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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK AZYLOVÉHO DOMU 

 

1 Poslání 
 
Posláním Azylového domu pro muže a ženy v Centru sociálních služeb Josefa Korbela 
je poskytovat osobám, které se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou 
bydlení, ubytování na přechodnou dobu. Prostřednictvím individuální sociální práce je 
nabízena podpora a pomoc při získání dovedností, které napomáhají zařazení do 
společnosti. 
 
 
 

2 Cíle  
 
Cílem azylového domu je podporovat uživatele v aktivitě pro zmírnění nepříznivé 
sociální situace a vytvářet podmínky, aby se postupně mohli začleňovat do společnosti, 
a tím je směřovat k fungování v běžném životě.   
 
 
Podpora k naplnění uvedeného cíle může spočívat například v následujících 
oblastech:  
 

• vyřízení dokladů,  

• vyřízení sociálních dávek, důchodů,  
• při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi,  
• při hledání zaměstnání, získání a udržení si stávajícího zaměstnání a pracovních 

návyků  
• při přípravě na samostatné bydlení (péče o domácnost, hospodaření, soužití),  
• pří hledání bydlení,  
• zprostředkování návazných služeb,  
• kontaktu s rodinou a přirozeným prostředím,  

• při zajištění lékařské péče (zprostředkování, hospitalizace),  
• při řešení závislostí,  
• při plnění závazků a povinností vůči jiným osobám a institucím (např. řešení 

dluhů)  
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3 Zásady poskytování sociální služby  
 
Naše služba vedle obecných zásad sociální práce (např. § 2 odst. 2 zák. č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) klade při své činnosti důraz 
na následující zásady. 
 
 

3.1 Zásada osobní odpovědnosti (převzetí odpovědnosti) 
 

Tato zásada znamená v každodenní činnosti služby ukazovat naději a poskytovat 
podporu uživatelům v obtížné životní situaci a nezavírat oči před jejich problémy. Na 
straně druhé však považujeme za důležité, aby si klient byl vědom své odpovědnosti a 
dokázal tuto odpovědnost i naplňovat vlastním úsilím. Ve spolupráci klienta s naší 
sociální službou proto vedeme k odpovědnému přístupu za vlastní životní situaci.   
 
 

3.2 Zásada důstojnosti člověka 
 

Zásada zdůrazňuje vnímání každého uživatele jako lidské bytosti s životními 
zkušenostmi, možnostmi a schopnostmi. Je žádoucí, aby zásada působila jak ve vztahu 
klienta a sociální služby, tak i ve vztazích mezi klienty a vztahu klienta k sobě samému. 
Konkrétní dopady této zásady se proto projevují jak při jednání zaměstnanců služby 
s klientem, tak v normativech na občanské soužití klientů, hygienu, úklid pokoje apod.   
 
 

3.3 Zásada bezpečného prostředí 
 

Uplatňování zásady směřuje k tomu, aby pobytové prostředí bylo bezpečné všem, a to 
jak z pohledu fyzické, tak majetkové bezpečnosti. Zahrnuje zároveň i čestné, otevřené 
a poctivé jednání, ve kterém pracovníci služby mají odpovědný přístup při řešení 
problémů klientů a pomoci s vyřizováním jejich osobních záležitostí. 
 
 

3.4 Zásada rovného přístupu 
 
V obsahu této zásady je naslouchání a respektování názorů druhých, rovný přístup při 
vyžadování pravidel za respektování individuálních specifik klientů, zákaz jakékoliv 
diskriminace a princip, že nejsou oblíbení či neoblíbení klienti ani zaměstnanci. 
Individuální specifika vychází jak z určených potřeb klientů, tak ze situace, v níž se 
klient nachází. Přitom posouzení individuálního prvku musí zahrnovat vyvážení všech 
hodnot hodných ochrany.  
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4 Cílová skupina  
 
Cílovou skupinou jsou muži a ženy, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené 
se ztrátou bydlení, starší 18 let, kteří jsou soběstační a chtějí se aktivně podílet na 
řešení své sociální situace.  
 
 

5 Vymezení pojmů 
 
Nepříznivou sociální situací se rozumí podle § 3 písmeno b) a s vymezením podle § 53 
zákona 108/2006, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, oslabení nebo 
ztráta schopnosti pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí 
ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů 
trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou 
situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním 
vyloučením. 
 
Důvody nepříznivé sociální situace mohou být například:  

• oslabení nebo ztráta schopností při získání a udržení bydlení,   
• pokles příjmů a omezené možnosti získat zaměstnání nebo si dlouhodobě 

zaměstnání udržet,   
• změny poměrů v rodině (podpora a pomoc při zvládání životních krizí např. 

domácí násilí, rozvod, úmrtí),   
• pokles nebo ztráta způsobilostí při splácení exekucí, předlužení, aj.  

 


