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AD (Ž+M) 3.4 – verze z 19. 1. 2022  

Žádost o přijetí na Azylový dům Samaritán CHO  
  

 Jméno, příjmení:  

Trvalé bydliště (adresa):                                                          státní příslušnost:   

 Jak Vás můžeme kontaktovat: 

 Datum narození:  Mám OP nebo náhradní doklad: ano x ne 

 Zaměstnaní (označte vyhovující): ano /HPP, DPP, DPČ/ – ne,  

Důchod (označte vyhovující): starobní – invalidní /stupeň 1, 2, 3/– vdovský - žádný   

Evidován na ÚP ______________ (město), kontaktní osoba ___________________  

(jméno) Vyřazen z ÚP: od ________________ (datum) do _____________ (datum) 

 
Hmotná nouze ________________ (město), kontaktní osoba _________________ 

(jméno), Dávka pomoc v hmotné nouzi (označte vyhovující):  

  

  příspěvek na živobytí – doplatek na bydlení – MOP  Výše dávky:  

Další závažné sdělení (např. zdravotní problémy, z VTOS, omezení způsobilosti + 
opatrovník aj.):  

  

  -------------------------------------------------------------------------------------  

Poučení pro zájemce o přijetí na Azylový dům (AD) Samaritán CHO Pokud nebude 
na AD místo v době podání vaší žádosti, tak ji zařadíme do pořadníku.   

 

Když přijdete na řadu, budeme vás kontaktovat. Na tuto výzvu musíte do 3 dnů 

odpovědět, jinak bude vaše žádost pozastavena. PROTO SI PRAVIDELNĚ (nejlépe co 3 

dny) KONTROLUJTE, ZDA JSME VÁS JIŽ NEKONTAKTOVALI.  

 

Důvody k pozastavení vaší žádosti  

- na vaši žádost,  

- když se vás nepodaří zkontaktovat,  

- když nedojdete na domluvenou schůzku.  

Co s tím? Co nejdříve nás kontaktujte.  

 

Důvody k vyřazení vaší žádosti  

- na vaši žádost,  

- když 3x odmítnete nastoupit.   

Co s tím? Podejte si novou žádost.  

 

Možnosti kontaktu, které můžete uvést, jsou:  

Telefonní kontakt / Telefonní kontakt na zprostředkovatele / E-mail / Osobní dotaz ve 
službě (AD, NOC, NDC, TP) / Kontaktní adresa /   
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PAMATUJTE! Pro Vaše přijetí potřebujeme znát Vaše aktuální kontakty, 
proto nám prosím hlaste změny.    

Stručný popis situace:  
(proč mám zájem o využití služby)  
        

 

 

 

 

 

Odkup přicházím: ulice x léčebna, z vlastního bydlení, jiné (zakroužkujte správný údaj)  

  

Svým podpisem souhlasím s uchováním uvedených osobních údajů pouze pro vnitřní 

potřebu azylového domu po dobu 3 let od vyřazení z pořadníku. V případě přijetí do služby 

je dokument založen do karty klienta.    
Podpisem také stvrzuji, že jsem byl poučen o pravidlech pro přijetí zájemce na AD.  
Souhlasím s tím, aby si AD ověřil, zda jsem v posledních 5 letech využíval služeb SLD.   
ANO/NE  
  

Datum a podpis žadatele:  
  

  

Žádost na AD pomohl žadateli vyplnit (pracovník/organizace/kontakt):  
  

  

Datum přijetí žádosti a podpis pracovníka:  

 

-------------------------------------------------------------------------------------  

Azylový dům nabízí střednědobé ubytování (zpravidla na dobu do jednoho 

roku). Ubytovaní mají k dispozici jedno až tří lůžkové pokoje, v bytech, které 

jsou umístěny po Olomouci a blízkém okolí (Dolany, sv. Kopeček). 

Smyslem je nabídnout lidem bez střechy nad hlavou zázemí a podporu při 

hledání možných cest z jejich tíživé situace.   

  

Služby nabízíme ženám a mužům od 18 let. Upřednostňujeme zájemce z 

Olomouce a Olomouckého kraje, s náhlou ztrátou bydlení, zaměstnané, oběti 

domácího násilí a propuštěné z VTOS.   
  

Podmínkou přijetí je:  

• stabilizovaná situace zájemce (příjem, OP),  

• vstupní prohlídka od lékaře a na plicní klinice,  

• v případě příchodu z hospitalizace potvrzení od ošetřujícího lékaře.  

• být schopný samostatného bydlení – zvládnout si sám uklidit, uvařit si, 

domluvit se se spolubydlícím, porozumět pravidlům služby (některé úkony 

jdou nastavit v rámci pečovatelské služby)  
•  

Za služby se měsíčně hradí:  

• V případě neodbydlení celého měsíce: 130 Kč / den 

• V případě odbydlení celého měsíce: 3950kč / měsíc 


