
Azylový dům
pro ženy

Kontaktujte
nás

Telefon
Recepce
+420 281 914 376
Provoz nepřetržitě

Sociální pracovnice
+420 605 778 591
+429 731 056 738 
Provoz: v pracovní dny po předchozí telefonické
domluvě, zpravidla mezi 8:00 a 15:00

E-mail
adprozeny@csspraha.cz

Adresa
Šromova 862/3, 198 00 Praha 9

Pokud žadatelka splňuje kritéria
přijetí a ADŽ má volnou kapacitu,
domlouvá se datum nástupu,
v případě naplnění kapacity je
žadatelka zařazena do pořadníku
a je nezbytné, aby se 1x měsíčně
ozývala sociálním pracovníkům
ADŽ (nedojde-li k pravidelnému
kontaktování, je žádost vyřazena),
při uvolnění místa pracovníci
žadatelku telefonicky kontaktují.

POSTUP PŘIJETÍ DO SLUŽBY

Podmínkou je osobní schůzka v ADŽ,
na které je podána žádost o službu.
V případě, že nelze žádost podat
osobně, je domluvena jiná možnost
podání žádosti. 

Web
www.csspraha.cz



Cílová
skupina

nemá v péči nezletilé dítě,
je schopna dorozumět se v českém jazyce,
je schopna prokázat svou totožnost platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem,
případně náhradním dokladem,
je soběstačná při běžné sebeobsluze,
netrpí závažným duševním onemocněním

netrpí akutním infekčním onemocněním
ohrožujícím zdraví ostatních osob,
nepotřebuje ústavní péči ve zdravotnickém
zařízení.

Cílovou skupinou Azylového domu pro ženy jsou
ženy starší 18 let, které se ocitly v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Dále do ADŽ může být přijata pouze žena, která:

Kapacita,
vybavení
a úhrada
Kapacita ADŽ je 14 lůžek. Ubytování je poskytováno
v bytech o velikosti 1kk (4 lůžka) a 2kk (6 lůžek), 
v nichž jsou i palandy.

Součástí bytu je balkón, WC, koupelna a kuchyňský
kout. Byt je vybaven základním nábytkem 
a elektrospotřebiči. Součástí ADŽ je společenská
místnost, kde je k dispozici TV a PC.

Poplatek za poskytování sociální služby činí 100
Kč/den. Ubytování je nezbytné uhradit do 28. dne
aktuálního měsíce.

Fakultativní služby:

Použití automatické pračky: 20 Kč za 1 praní
Revize elektrospotřebiče: 29 Kč za 1 spotřebič

DRUH SLUŽBY
 

Zařízení sociálních služeb dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních

službách. Služba sociální prevence,
pobytová služba azylový dům.

vytvoření podmínek pro
samostatnou přípravu stravy
nebo pomoc s přípravou stravy,
poskytování ubytování po dobu
nepřevyšující 6 měsíců,
pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.

NÁPLŇ SLUŽBY

V ADŽ jsou poskytovány tyto základní
služby:

Klientce je přidělen klíčový sociální
pracovník, se kterým probíhají
konzultace v ADŽ (obvykle 1x za 14
dní). Při konzultacích je vytvářen
individuální plán průběhu služby
dané klientky.

v akutní fázi,


