
AZYLOVÝ DŮM 

Azylový dům je jedním ze středisek Sociálních služeb Karviná. Jeho posláním je poskytnutí 

ubytování a dalších sociálních služeb níže uvedeným osobám, které se ocitly v tíživé životní 

situaci spojené zejména se ztrátou bydlení.  

 

CÍLE AZYLOVÉHO DOMU 

 vytvoření klidného, stabilního a bezpečného prostředí uživatelům služeb  

 vedení uživatelů k aktivnímu řešení vlastní situace a k jejich postupnému začleňování do 

běžného života  

 podpora při zajišťování řádné péče uživatelů o děti a domácnost  

 vytváření podmínek pro zachování rodinných vazeb uživatelů  

 zvýšení právního vědomí uživatelů služeb  

 postupná minimalizace závislosti uživatelů na sociálních službách  

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

 

Služby jsou poskytovány (kritéria pro přijetí) níže uvedeným osobám, které jsou v tíživé 

životní situaci spojené se ztrátou bydlení, a to:  

 

 matkám s nezletilými dětmi nebo se zletilými nezaopatřenými dětmi (studující)  

 otcům s nezletilými dětmi nebo se zletilými nezaopatřenými dětmi  

 jiným osobám, kterým byly děti (nezletilé nebo zletilé nezaopatřené) svěřené do péče  

 rodičovským párům (manželé, druh/družka) s nezletilými dětmi nebo zletilými 

nezaopatřenými dětmi  

 těhotným ženám od 18 let věku 

 

Služby nejsou poskytovány (kritéria pro nepřijetí):  

 

 osobám závislým na alkoholu a jiných omamných či psychotropních látkách  

 osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve specializovaném zařízení  

 osobám, které byly v minulosti uživateli soc. služeb AD a na poplatcích za jejich 

poskytování jim vznikl dluh, který nebyl dosud uhrazen  

 při nedostatku volné kapacity AD  

 



 

Poskytované služby  

 

 ubytování (11 pokojů v AD a 2 byty v běžné bytové zástavbě)  

 pomoc při zajištění stravy  

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

uživatelů  

 sociální poradenství 

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

 rozsah služeb může být rozšířen o další služby, a to na základě náhle vzniklé potřeby 

nebo dle plánu individuálního rozvoje jednotlivých uživatelů, na jejichž vypracování se 

sami uživatelé podílejí  

 

Najdete nás na adrese: Nám. O. Foltýna 267/12, 733 01 Karviná – Staré Město  

Bezbariérový přístup: ne  

 

Zavolejte nám:  

Vedoucí střediska: Mgr. Zuzana Hrouzová, tel: 596 313 839, 724 299 361  

Sociální pracovník: Mgr. Jana Hiblerová, tel: 596 315 175 

Sociální pracovník: Bc. Michaela Linhartová, tel: 596 314 978 

Stálá služba – vrátnice: tel: 596 311 429  

Napište nám: vedouciad@socsluzbykarvina.cz  

Jsme tu pro vás: nepřetržitě 

 

 


