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Azylový dùm Kladno o.p.s. je obecnì prospìšnou spoleèností, kterou založilo mìsto
Kladno v roce 1999 pro matky s dìtmi. Èinnost spoleènosti byla zahájena 12.5.2000.
Poslání

Azylový dùm pøedstavuje
komplex sociálních služeb
poskytujících individuální,
dùstojnou, nepøetržitou a koncepèní pomoc matkám s nezletilými dìtmi, které se ocitnou v
tíživé životní situaci spojené se
ztrátou bydlení a to za úèelem
jejich snadnìjší resocializace.
Azylový dùm Kladno o.p.s je
zaøízení, které na pøechodnou
dobu ubytovává a za pomoci
širší spolupráce pomáhá hledat
další uplatnìní pro matky s
dìtmi v nouzi.

Cíle
1) podporovat uživatelky, aby byly schopny
samostatnì øešit své problémy a jejich závislost na sociální pomoci byla minimální
2) podporovat uživatelky k postupnému zaèleòování, které vede až k samostatnosti v tìchto
oblastech :
v jednání s institucemi, vedoucí k øešení
nároèných životních situací
k získání a udržení zamìstnání
k obnovování pøirozených vazeb s
rodinou, pøáteli a známými
k zajištìní jiného druhu bydlení
pøijmutí pravidel obèanského soužití
upevnìní hygienických, stravovacích a
pracovních návykù
utváøení návyku hospodaøení s finanèní
mi prostøedky

Zásady (principy) poskytované sociální služby

- respektování práv a dùstojnosti uživatelek vychází z etického kodexu
- rozhodnutí uživatelky týkající se øešení její sociální situace je plnì
respektováno, nabízená pomoc není podmiòována pøijetím konkrétního
øešení
- pracovníci pøedcházejí diskriminaci a stigmatizaci uživatelek
- soukromí a další práva uživatelek jsou pracovníky plnì respektována,
pracovníci uživatelkám vykají
- poskytovaná pomoc je individuální povahy, s uživatelkou je uzavírán
individuální plán, ve kterém si stanovuje své cíle a volí individuální služby
- pracovníci motivují uživatelky k samostatnému pøekonání nepøíznivé soci
ální situace a posilují jejich rozhodnutí smìøující k sociálnímu zaèlenìní do
bìžné spoleènosti
Zásadou pro poskytovanou službu je prioritní vytvoøení profesionálního, partnerského vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem, který vzniká na základì nabídky a zcela dobrovolného vstupu do nabízeného programu ze strany uživatele.
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Azylový dùm Kladno pøijímá pouze osoby legálnì žijící na území ÈR, dle §4
zákona è.108/2006Sb., o sociálních službách.
Cílová skupina
- obìti domácího násilí
- obìti trestné èinnosti
- osoby bez pøístøeší
- osoby v krizi
- rodiny s dítìtem/dìtmi - matky dìtmi,
tìhotné ženy, ženy s dítìtem svìøeným do
péèe

Vìková kategorie
- dìti kojeneckého vìku (do 1 roku)
- dìti pøedškolního vìku (1-6 let)
- mladší dìti (7-10 let)
- starší dìti (11-15 let)
- dorost (16-18 let)
- mladí dospìlí (19-26 let)
- dospìlí (27-64 let)

Pøednost v ubytování mají:
obìti domácího násilí, žadatelky s trvalým pobytem v Kladnì a spádových obcí, ženy
samoživitelky s nezletilými dìtmi

Smlouvu lze uzavøít :

- s osobou, která je schopna bìžné sebeobsluhy, nejeví známky intoxikace
alkoholem nebo drogami, agresivního chování, èi psychické poruchy. Je
srozumìna s pravidly a obsahem Smlouvy o poskytování sociální služby a s
Domácím øádem a souhlasí s jejím dodržováním.
Smlouvu nelze uzavøít

- pokud poskytovatel sociálních služeb neposkytuje službu, o kterou osoba
žádá
s osobou, jejíž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péèe ve
zdravotnickém zaøízení
pokud osoba není schopna pobytu v zaøízení z dùvodu akutní infekèní
nemoci nebo by chování osoby z dùvodu duševní poruchy závažným
zpùsobem narušovalo kolektivní soužití
- s osobou, která pøi jednání o poskytování sociální služby jeví známky
intoxikace alkoholem nebo drogou, agresivního chování, èi psychické
poruchy
- s nezletilými, pokud není ustanoven zákonný zástupce
- s osobami, které jsou vážnì tìlesnì postiženi
- pokud není dostateèná kapacita k poskytnutí sociální služby
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Poskytování informací
Azylový dùm má vypracovaný informaèní leták, kde informuje o službách, které nabízí, o
podmínkách poskytování sociální služby, vybavení AD a výši nájemného.
Tento leták obdrží každá žadatelka, která kontaktuje AD s žádostí o poskytnutí sociální
služby. Po vyžádání je k dispozici i ostatním obèanùm, kteøí mají zájem o informace o AD.
Leták mají k dispozici pracovnice Oddìlení sociálnì právní ochrany dìtí Magistrátu mìsta
Kladna, zdravotnická zaøízení, školy, církve a další odborné organizace.
AD dále informuje o své èinnosti na internetových stránkách.
Informace o AD jsou zveøejnìny také na internetových stránkách Magistrátu mìsta Kladna,
v Katalogu poskytovatelù sociálních služeb mìsta Kladna a v registru poskytovatelù
sociálních služeb, který je uveden na internetových stránkách MPSV ÈR
Výše úhrady
Uživatelka je povinna za poskytnuté
pøechodné ubytování
platit poplatek ve
výši 90,-Kè dennì za
dospìlou osobu a
60,-Kè dennì za dítì
a to vždy do 20. dne
pøíslušného kalendáøního mìsíce.

Ukonèení smlouvy

1. Uživatelka mùže Smlouvu vypovìdìt kdykoli a to i bez udání dùvodu.
2. Poskytovatel mùže smlouvu vypovìdìt pouze z tìchto dùvodù:
- poskytovatel nemùže službu dále poskytovat z provozních, finanèních,
odborných dùvodù
- uživatelka hrubì porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o
poskytování sociální služby.
Za hrubé porušení smlouvy se považuje:
- neplacení úhrady poplatku za ubytování
- hrubé porušení pravidel v domácím øádu
- neodùvodnìná nepøítomnost po dobu delší než 3 dny a nepodávání
informací o svém pobytu a termínu návratu do AD.
3. Smlouvu lze ukonèit dohodou smluvních stran.
4. Uživatelka nemùže práva z této Smlouvy postoupit na jinou uživatelku.
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Poskytované služby
Sociální služba je poskytována na pøechodnou dobu a ubytování je kapacitnì zajištìno pro
12 matek s dìtmi.
Rozsah poskytované služby
1. poskytnutí ubytování po dobu platnosti smlouvy, nepøevyšující jeden rok
2. vytvoøení podmínek pro samostatnou pøípravu nebo pomoc s pøípravou stravy
3. vytvoøení podmínek pro zajištìní úklidu, praní a žehlení osobního prádla,
výmìny ložního prádla
4. umožnìní celkové hygieny
5. pomoc pøi uplatnìní práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních
záležitostí:
- pomoc pøi vyøizování bìžných záležitostí vyplývajících z individuálních
plánù
- pomoc pøi obnovení nebo upevnìní kontaktu s rodinou a pomoc a podpora
pøi dalších aktivitách podporujících sociální zaèleòování uživatelek, vèetnì
uplatòování zákonných nárokù a pohledávek
- smìrování podpory v samotném rozhodování, aktivním øešení svých obtíží a
upevòování dovedností potøebných pro bìžný život
6. služby jsou poskytovány v souladu s vnitøními pravidly organizace a individuálním
plánem uživatelky
7. uživatelce mohou být poskytovány další èinnosti:
- podpùrné programy
volno èasové aktivity pro matky s dìtmi, pro dìti, pro matky
- specifické programy
orientace pøi práci na PC, internetu
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Bydlení
Azylový dùm Kladno se nachází v klidné èásti okresního mìsta Kladna, ale souèasnì
poblíž centra, je zde dobrá dostupnost na úøady a linky MHD.
Budova AD byla zrekonstruována z bývalé mateøské školky. Jejím majitelem je
Statutární mìsto Kladno a azylový dùm ji má v pronájmu.
Budova je dvoupatrová.
V pøízemí je provozní místnost, herna, prádelna, sušárna, kotelna, koupelna, toaleta, dva
pokoje, údržbáøská dílna a koèárkárna.
V prvním patøe je kanceláø øeditele, sociálních pracovnic, poradna pro obìti domácího
násilí, sklady, kuchynì, koupelna, toalety a ètyøi pokoje.
Ve druhém patøe jsou sklady, kuchynì, koupelna, toalety a šest pokojù.
V objektu je pùda.
U budovy je zahrada s altánem.
V azylovém domì je zajištìna nezbytná fyzická ochrana pøed násilnou osobou
prostøednictvím stálé služby, snímáním vstupu kamerovým systémem a používáním
signalizaèního zaøízení pro otevøení vstupu.
V rámci zkvalitnìní a zkulturnìní prostøedí bylo na pozemku AD zøízeno dìtské høištì a
pro matky byl upraven zahradní altán pro relaxaèní a odpoèinkové aktivity
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Prùbìh poskytování služby
Služba je poskytována na základì zpracovaných smìrnic a postupù dle Standardù kvality
sociální práce. Prvním kontaktem s žadatelkou je zjištìna situace, která ji pøimìla vyhledat
námi nabízenou službu. V akutních pøípadech je možné vyjít žadatelce okamžitì vstøíc a
nabídnout jí možnost využití krizového ubytování. Akutním pøípadem je mínìna situace,
kdy je žadatelka pøímo fyzicky ohrožována partnerem, je obìtí domácího násilí, je v tìžké
situaci- bez finanèních prostøedkù, základních životních potøeb, pøivezena Policií ÈR,
Mìstskou policií Kladno, doporuèena lékaøi, sociálními pracovnicemi apod.
Do Azylového domu Kladno, o.p.s. je pøijata žadatelka na základì jednání o
podmínkách poskytování služby.
Vìtšinou je klientka z kladenského regionu, v pøípadì volných ubytovacích kapacit
je místo obsazeno klientkou z jiného regionu, v rámci spolupráce se sociálními odbory ,
pomáhajícími organizacemi i jednotlivci.
Ubytování je poskytnuto každé klientce nejprve na dobu 1 mìsíce, v pøípadì
nedoøešené situace je možné požádat o prodloužení služby, maximálnì však na dobu
jednoho roku.
Dùvodem prodlužování smlouvy je ve vìtšinì pøípadù nedostateèné finanèní
zajištìní pro pronajmutí bytu v dobì péèe matky o dìti do tøí let, pøípadnì vìtší poèet
malých dìtí.
Nabídnuto je sociální, psychologické a právní poradenství, možnost spolupráce s
dalšími odborníky. S klientkou je dohodnut individuální plán se stanovenými postupnými
kroky k øešení její situace. Monitorována je její péèe o dìti, dovednost hospodaøit se svými
finanèními prostøedky a probíhající plánované kroky v øešení životní situace.
Pobyt klientky konèí na základì jejího rozhodnutí kdykoliv nebo uplynutím
sjednané doby ve smlouvì o ubytování, pøípadnì z rozhodnutí øeditele azylového domu z
dùvodu porušení ujednání ve smlouvì o poskytované èinnosti.
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Personální zajištìní
4

4
4

Graf ubytovaných matek a dìtí v letech 2011 až 2014
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Spoleènost Tepo vìnuje AD
každoroènìsponzorský
finanèní dar.

Maminky vìnují našemu AD obleèení,
hraèky a vybavení do domácnosti

Od tohoto sponzora získáváme finanèní dary
a pomoc pøi organizování rùzných akcí pro

Naším nejvìrnìjším a nejstarším
sponzorem je sdružení Chance - 4
Children. Pravidelnì zásobuje naše

Díky jejich finanèní pomoci múžeme
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