JAKÉ JE POSLÁNÍ
AZYLOVÉHO UBYTOVÁNÍ?
Posláním Azylového ubytování Společnou
cestou je pomáhat matkám a rodinám
s dětmi překonat obtížnou životní situaci
spojenou
se
ztrátou
bydlení
nebo
bezpečného zázemí.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Donovalská 2231
149 00 Praha 11 – Chodov
Tel./fax: 272 950 984
E-mail: info@spolcest.cz
Web: www.spolcest.cz

JAKÉ JSOU CÍLE
AZYLOVÉHO UBYTOVÁNÍ?
 Zajištění přechodného ubytování a
bezpečného prostředí.
 Stabilizace sociální situace (zajistit
nezbytné
předpoklady
k řešení
aktuální situace – např. doklady,
evidence na ÚP, apod.).
 Změna nepříznivé sociální situace,
získání
nebo
znovuobnovení
samostatnosti
a
nezávislosti
na
sociálních službách a dávkách.

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
POSKYTOVANÉ SLUŽBY?
Obsahem služby je poskytnutí základních
činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, tzn.:
a) poskytnutí
ubytování
na
přechodnou dobu,
b) pomoc při zajištění stravy,
c) pomoc
při
uplatňování
práv,
oprávněných
zájmů
a
při
obstarávání osobních záležitostí.
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JAK SE K NÁM DOSTANETE?
Kancelář Azylového ubytování Společnou
cestou je vzdálena cca 150 metrů od
zastávky autobusů 136 a 213 „Chodovská
tvrz“ ze směru Opatov.
Po výstupu
z autobusu se dáte směrem do sídliště. Ulicí
Ledvinovou
projdete
kolem
kulaté
Chodovské tvrze a uvidíte věž Sborového
domu ČCE. U postranního vchodu zazvoňte
na zvonek Společnou cestou – Azylové
ubytování.

Azylové
ubytování
Společnou cestou
poskytuje sociální službu azylového domu.
Kancelář AU

Tato služba je registrována podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách.
Azylové ubytování nabízí od roku 1997 jako
jednu ze svých služeb Společnou cestou z. S.

PRO KOHO JE NAŠE AZYLOVÉ
UBYTOVÁNÍ URČENO?
Cílovou skupinou, které je služba azylového
ubytování určena, jsou matky, otcové nebo
úplné rodiny s nezaopatřenými dětmi, které
se ocitly bez přístřeší nebo bezpečného
zázemím.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O NAŠE AZYLOVÉ
UBYTOVÁNÍ?
 zájemce z cílové skupiny
 s trvalým bydlištěm v Praze
 bez
závažného
psychického
onemocnění
 bez onemocnění, které by ohrožovalo
bezpečnost uživatele i okolí (infekce,
akutní
onemocnění
vyžadující
hospitalizaci v nemocnici apod.)

JAK MŮŽETE PROJEVIT ZÁJEM O
SLUŽBU?
 telefonicky na čísle: 272 950 984
 e-mailem na: azyl@spolcest.cz
 písemně dopisem na adresu kanceláře
Azylového ubytování Společnou cestou,
Donovalská 2331, 149 00 Praha 11
 osobně
v návštěvních
hodinách
kanceláře
Azylového
ubytování
Společnou cestou
Doporučujeme, pokud je to jen trochu
možné, informovat se o službě telefonicky,
neboť je to nejrychlejší způsob, jak se
dozvědět potřebné informace.

V této fázi Vám pracovníci sdělí základní
informace o sociální službě, o cílové
skupině, cílech, průběhu a úhradě za
poskytnutí služby.

PROJEVÍM-LI ZÁJEM, CO BUDE DÁL?
V případě, že budete patřit do cílové
skupiny a projevíte-li vážný zájem o službu,
budete vyzváni k podání žádosti o azylové
ubytování, která se skládá z:
 osobně vyplněného „Formuláře žádosti“ o
Azylové ubytování Společnou cestou,
 rozhovoru se sociální pracovnicí o Vaší
současné situaci spojené se ztrátou
bydlení nebo bezpečného zázemí,
 „Vyjádření“ k žádosti od Vaší pracovnice
z OSPOD
(oddělení
sociálně
právní
ochrany dětí) nebo z azylového domu, ve
kterém se v současné době nacházíte,
případně od organizace, se kterou
spolupracujete, o Vaší současné sociální
situaci, doručené do 14 dnů od data
rozhovoru (faxem, e-mailem, poštou nebo
osobně),
 před podpisem smlouvy je třeba předložit
potvrzení od ošetřujícího lékaře o
zdravotním stavu všech členů rodiny, kteří
budou uvedeni ve smlouvě (rodiče, děti),
že jejich zdravotní stav umožňuje pobyt
v azylovém domě.

JAK TO U NÁS VYPADÁ?
K azylovému ubytování slouží 11 bytových
jednotek s celkovou max. kapacitou 39
lůžek. Azylové ubytování nabízí komunitní a
samostatnou formu bydlení, především
v závislosti na velikosti rodiny.
Ubytovací jednotky nejsou bezbariérové.

JAK DLOUHO U NÁS MŮŽETE BYDLET?
Po přijetí je doba ve smlouvě stanovena na
dobu určitou, nejčastěji 1 měsíc (tzv.
adaptační období) a poté může být
prodlužována dle aktuální sociální situace
uživatelů.
Doba pobytu je koncipována na 6 měsíců,
v individuálních a výjimečných případech
může být pobyt v Azylovém ubytování
Společnou cestou prodloužen až na dobu
danou zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, tj. max. 12 měsíců.

NÁVŠTĚVNÍ HODINY KANCELÁŘE
AZYLOVÉHO UBYTOVÁNÍ:
Příjem žádostí bez objednání:

Pondělí

9:00 – 12:00

13:00 – 15:00

V ostatní dny je příjem žádostí možný po
předchozí domluvě se sociálními pracovníky
na tel.: 272 950 984.

