Azylový dům pro matky s dětmi Petrklíč - Vésky
Na Krajině 44 , 686 01 Uherské Hradiště - Vésky , telefon: 572 503675

Poslání organizace:
Obecně prospěšná společnost Petrklíč, provozující azylový dům pro ženy a matky
s dětmi pomáhá zvládnout nepříznivé životní období těmto osobám a usnadňuje jim
tak sociální začlenění.
Cílové skupiny:
1. oběti domácího násilí
2. ženy a děti bez přístřeší nebo žijící v bytových podmínkách ohrožujících
zdraví a život
3. osoby, které nejsou schopny vlastními silami zvládnout náhlou životní situaci
4. osoby, žijící v nevyhovujícím rodinném prostředí
Cíle služby:
1. poskytnutí přístřeší na nezbytně dlouhou dobu, maximálně však na jeden rok
2. poskytnutí podpory pro posílení psychické soběstačnosti při řešení krizové
situace
3. poskytnutí podpory pro zvýšení orientace ve vlastních právech a
povinnostech v dané situaci
4. poskytnutí anonymity
Nabídka služeb:
~ možnost okamžitého a bezplatného pohovoru o problému s nabídkou dalšího
řešení
~ krizové ubytování na dobu 14-ti dnů
~ dlouhodobější azylový pobyt
~ bezplatnou pomoc v sociálně-právních problémech
~ kontakty na jiná odborná pracoviště
~ další služby dle domluvy a potřeb klienta
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Uherském Hradišti - Véskách
možnosti řešení ženám, které se ocitly v obtížné životní situaci.

nabízí

Sociální služba je poskytována v sídle společnosti na adrese Na Krajině 44, Uherské
Hradiště - Vésky. Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní objekt, k němuž
přiléhá oplocený pozemek zahrady. Budova leží uvnitř zóny příměstského bydlení
v rodinných domech, jedná se o zrekonstruovanou bývalou školu, upravenou pro
potřeby azylového domu. Navíc zde zůstalo zachováno zařízení občanské
vybavenosti - pobočka městské knihovny.
Kapacita zařízení je sedm bytových jednotek a pro akutní případy je zde k dispozici
tzv. krizový pokoj. Byty s vlastním sociálním zařízením a kuchyňskou linkou jsou plně
vybaveny s možností okamžitého nastěhování. Dětem je k dispozici útulná herna
s televizí. Doba pobytu v azylovém domě je omezena na půl roku s možností
prodloužení smlouvy na jeden rok.
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Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Na Krajině 44
Uherské Hradiště - Vésky
Tel.: 572 503 675
e-mail: petrklic.ops@seznanl.cz
www.petrklicuh.cz
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