
Azylový dům pro matky s dětmi
Studentská 1242, 431 11 Jirkov

Poslání
Azylový dům pro matky s dětmi v Jirkově poskytuje ženám s dětmi a těhotným ženám ubytování na přechodnou
dobu.  Zajišťujeme možnost  přípravy  stravy,  hygieny  a  spolupracujeme na řešení  nepříznivé  životní  situace
spojené  se  ztrátou  bydlení.  Při  poskytování  služby  klademe  důraz  na  individuální  přístup  a  podporu  k
samostatnosti uživatelů.
Kapacita je 7 matek a 20 dětí.
Cíle
Cílem Azylového domu je stav, kdy má uživatelka potřebné informace, schopnosti a dovednosti, kterými může
po odchodu z Azylového domu předcházet ztrátě bydlení. Uživatelka se dokáže orientovat ve své situaci a ví,
kam se případně obrátit se žádostí o pomoc při řešení krizových situací.
Cílová skupina
Sociální služba azylový dům Armády spásy v Jirkově je určena pro těhotné, matky nebo ženy, které mají dítě
vlastní nebo svěřené do péče, které jsou fyzicky soběstačné a převážně pobývají na území města Jirkova a jeho
okolí.  Služba je  poskytována obvykle  na jeden rok a od uživatelů je  očekáván aktivní  zájem na řešení  své
nepříznivé sociální situace. Věková hranice ženy je stanovena od 18 let věku a dítěte zpravidla do 18 let nebo
starší jedná-li se o nezaopatřené dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání.
Zájemkyně nebude přijata v těchto případech:
1. Zařízení neposkytuje sociální službu o kterou osoba žádá (např. zájemkyně prokazatelně nespadá do cílové 
skupiny ).
2. Zařízení má plnou kapacitu.
3. Zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové služby (např. nedoloží posudek praktického lékaře, který nesmí 
být starší než 1 měsíc, nebo praktický lékař tento posudek nepotvrdí).
4. Zájemkyni byla ukončena služba z důvodu porušení smlouvy o poskytnutí sociální služby (dle § 91 z 108/2006 
sb.) a nadále trvá zákaz službu využívat.
Azylový dům poskytuje:
1. Poskytnutí ubytování
ubytování ve samostatném pokoji pro matku a děti ,podmínky pro umožnění celkové hygieny těla (sprchy, 
toalety společné vždy pro 2 uživatelky a jejich děti), podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení prádla, výmě-
ny ložního prádla
2. Pomoc při zajištění stravy
podmínky pro samostatnou přípravu jídla, plně vybavená kuchyň je společná vždy pro tři uživatelky
3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
4. Aktivizační program
Podmínky přijetí:
 osobní jednání
 platný občanský průkaz, pas nebo příp. náhradní doklad
 posudek praktického lékaře, ne starší jeden měsíc
 aktivní přístup k řešení své nepříznivé životní situace 
Cena pobytu: 
130 Kč/den dospělá osoba s dítětem + 80 Kč/den dítě
150 Kč/den jednotlivec (těhotná žena, matka, která žádá dítě do péče atd.)
Kontakty:
recepce (nonstop provoz): 773 770 367
sociální pracovnice: Petra Patáková, DiS. 775 880 095
vedoucí přímé práce: Bc. Michaela Skopová 773 770 448
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