přijetí pravidel AD 

 

Služba je poskytována nepřetržitě 

24 hodin po celý rok. 

 

Kapacita je 33 osob, 

z toho 8 míst v bytech. 

 

Úhrada za den je 150,- za ubytování. 

 

KONTAKTY 

 

Recepce: +420 773 770 184 

E-mail: opava@armadaspasy.cz 

 

Vedoucí služby 

Patrik Orel, DiS. 

Tel.: +420 773 770 371 
E-mail: patrik.orel@armadaspasy.cz 

 

 

Sociální pracovníci 

Bc. Pavla Fryšavská 

Tel.:+420 773 770 186 
E-mail:pavla.frysavska@armadaspasy.cz 

 

Bc. Kateřina Zapletalová 

Tel.:+420 773 770 484 
E-mail: katerina.zapletalova@armadaspasy.cz 

 

 

Bc. Lucie Ledger, DiS. 

Tel.:+420 775 880 108 
E-mail:lucie.ledger@armadaspasy.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Armáda Spásy 

                    Azylový dům pro muže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

            Adresa: 

                       Sociální služby Opava 

           Azylový dům pro muže 

                    Nákladní 24 

                          Opava 746 01 
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POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Posláním sociální služby azylového domu  

je nabízet pomoc mužům v nepříznivé 

sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

Nabízíme důstojné podmínky pro bydlení 

na přechodnou dobu a podporu při řešení 

nepříznivé sociální situace. 

Při poskytování služby klademe důraz na 

individuální přístup a podporu 

samostatnosti. 

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Muži starší 18 let věku v nepříznivé 

sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, 

kteří mají zájem svou situaci řešit a jsou 

samostatní v běžných úkonech 

sebeobsluhy 

 

CÍLE SLUŽBY 

Cílem služby je uživatel, který: 

✗ má následnou formu ubytování nebo 

bydlení 

 

✗ má vyřešenou nebo si stabilně řeší svou 

 dluhovou situaci 

✗ má zabezpečený příjem, kterým je 

schopen hradit své základní potřeby 

✗ má schopnosti a dovednost si bydlení 

udržet 

✗ má vyřešenou nebo si stabilně řeší svou 

dluhovou situaci 

✗ je orientovaný při vyřizování svých 

 úředních či osobních záležitostí 

✗ je schopen využívat běžně dostupné 

 zdroje 

✗ je schopen řešit svůj zdravotní stav 

✗ má zaměstnání 

 

INFORMACE K PŘIJETÍ DO SLUŽBY 

Pokud máte zájem o využití služby AD, 

kontaktujte někoho ze služby  

a domluvte si termín pro jednání. 

Při tomto jednání se Vás sociální pracovník 

bude ptát na Vaši situaci a další potřebné 

informace. Také Vás informuje  

o této službě. Dostanete formulář Potvrzení 

lékaře o zdravotním stavu, který je nutné 

přinést, pokud budete chtít nastoupit do AD. 

Jednání trvá 30 – 60 min. 

 

Pokud jste již absolvoval první schůzku, 

následuje druhá schůzka, kde dochází  

k podpisu smlouvy. 

Pracovník se Vás zeptá, zda máte ještě nějaké 

dotazy, následně Vás seznámí  

s obsahem smlouvy, domovním řádem, 

zásadami bezpečnosti a souhlasem  

se zpracováním Vašich osobních údajů. 

Domluvíte se na cílech, na kterých chcete po 

dobu pobytu v AD pracovat se svým klíčovým 

pracovníkem. 

Následně se dokumenty podepíšou  

a Vy se jdete ubytovat na pokoj.   

Sepsání smlouvy trvá 30 – 60 min. 


