Azylový dům pro matky s dětmi, Diakonie ČCE – SKP v Praze
sídlo - Bruselská 4, Praha 2, tel./zázn. 257 211 945, 777 734 190
www.skp.diakonie.cz, e-mail: azyl@diakonieskp.cz

Informace pro zájemkyně
AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI - Diakonie ČCE-SKP v Praze
je službou sociální prevence podle §57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
tel.: 777 734 190, 257 211 945
Adresa: neveřejná
Kontaktní místo: SOS centrum, Varšavská 37, Praha 2
Provozní doba
Azylový dům má nepřetržitý provoz.
Kapacita služby
Celková kapacita je 14 lůžek ve 4 pokojích.

Veřejný závazek
Posláním našeho azylového domu pro matky s dětmi je pomoc a podpora uživatelek a jejich
dětí v překlenutí jejich nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení, která vážně
ohrožuje fungování rodiny. Azylový dům poskytuje uživatelkám dočasné ubytování a nabízí
individuální podporu a pomoc při řešení překážek na cestě k jejich samostatnému životu ve
společnosti.
Cíle služby
● naplnění základních potřeb uživatelky a jejích dětí
● posílení schopností uživatelky zvládat běžné životní situace tak, aby byla schopna své
problémy řešit samostatně a stala se nezávislou na sociální pomoci a začlenila se do
běžného života společnosti
● podpora schopností uživatelky v péči o děti a domácnost
● pomoc při řešení finanční situace uživatelky
● odchod uživatelky do stabilnějšího bydlení
Cílová skupina
Služba je určena matkám s dětmi, které se ocitly z různých důvodů bez přístřeší, a není v jejich
silách tuto krizovou životní situaci samostatně řešit a zároveň musí splňovat tyto požadavky:
a) matky starší 18 let s dětmi do 18 let, popřípadě s nezaopatřenými dětmi do 26 let s trvalým
bydlištěm v Praze, které se chtějí aktivně podílet na řešení své situace
b) matky s maximálně třemi dětmi včetně nenarozených (z důvodů kapacity zařízení)
c) matky a děti, které nepotřebují asistenci další osoby při pohybu a běžné sebeobsluze
Naše zásady
Všichni zaměstnanci se řídí obecně platnými právními normami, Listinou základních práv a
svobod, Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR a Etickým kodexem pracovníků Diakonie
ČCE – SKP v Praze a diakonickými hodnotami Milosrdenství, Naděje, Společenství a
Fortelnost. Tyto hodnoty uplatňují pracovníci v každodenní činnosti, jak ve vztahu k
uživatelkám a jejich dětem, tak ke spolupracovníkům ve středisku i při vystupování směrem
navenek.
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Způsob podání žádosti
Můžete se telefonicky objednat do kontaktního místa: SOS Centrum ve Varšavské ulici č. p.
37, Praha 2
telefon: 222 514 040; 777 734 173
Termín sepisování žádostí je pondělí 12:00 – 16:00 h po předchozím objednání. Možnost
dohodnutí také jiného termínu.
Objednat se k sepsání žádosti lze i u vedoucího azylu Bc. Petra Porady na tel. 777 734 190,
nebo na telefonu v kanceláři AD: 257 211 945.
Jinou formou (dopis, e-mail) je možné žádost podat jen v případě, že nelze přijet osobně.
Žádost je nutné později doplnit osobním rozhovorem.
e-mail:azyl@diakonieskp.cz
adresa: SOS centrum, Varšavská 37, Praha 2, 120 00
Úhrady služeb
Služba azylového doma je placená.
● 80,-Kč za den za dospělého, 30,-Kč za den za dítě.
● samostatné přihlášení a placení poplatků za TV a radio
● při nástupu platba 1 nájmu za stávající měsíc, nebo alespoň záloha 1000 Kč
(ve zcela mimořádných případech, kdy je žena zcela bez prostředků je možno ji přijmout i
bez tohoto poplatku a splatit dluh na nájemném v nejbližším možném termínu)

Délka pobytu
Smlouva je podepisována na dobu 1 měsíce, poté je možné žádat o její prodloužení.
Maximální délka pobytu je stanovena na 1 rok.
Okamžité ukončení služby se strany poskytovatele je možné při závažném porušení pravidel
stanovených Domácím řádem.
Kdy nemůžeme službu poskytnout
Je to z těchto zákonných důvodů:
a) zájemkyni žádá nebo potřebuje jinou službu
b) zájemkyně nesplňuje podmínky cílové skupiny
c) je naplněna kapacita
d) neumožňuje to zdravotní stav zájemkyně nebo jejich dětí (je vyžadováno vyjádření lékaře)
e) zájemkyni byla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí vypovězena smlouva z důvodu
porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
Další specifika
● nemůžeme poskytnout bezbariérové bydlení
● nemůžeme přijmout rodinu s domácími zvířaty
● uživatelka se musí dorozumět česky
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Výběr pro volné místo
Vedeme seznam žádostí a při uvolnění místa vybíráme z 3 až 5 žadatelek, které kontaktujeme
a zveme na pohovor.
Při výběru se zohledňuje 5 kritérií:
1. ohrožení dítěte
2. nevyhovující bytové podmínky nebo hrozba ztráty bydlení
3. sociální síť - např. žadatelka nemá nikoho z příbuzných a známých, kdo by ji mohl
nabídnout pomoc
4. spolupráce s institucemi - OSPOD, žádosti v jiných AD
5. finance
Základní pravidla pobytu
● návštěvy lze přijímat běžně v čase - 14:00 - 19:00 hodin
● aktivní spolupráce s klíčovým pracovníkem na plnění svých individuálních cílů
(dodržováním termínů dohodnutých schůzek se sociálním pracovníkem, plnění
dohodnutých úkolů).
● povinný úklid společných prostor AD je dle rozpisu služeb a uživatelky se střídají
pravidelně po 14 dnech
● zákaz požívání omamných látek a kouření v prostorách AD
Co poskytujeme:
Ubytování a pomoc při zajištění stravy - ve 4 pokojích (cca 14 - 18 m2) s vlastním WC a
sprchovým koutem, každý pokoj je vybaven patrovou postelí a dalšími lůžky, lůžkovinami, šatní
skříní, komodou, záclonami.
Upozorňujeme na minimální možnost umístění vlastního nábytku a vybavení.
K dispozici je společná kuchyň. Je zde kuchyňská linka, prostorná pracovní plocha s vařiči,
trouba na pečení, mikrovlnná trouba, jídelní stůl s židlemi, nádobí. Každá uživatelka má
vyhrazený vlastní úložný prostor a lednici.
Součástí ubytování je možnost vyprat si prádlo. V suterénu je automatická pračka a prostory
pro sušení prádla (sušáky a šňůry na prádlo)
Pomoc při řešení konkrétní problémové situace
Uživatelky během pobytu spolupracují se sociálními pracovníky, kteří jim pomáhají při řešení
jejich situace. Každá uživatelka má sestavený individuální plán a pracuje na svých cílech.
Sociální pracovníci je podporují a pomáhají jim při řešení problémů v oblastech sociálněprávní, bydlení, práce, hospodaření a vedení domácnosti, při nácviku dovedností a zlepšování
rodičovských kompetencí.
.
Co nabízíme navíc
● doučování dětí a zájmové činnosti prostřednictvím akreditovaného programu
Dobrovolníci v rodinách
● půjčování her, knih, časopisů
● poskytnutí příležitostných darů (hračky, ošacení, apod.) od soukromých dárců nadací a
různých organizací
● možnost volnočasových aktivit dle aktuální nabídky
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