
         Poslání azylového domu  

Posláním azylového domu pro muže a ženy v Centru 

sociálních služeb Bohuslava Bureše je poskytovat lidem 

bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu, podporovat 

uživatele v samostatnosti a zejména prostřednictvím 

individuální sociální práce napomáhat při jejich začlenění 

do společnosti. 

Cílová skupina azylového domu 

Cílovou skupinou jsou muži a ženy bez přístřeší od 18 let, 

kteří jsou soběstační pro pobyt v azylovém domě a chtějí 

se aktivně podílet na řešení své nepříznivé sociální situace.  

Kapacita 

39 lůžek pro muže 

29 lůžek pro ženy 

Z toho 2 lůžka v pokoji pro pár (muž + žena) 

Cena za ubytování 

170,-Kč/den 

Nepřetržitý provoz 

Obsah a popis průběhu nabízených služeb:  

Při nástupu na azylový dům je se zájemcem sepsána 

smlouva o využívání azylového domu.  

Ubytování je poskytováno v 1–2 lůžkových pokojích, 

odděleně pro muže a ženy, jeden pokoj pro pár (muž + 

žena), Poskytujeme pomoc a podmínky pro zajištění stravy.  

Poskytujeme sociální poradenství, pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí (př. podpora při 

hledání zaměstnání a bydlení, při obnovení či 

upevnění kontaktu s rodinou). 

Aktivizační programy (např. duchovní a volnočasové). 

Povinné úklidy společných prostor. Podmínky pro 

zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, 

výměny ložního prádla. 

 

Cíle 

• má zabezpečený příjem, kterým je schopen hradit své 

základní potřeby (příjem ze zaměstnání, důchodu, 

jiných dávek sociálního zabezpečení), 

• má schopnosti a dovednosti najít, získat a udržet si 

stávající zaměstnání a pracovní návyky 

• má zajištěnou následnou formu ubytování nebo 

bydlení (jiná vhodná sociální služba, např. domov 

důchodců, nájemní bydlení, ubytovna…) 

• má schopnosti a dovednosti si bydlení udržet 

(schopnost hradit své závazky, schopnost samostatně 

hospodařit, starat se o domácnost, dodržovat 

domovní řád, ….)  

• je orientovaný při vyřizování svých úředních či 

osobních záležitostí  

• je schopen využívat běžně dostupné zdroje (např. 

zdravotní služby, účastní se kulturních akcí, využívá 

PC, internet – např. veřejná knihovna). 

• je schopen řešit svůj zdravotní stav (má praktického 

lékaře, umí si zajistit specialisty, užívá své 

předepsané léky, má průkaz pojištěnce, …) 

• má schopnosti a dovednosti obnovit kontakt 

s rodinou, udržet a rozvíjet sociální vztahy 

• Je schopen řešit svoji závislost na návykových 

látkách (např. možnost účasti na podpůrných 

skupinkách, navázaní kontaktů s adiktology či 

s jinými organizacemi v oblasti řešení závislostí, vedení 

k bezpečnému užívaní návykových látek)  

 

Podmínky pro přijetí 

• sepsaná žádost se sociálním pracovníkem 

• finanční příjem (např. soc. dávky, důchod, plat) 

• platný doklad totožnosti  

• posudek od praktického lékaře ne starší 7 dní (formulář u 
sociálního pracovníka při vyplňování žádosti). 
 

  Zájemce nebude přijat pokud 

• zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá 

(např. nespadá do cílové skupiny, nemá doklad totožnosti) 

• zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí  pobytové 

služby  

• plná kapacita azylového domu 

• jestliže zájemci byla ukončena služba z důvodu porušení 

smlouvy a nadále trvá zákaz využití služby (vždy je přesná 

doba nepřijetí, stanovena v písemném rozhodnutí o 

ukončení služby) viz §91 z 108/2006 sb. 

Pokud máte zájem využít sociální službu azylový dům, 

Přijďte na adresu: Tusarova 60, Praha 7 – Holešovice v 

uvedené době na sepsání žádosti: 

PO 14:00– 16:00; ÚT 10:00– 12:00; ST 10:00 – 12:00; ČT 

14:00 – 16; PÁ 10:00– 12:00; nebo zavolejte sociálnímu 

pracovníkovi pro azylový dům - viz kontakty.  



Kontakty 

ARMÁDA SPÁSY, Centrum sociálních služeb 

Bohuslava Bureše, Azylový dům 

Tusarova 1271/60, 170 00 Praha 7 

Tel. recepce: 773 770 312, 773 770 459 

Vedoucí přímé práce 

Bc. Denisa Racková, DiS.  – 773 770 417 

denisa.rackova@armadaspasy.cz  

Sociální pracovník pro azylový dům 

Bc. Erik Görcsös  

773 770 415 

erik.gorcsos@armadaspasy.cz 

Marie Wamberová, DiS.  

773 770 416 

marie.wamberova@armadaspasy.cz  

Věra Fidrichová, DiS.  

773 770 418 

vera.fidrichova@armadaspasy.cz 

Kateřina Smolová, DiS.  

773 770 447 

katerina.smolova@armadaspasy.cz 
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