
Veřejný závazek

Poslání

Poslání Azylového domu pro matky s dětmi: 

Posláním Azylového domu Armády spásy pro matky s dětmi v Přerově na ul. 9.
května  je   překlenutí  nepříznivé  sociální  situace  spojené  se  ztrátou  bydlení.
Prostřednictvím nabízené podpory  a poradenství  pracujeme na zlepšení  nepříznivé
sociální situace zejména v oblasti získání bydlení, vedení domácností, výchovy dětí.
Služba  je  určená  těhotným  ženám  a  matkám  (příp.  zákonným  zástupcům)
s nezaopatřenými dětmi do 18 let (v případě nezaopatřenosti do 26 let), které chtějí
svou situaci aktivně řešit.

Cíle

stabilizace sociální situace uživatelek

 uživatelka má zajištěný příjem na úhradu ubytování v sociální službě.

 uživatelka má zajištěnou školní docházku dětí.

 uživatelka  má  zajištěnou  stravu  pro  sebe  a  dítě,  včetně  základních
kuchyňských potřeb pro vaření.

 uživatelka má zajištěné hygienické podmínky pro sebe i dítě (ošacení,
povlečení).

 uživatelka má zajištěného praktického lékaře.

podpora při osamostatnění uživatelek 

 podpora a pomoc při hledání samostatného bydlení.

 podpora a pomoc při hledání zaměstnání.

 posilování vztahu matka – dítě.

 posilování  racionálního  hospodaření  s  finančními  prostředky  a
racionálního stravování.

 posilování rodinných vazeb.

Zásady
Zásada flexibility a individuálnosti. 

Práce je koncipována tak, aby pracovníci mohli pružně reagovat na individuální
potřeby jednotlivých uživatelek. Při jednáních pracovníci navrhují další možnosti, jak
nepříznivou sociální situaci řešit, s tím, že respektují rozhodnutí uživatelky.



Zásada odbornosti a profesionality. 
Odborné vzdělávání personálu i nad rámec stanovený Zákonem o sociálních

službách.

Zásada křesťanského přístupu 
Nově  nastupující  zaměstnanec  je  v rámci  zaškolení  seznámen  s hodnotami

Armády spásy (víra, láska, naděje, jednota, poctivost, respekt). Je žádoucí, aby se
hodnoty  Armády  spásy  promítaly  do  každodenní  práce  zaměstnanců.  Níže  jsou
uvedené  příklady,  jak  se  jednotlivé  hodnoty  promítají  do  práce  jednotlivých
zaměstnanců.

Víra
 Respektování víry, naslouchání a respektování názorů druhých.
 Víra v sílu týmu, spolupráce.
 Víra v možnost změny života uživatelek.

Naděje
 Poskytování naděje uživatelkám, které jsou „na dně“, v obtížné životní situaci.
 Citlivé zvěstování Boží naděje, která vítězí nad utrpením i nad bolesti. Dávání naděje

lidem ve svízelné situaci i těžce nemocným uživatelkám.
 Nezavírání očí před problémy druhých.

Láska
 Vnímání uživateky jako lidské bytosti s životními zkušenostmi, možnostmi a schopnos-

tmi.
 Na útoky nereagovat unáhleně, ve zlobě a v nenávisti. 
 Podpora a aktivní vytváření společenství, které přináší pokoj a usmíření.

Respekt
 Respektování organizační struktury a systému řízení Armády spásy.
 Respektování role nadřízeného a podřízeného, znalost pracovních náplní kolegů.
 Nevyjadřování se negativně o ostatních zaměstnancích v jejich nepřítomnosti. 

Poctivost
 Čestné, otevřené a poctivé jednání.
 Odpovědně a důsledné plnění pracovních povinností, pečlivě a včas.
 Dodržování pracovních směrnice a postupů.

Jednota
 Vědomé spoluutváření dobrého jména Armády spásy.
 Jednání v souladu s posláním Armády spásy a Etickým kodexem. 
 Spolupráce na naplnění křesťanského poslání a zásad Armády spásy.

Cílová skupina
Služba je poskytována zletilým ženám s nezaopatřenými dětmi do 18 let (v

případě nezaopatřenosti do 26 let) a těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci,
spojené se ztrátou bydlení, které chtějí svou situaci aktivně řešit a jsou nezávislé na
fyzické pomoci druhých.
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