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Veřejný závazek Azylového domu pro ženy (ADŽ)
Středisko Samaritán pro lidi bez domova
ADŽ 1.1
1.1 POSLÁNÍ AZYLOVÉHO DOMU PRO ŽENY
Posláním azylového domu pro ženy Charity Olomouc je nabídnout podporu a pomoc ženám nepečujícím o dítě na
Olomoucku v obtížné sociální situaci a bez střechy nad hlavou. Služba poskytuje krátkodobé a střednědobé ubytování,
odbornou pomoc při hledání vhodných východisek. Její těžiště je v individuálním přístupu, respektu k druhému, k jeho
právům, důstojnosti a rozhodnutím. Důraz je kladen na pomoc obětem domácího násilí a ženám přicházejícím z výkonu
trestu. Smyslem služby je řešení životní situace a nabídnutí příležitosti postavit se na vlastní nohy.

1.2 CÍLOVÁ SKUPINA AZYLOVÉHO DOMU PRO ŽENY
Služba je určena osobě v nouzi, kterou je žena starší 18 let nemající dítě ve vlastní péči,
v obtížné sociální situaci a bez přístřeší.
Přednostně jsou řešeny situace žen ohrožených domácím násilím a žen navracejících se z výkonu trestu. Současně mají
přednost ženy s trvalým bydlištěm na území Olomouckého kraje.
Službu mohou využít cizinky s trvalým pobytem na území ČR.
Ostatní cizinky mohou být přijaty pouze v případě, že jsou v ČR evidovány na ÚP a to na dobu nejdéle tří měsíců.
Předpokládá se:
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 žadatelce, která:
• požaduje službu, kterou zařízení neposkytuje. (V takovém případě jí pracovníci zprostředkují dle aktuálních možností
kontakt na požadovanou službu.)
• je pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek
• je agresivní
• je zdravotně nezpůsobilá k pobytu v azylovém domě
• má udělen zákaz na pobyt ve městě Olomouci

1.4 CÍLE AZYLOVÉHO DOMU PRO ŽENY
Cíle vzhledem k uživateli:
• Pomoc při řešení krizové situace, uspokojení základních životních potřeb (střecha nad hlavou, hygiena, strava)
• Stabilizace sociální situace (doklady, sociální dávky, splácení dluhů, zajištění zdravotní péče…)
• Resocializace, návrat do společnosti (zvýšení kvalifikace, nástup do zaměstnání, úspěšné absolvování léčby,
samostatné bydlení)
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•
•
•
•

Rozvoj osobnosti a podpora volnočasových aktivit (kultura, četba, sport)
Obnova společenských a rodinných vazeb dle reálné možnosti
Rozvoj pracovních návyků a klíčových kompetencí dle reálné možnosti
Posilování kompetencí uživatelek – obětí domácího násilí při řešení obtížné situace

Cíle vzhledem ke společnosti:
• prevence sociálně patologických jevů (prevence kriminality, šíření infekčních chorob atd.)
• zmírňování dopadu problému bezdomovectví na Olomoucku
• podpora odborné diskuse o problematice bezdomovectví a odstraňování předsudků laické i odborné veřejnosti vůči
bezdomovcům

1.5 ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
•
•
•
•
•
•
•
•

Respektování individuality, potřeb a svobodného rozhodování uživatelek
Ochrana práv a důstojnosti uživatelek, aktivní předcházení jejich stigmatizaci
Uplatňování křesťanských hodnot, zejména křesťanské lásky a pomoci bližnímu
Podporování aktivity a samostatnosti uživatelek při řešení vlastní nepříznivé situace, při zachování jejich nezávislosti
na službě
Užívání pozitivní motivace k činnostem vedoucím k žádoucím změnám životních sterotypů
Udržování profesionálního vztahu pracovník – uživatelka, respektování hranic soukromí a intimity
Flexibilita služeb poskytovaných vzhledem k potřebám a požadavkům uživatelek
Kladení důrazu na profesionální úroveň a kvalitu poskytovaných služeb

V Olomouci 6. 8. 2015
Mgr. Petr Prinz – vedoucí střediska

