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Hlavní vlakové nádraží

AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY
Azylový dům pro ženy se nachází  
v centru města Olomouce v objektu 
Charity Olomouc na Wurmově ulici č. 5. 
Nedaleko je zastávka U Dómu tramvaje 
č. 2, 4 a 6.

AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY
Adresa | Wurmova 5 | 771 11 Olomouc

Telefon | +420 739 249 226

E-mail | ad@olomouc.charita.cz

Druh služby | azylové domy | §57 zákona č. 108/2006 Sb. 

Identi ikátor | 7461871

CHARITA OLOMOUC
Wurmova 5
771 11 Olomouc

+420 585 221 127
info@olomouc.charita.cz

IČ: 44936427 | DIČ: CZ44936427

Komerční banka a.s. Olomouc
č.ú. 1221443811/0100

Fotografie klientů byly použity s jejich souhlasem.

AZYLOVÝ DŮM
PRO ŽENY

www.olomouc.charita.cz

+420 585 754 582
sth@olomouc.charita.cz

+420 585 313 897
sdo@olomouc.charita.cz

+420 585 203 101
smp@olomouc.charita.cz

+420 583 033 456
sld@olomouc.charita.cz

+420 739 246 035
skp@olomouc.charita.cz



Posláním Azylového domu pro ženy(ADŽ)
je poskytnout ubytování, bezpečné 

zázemí a odbornou pomoc ženám v nouzi 
a bez přístřeší, které jsou starší 18 let 
a nemají dítě ve vlastní péči. Nabízíme jim podporu 
při hledání východiska z obtížné sociální situace 
a příležitost postavit se znovu na vlastní nohy. 

střednědobé ubytování na dobu max. 12 měsíců

bezpečné a klidné životní zázemí, soukromí

příjemné dvoulůžkové pokoje, sociální zařízení (WC + sprcha), 
kuchyňku, kuřárnu

cenově dostupnou stravu (polévka a chléb), oblečení zdarma v 
případě nouze 

zdravotní péči Ordinace praktického lékaře pro lidi v nouzi 

odborné sociální poradenství a asistenci 

individuální plánování při řešení Vaší osobní situace

zapojení do pracovní rehabilitace a odměnu za práci

kulturní a sportovní vyžití (besedy, soutěže, výlety atd.)

zájmové aktivity (minikurzy vaření, výtvarné dílny aj.), kulturní a 
sportovní vyžití (besedy, soutěže, výlety, divadlo), zapůjční knih

duchovní chvilky a adorace v kapli sv. Richarda

možnost doručování pošty (nikoliv trvalý pobyt)

Co Vám nabízíme? 

Co potřebujete k přijetí do AD pro ženy?

Kolik stojí námi poskytované služby?

Kdy Vám nemůžeme poskytnout naše služby?

občanský průkaz (jiný doklad totožnosti), průkazku z úřadu práce, event. 
pracovní smlouvu nebo ústřižek složenky od posledního doručeného 
důchodu 

zdarma - odborné sociální poradenství a asistence, praní 1x 
měsíčně, zapůjčení žehličky a nádobí, čisté ložní prádlo a ručník

ubytování 100 Kč / den (v případě, že jste evidovány, je propláceno 
úřadem práce)

když máte s sebou dítě, o které se staráte
když jste pod vlivem alkoholu nebo drog
když se chováte agresivně
když odmítne prokázat nebo nemůže prokázat svou totožnost
když je zdravotně nezpůsobilá k pobytu v ADŽ

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

podat si písemnou žádost o ubytování v ADŽ (formulář dostanete  
v ADŽ, na služebně AD pro muže nebo na služebně KCN)

domluvit si schůzku s pracovnicí azylového domu 
vstupní prohlídku u lékaře Střediska Samaritán pro lidi bez domova

Návazná služba - sociální byty:

žádost si můžete podat při pobytu na ADŽ, hradí se poplatek 50 Kč
ubytování je maximálně na doby 12 měsíců
byty jsou obvykle 1+1 pro 2 osoby, se standardním vybavením
ubytování stojí 110-120 Kč za den (v případě, že jste evidována, je 
propláceno úřadem práce)


