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POBYTOVÉ SLUŽBY PRO MUŽE
Budovu Charity Olomouc naleznete v 
blízkosti tramvajové zastávky „U Dómu“ 
(linky č. 2, 4, 6), vedle restaurace 
Betánie. Zázemí pro poskytování služeb 
je umístěno ve dvoře budovy.

Fotografie klientů byly použity s jejich souhlasem.

AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE BEZ DOMOVA

Adresa | Wurmova 5 | 771 11 Olomouc
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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

Cílová skupina azylového domu pro muže:

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

Důvody k odmítnutí poskytování služby:

Azylový dům pro muže (ADM)

přijímá koordinátor ADM na základě osobního pohovoru a na 
základě podané žádosti o přijetí na ADM (možnost vyzvednutí na 
služebně ADM)
platba  je 2.750,- Kč až 3.050,- Kč za měsíc (dle pokoje)
smlouva je zpravidla uzavřena na 6 měsíců s možností prodloužení 
lhůty pobytu o dalších 6 měsíců (maximálně 1 rok), nový příchod 
je možný po uplynutí půlroční lhůty od ukončení
kapacita ubytovny je 28 lůžek ve dvou až čtyřlůžkových pokojích
k dispozici dvě kuchyňky, kulturní místnost, pingpongový stůl, tři 
televizory, knihovna, pračka
možnost výdeje stravy na denním centru v určenou dobu 
poskytuje odborné sociální poradenství a asistenci 
nabídka kulturního vyžití (besedy, výlety, sportovní turnaje atd.)

JAK SE UBYTOVAT A CO NABÍZÍME:

Sociální byty

jsou součástí Azylového domu pro muže a jsou v různých lokalitách 
města Olomouce
provozujeme 7 sociálních bytů (celková kapacita 18 lůžek)
podmínkou pro podání žádosti o umístění na sociálním bytě 
(povinnost uhradit administrativní poplatek 50,- Kč) je aktuální 
pobyt na Azylovém domě pro muže
platba je 3.350,- Kč až 3.640,- Kč za měsíc (dle bytu)
po uvolnění místa na sociálním bytě probíhá výběrové řízení na 
uvolněné místo z podaných žádostí
smlouva je zpravidla uzavřena na 6 měsíců s možností prodloužení 
lhůty pobytu o dalších 6 měsíců (maximálně 1 rok), nový příchod je 
možný po uplynutí půlroční lhůty od ukončení

Navazující služby:

Ordinace praktického lékaře pro lidi v nouzi (v pracovní dny)

Denní centrum (potravinová pomoc, možnost hygieny, praní oděvů 
a výměna šatstva, poradenství a sociální asistence)

Poradenské centrum Charity Olomouc, Wurmova 11, Olomouc


