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POSLÁNí:
Posláním azylového domu je podpořit člověka, který se ocitl v obtížné sociální situaci, posilovat
psychosociální adaptaci uživatelů, přispívat k prevenci kriminality a mírnit dopady bezdomovectví na
společnost.
CílOVÁ SKUPINA:
Cílovou skupinu uživatel tvoří osoby bez přístřeší, muži na okraji společnosti, ve věku 18 až 80 let, plně
mobilni a soběstačný, bez základního zabezpečení, navracející se z psychiatrických protialkoholních
léčeben, z výkonu trestu odnětí svobody, ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
po
dosaženi
zletilosti,
osoby
v
krizi
a
lidi
žijícl
na
ulici.

cn.s.
Dlouhodobé cíle vůči uživatelům:
•

Pomoc při řešeni krizové situace; pomoc při uspokojování základních životních potřeb - Základní
pomocí, bez jejíhož poskytnutí nelze pokračovat v péči o uživatele, je uspokojení jeho základních
životních potřeb. Znamená to poskytnout mu jednorázově jídlo, teplo a oděv. Tyto základní potřeby, bez
nichž si běžný člověk nedovede představit život už nejsou tak samozřejmé v cílové skupině, které se AD
věnuje. Právě nouze může být motivem k vyhledání pomoci. Aspekt může-li si uživatel za situaci sám
nebo ne, není prvořadý.

•

Stabilizace sociální situace - Poskytnutí střechy nad hlavou a toho nejnutnějšího nernůže být konečným
výsledkem práce AD, jelikož většinou uživatelovu situaci neřeší. Je třeba zaměřit se na uživatelovy
možnosti v sociální síti a dopomoci mu k jeho stabilizaci. PatřI sem především kompletace osobních
dokladů a dokumentů, evidence na ÚP, zdravotní pojištění atd. Takovéto ukotvení je pro mnoho uživatelů
zčásti i vyřešením jejich obtížné životní situace, a to zvláště v případech selhala-Ii přirozená sociální síť a
uživatel navíc neví o svých právech a povinnostech nebo nemá sílu svou situaci řešit.

•

Resocializace - Třetím cílem, který stojí nejvýše je tzv. resocializace, neboli znovuzačleněnl do
společnosti. Tento cíl se samozřejmě nikdy nebude dařit realizovat u většiny uživatelů, ale je to cíl, k

němuž směřuje veškeré úsilí AD. O svých plánech a jejich realizaci si rozhoduje uživatel sám a je třeba
plně respektovat i volbu, která vede špatným směrem. Cílem resocializace se rozumí samostatné a
odpovědné fungování uživatele, stabilní bydlení, zaměstnání popř. tvorba hodnotných vztahů.

Dlouhodobé cile vůči společnosti:
•

Prevence kriminality - AD péčí o osoby, které mají často sklony ke kriminální činnosti snižuje riziko
kriminality. Tito lidé při zajištění základních potřeb a poskytovaném poradenství mají menší tendenci k
tomuto chování.

•

Prevence přenosných nemocí - Péčí o občany, které také společnost nazývá "bezdomovci", projekt
výrazně přispívá k prevenci šíření infekčních onemocnění ( TBC, svrab, hepatitida, HIV apod. ). Podle
zdravotních potíží delegujeme uživatele k specialistům, jelikož sami často nemají zájem své problémy
řešit.

Krátkodobé cíle služby:
•

Medializace, prezentace služby - Každoročně se v rámci prezentace zařízení pořádá den otevřených
dveří na zařízení v rámci Dne charity, dále Výstava poskytovatelů sociálních služeb, vydání výroční
zprávy. Všechny tyto aktivity se realizují pravidelně v periodě 1x ročně. Vyhodnocení probíhá celým
pracovním týmem v rámci úsekové porady zařízení v průběhu I.čtvrtletí následujícího období.

•

Technické zázemí služby - Každoročně se v rámci zlepšení technické kvality poskytované služby v
rámci finančních možností organizace obnovuje technické zázemí služby (nábytek, elektrospotřebiče,aj.)
zařízení. Tato aktivita se realizuje v průběhu celého roku. Vyhodnocení probíhá celým pracovním týmem
v rámci úsekové porady zařízení v průběhu I.čtvrtletí následujícího období. Potřeba realizace opravy
střechy a rýn jenž jsou v havarijním stavu nejpozději v I.pololetí 2011.

•

Kvalita služby - Každoročně se v rámci zlepšení kvality poskytované služby z pohledu standardů kvality
věnuje část úsekové porady aktualizaci metodiky zařízení. Vyhodnocení probíhá celým pracovním týmem
v rámci úsekové porady zařízení v periodě 1x měsíčně, připomínky jsou do metodiky zapracovány do 1
měsíce a aktualizovaná metodika je vydávána v periodě minimálně 1x za 5 let.

ROZSAH SLUŽBY:
pobytová služba spojena s fakultativními činnostmi

POPIS
Základní činnosti poskytované služby:
•
•
•
•

poskytnutí
poskytnutí
poskytnutí
pomoc při

podmínek pro osobní hygienu
podmínek pro přípravu stravy nebo pomoc při zajištění stravy
ubytování
obnovení kontaktu s rodinou

SLUŽBY:

•

pomoc při uplatňování
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•
•

•
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činnosti,

práv, oprávněných

které jsou zajišťovány

zájmů při obstarávání

při poskytování

osobních

záležitostí

sociální služby nad rámec základních

činností:

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k
sociálnímu začlenění (praní, žehlení, úklid)
podpora vytváření a zdokonalování
základních pracovních návyků
.
uživatelé jsou v případě jejich zájmu zapojeni do služeb provozu veřejného WC ČD a to na dvou místech
v Uherském Hradišti a ve Starém Městě. Tato služba se využívá i ve spolupráci s Probační a mediačni
službou jako možnost výkonu alternativních trestu pro odsouzené ( v tomto případě nemá uživatel
konající službu nárok na žádné motivační výhody)
uživatelé jsou v rámci pracovní terapie zapojeni do udržovacích a drobných opravných prací v areálu
zařízení AD a zahrady AD
pro uživatele, se kterými není sepsána smlouva je umožněna celková hygiena těla, výměna osobního
prádla, potravinová banka v krizové situaci - uživatelé mají k dispozici sociální zařízeni tj. sprchy, WC
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kontakt potencionálního
supermarkety

•
•

monitorovací činnost
nabízíme různé motivační
spolupráci s odborníky

•
•
•

nácvik a trénink dovedností, zlepšující komunikaci s okolím a pracovní návyky
Vaše problémy vám pomohou řešit naši pracovníci formou individuálních
rozborů
pomůžeme vám při hledání vhodného pracovního místa odpovídajícímu
vašemu vzdělání

•

všechny

•

v případě potřeby zprostředkujeme
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služby kromě ubytování
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Vaši přepravu
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