
 

Sociální služba je financovaná v rámci projektu „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního 

programu Zaměstnanost. 
 

Informace pro zájemce 
1. Ubytování je ve tří až pěti lůžkových pokojích vybavených základním nábytkem. 
2. Součástí ubytování je topení, teplá a studená voda, elektřina, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a 

žehlení osobního prádla, výměnu ložního prádla. 
3. Na začátku v případě nouze může uživatel obdržet jako podporu základní hygienický servis (tj. mýdlo, kartáček na 

zuby, pasta na zuby, šampon, žiletka a pěna na holení, menstruační potřeby). 
4. Dále jsou v AD zajištěny podmínky pro samostatnou přípravu stravy. 
5. Cena je stanovena na 100,-Kč/den. 
6. Pokud má zájemce u poskytovatele AD dluh z dřívějšího pobytu, je povinen při zahájení poskytování sociální 

služby podepsat splátkový kalendář na umoření dlužné částky. 
7. Podmínky pro přijetí uživatele do AD: 

• osoba starší 18 let 

• prokázaná potřebnost služby (tíživá životní situace, sociální situace prokazatelně nepříznivá) 

• snaha řešit svou situaci a spolupracovat s personálem AD 

• souhlas se smluvními podmínkami a Vnitřními pravidly AD 

• platný doklad totožnosti nebo jeho náhrada 

• doporučení praktického lékaře 
8. Kritéria pro odmítnutí poskytnutí služby: 

• naplněná kapacita AD 

• možnost řešení situace jiným způsobem 

• nesplnění podmínek pro přijetí 

• zdravotní stav neumožňující pobyt v AD 

• ukončení smlouvy ze strany poskytovatele AD (např. z důvodů opakovaného porušování Vnitřních pravidel, 
nehrazení poplatku za ubytování apod.) v délce až 6 měsíců před podáním Žádosti o poskytování sociální 
služby 

9. Sociální služba může být poskytnuta na základě předchozího sociálního šetření.  
10. Pokud si zájemce přeje poskytovat sociální službu, pracovník předá zájemci Žádost o poskytování sociální služby 

Azylový dům. Podaná žádost je evidována v Evidenci žádostí. Žadatel je sociálním pracovníkem informován, že 
žádost je evidována po dobu 3 měsíců, v případě dalšího zájmu evidování žádosti musí žadatel informovat 
sociální pracovnici.  Pokud se zájemce sám aktivně o poskytování služby po uplynutí 3 měsíců od podání žádosti 
nezajímá, je žádost z evidence vyřazena.                            

11. O podmínkách poskytování sociální služby, době ubytování, výši úhrady podepisuje zájemce Smlouvu o 
poskytování sociální služby a obdrží jeden výtisk v originále. Na jejím základě vznikne ubytované osobě právo na 
přístřeší na určitou dobu, zpravidla na dobu 3 měsíce. Nejdéle však na dobu 1 rok.  

12. Uživatel je povinen dodržovat všechna ustanovení smlouvy a Vnitřních pravidel AD vydaných poskytovatelem. 
13. Uživateli sociální služby AD se mohou stát pouze osoby, které zvládají péči o vlastní osobu. Zařízení je bariérové, 

sociální služba nemůže být poskytnuta osobám, které ke svému pohybu používají invalidní vozík. 
14. Sociální služba není poskytována ženám s dětmi a rodinám. 
15. Pracovníci AD mají právo požadovat, aby se příchozí podrobil vstupnímu hygienickému filtru a eventuálnímu 

odhmyzení. Odmítnutí hygienického filtru ze strany zájemce o službu je důvodem k neposkytnutí služby. 
16. V případě onemocnění ubytované osoby zajistí lékařskou péči, případně ošetření příslušným lékařem službu 

konající pracovník AD. 


