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Poslání a cíle  

Posláním azylového domu je pomoc a podpora úplným i neúplným rodinám s dětmi, 

těhotným ženám či ostatním občanům, jímž byly do péče svěřeny nezletilé nebo zletilé 

nezaopatřené děti, kteří se ocitli v tíživé životní situaci spojené zejména se ztrátou 

nebo  absencí bydlení.  

 

Cílem pobytu v azylovém domě je úprava a stabilizace rodinných, sociálních, příp. finančních 

poměrů uživatelů služby (rodin s dětmi) a jejich postupné vřazení zpět do běžné společnosti, 

posilování vlastních aktivit uživatelů vedoucích k řešení dané tíživé situace. 

 

Zásady poskytované služby 

 
 Dodržování práv uživatelů 

 Respektování svobodné volby uživatelů 

 Individuální přístup k jednotlivým uživatelům, zachování co nejvyšší možné míry 

jejich samostatnosti a nezávislosti 

 Dle možností přizpůsobení služby potřebám uživatelů 

 Profesionální přístup všech zaměstnanců 

 Zachování diskrétnosti a mlčenlivosti  

Cílová skupina - okruh osob, kterým jsou poskytovány služby AD: 
 

Služba je poskytována těmto osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené  

se ztrátou nebo absencí bydlení: 

 matkám nebo otcům s nezletilými dětmi 

 matkám nebo otcům se zletilými nezaopatřenými dětmi (studující ve věku 18-26 let) 

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

nezaopatřenými dětmi 

 dalším osobám, kterým byly nezletilé nebo zletilé nezaopatřené děti svěřeny do péče 

(opatrovníci, pěstouni) 

 těhotným ženám od 18 let 

 

Služba je poskytována osobám, které: 

a) podaly písemnou žádost a splňují podmínky přijetí 

b) nemají možnost bydlení ve vlastním nebo nájemním či podnájemním bytě, pro řešení 

své situace nemají možnost využít zázemí vlastní rodiny 

c) nemají žádné nebo mají nedostatečné dovednosti v péči o dítě, pro zajištění zdravého 

vývoje dítěte potřebují pomoc a podporu 

d) nemají nebo mají pouze malé dovednosti při vedení domácnosti a  hospodaření 

s financemi, jsou zadlužené 

e) mají zájem svoji situaci aktivně řešit  

f) přednostně je služba poskytována osobám s trvalým pobytem na území města Karviná 

 
Sociální služba je poskytována v souladu se zákonem 108/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a změn. 

 


