
 
 

 

Veřejný závazek – ADM 1.4 
 

Azylový dům pro muže (ADM) 
Středisko Samaritán pro lidi bez domova 

 
 
1.1 POSLÁNÍ AZYLOVÉHO DOMU PRO MUŽE 

 
Posláním azylového domu pro muže Charity Olomouc je nabídnout podporu a pomoc mužům na Olomoucku 
v obtížné sociální situaci a bez střechy nad hlavou. Služba poskytuje střednědobé ubytování, odbornou pomoc 
při hledání vhodných východisek. Její těžiště je v individuálním přístupu, respektu k druhému, k jeho právům, 
důstojnosti a rozhodnutím. Smyslem služby je řešení životní situace a nabídnutí příležitosti postavit se na vlastní 
nohy. 
 
 
1.2 CÍLOVÁ SKUPINA AZYLOVÉHO DOMU PRO MUŽE 
 
Služba je určena mužům od 18 let, v obtížné sociální situaci a bez přístřeší. 
Přednostně jsou řešeny situace mužů navracejících se z výkonu trestu. Současně mají přednost muži s trvalým 
bydlištěm na území Olomouckého kraje. 
 
Službu mohou využít cizinci s trvalým pobytem na území ČR.  
Ostatní cizinci mohou být přijati pouze v případě, že jsou v ČR evidováni na ÚP a to na dobu nejdéle tří měsíců. 
 
Předpokladem pro přijetí je: 
- stabilizovaná sociální situace (evidence na ÚP, důchod, zaměstnání, případně jiný stabilní příjem). 
- prokázání totožnosti platným OP nebo jiným úředním dokladem,   
- písemné doporučení lékaře - vstupní lékařská prohlídka    
- v případě příchodu z hospitalizace v psychiatrické léčebně, LDN apod. doporučení ošetřujícího lékaře 
 
 
1.3 DŮVODY K ODMÍTNUTÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

 
Služba může být odmítnuta, neumožňují-li to kapacitní důvody.  
 
Poskytování služby je odmítnuto žadateli, který: 

• požaduje službu, kterou zařízení neposkytuje. (V takovém případě mu pracovníci zprostředkují dle aktuálních 
možností kontakt na požadovanou službu.) 

• je pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek 

• je agresivní 

• je zdravotně nezpůsobilý k pobytu v azylovém domě 

• má udělen zákaz pobytu v Olomouci 
 
 
1.4 CÍLE AZYLOVÉHO DOMU PRO MUŽE 

 
1. Lidem bez domova nabízíme možnost bydlení se zázemím pro hygienu, s možností přípravy stravy nebo 

její zajištění. 
 



 
 

 

2. Našim klientům pomáháme urovnat jejich sociální situaci (doklady, sociální dávky, řešení dluhů, 
zprostředkování zdravotní péče, péče o sebe apod.) Spolu s klientem hledáme řešení odpovídající jeho 
potřebám a možnostem. 
 

3. Podporujeme klienta v krocích vedoucích k jeho schopnosti samostatně řešit svoji životní situaci (v 
oblastech: zaměstnání, bydlení, finanční situace, zdravotního stavu, rodinných a vztahových témat). 
Cílem je, aby klient byl schopen fungovat sám bez pomoci sociální služby.  

 
 
1.5 ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

 

• Respekt k individualitě, minulosti a pohledu na vlastní budoucnost uživatele. 

• Důraz na profesionální poskytování služeb a jejich širokou nabídku. 

• Společné hledání cesty k řešení situace uživatele. 

• Flexibilita služeb poskytovaných vzhledem k potřebám a požadavkům uživatelů 

• Podpora k samostatnosti – (1. pokud klient je schopen řešit své věci sám, pouze ho motivujeme, 2. pokud 
potřebuje poradit, uděláme to; 3. Je-li nezbytné, abychom v jeho věci intervenovali a jednali za něj, uděláme 
to). Tyto stupně nepřeskakujeme a bezdůvodně neděláme věci za klienty. 

 
 
 
V Olomouci 8. 2. 2016 
Petr Prinz – vedoucí střediska 

 
 


