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o sociálních službách
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služeb SPOLEČNOU CESTOU z. s.
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JAKÉ JE POSLÁNÍ AZYLOVÉHO UBYTOVÁNÍ?

Posláním sociální služby Azylové ubytování Společnou cestou je pomáhat
rodinám s dětmi překonat obtížnou nebo krizovou životní situaci spojenou se

ztrátou bydlení nebo bezpečného zázemí poskytnutím ubytování na přechodnou
dobu a podpory a pomoci při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

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.

Služba je zpoplatněna a částka úhrady vychází ze zákona o sociálních službách,
resp. z vyhlášky č. 505/2006 Sb. U nás se hradí částka na den pobytu ve výši 90

Kč dospělý pečující o dítě, 40 Kč dítě a dospělá osoba nepečující o dítě, ale
žijící ve společné domácnosti a společně hospodařící s uživatelem služby (např.

prarodič), nebo těhotná žena bez dětí hradí 100 Kč.

JAKÉ JE POSLÁNÍ AZYLOVÉHO UBYTOVÁNÍ?

JAKÉ JSOU CÍLE AZYLOVÉHO UBYTOVÁNÍ?

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ ČINNOSTI POSKYTOVANÉ SLUŽBY?

KOLIK SE ZA SLUŽBU PLATÍ?

NA JAK DLOUHOU DOBU JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA?

Služba je poskytována na přechodnou dobu, celková doba pobytu v azylovém
domě by neměla překročit 12 měsíců. 



 Cílovou skupinou, které je služba Azylového ubytování určena, jsou rodiny
s dětmi, tedy matky, otcové a úplné rodiny s dětmi (případně prarodiče,
pěstouni), kteří se ocitli bez přístřeší nebo bezpečného zázemí s trvalým

pobytem na území hl. m. Prahy.* 
 

*(případně se zde dlouhodobě zdržují a mají zde vazby, např. škola,
zaměstnání, apod.)

O službě se můžete informovat:
 - telefonicky na čísle: 272 950 984 nebo e-mailem na: azyl@spolcest.cz. 

 

Doporučujeme, pokud je to jen trochu možné, informovat se o službě
telefonicky, neboť je to nejrychlejší způsob, jak se dozvědět potřebné

informace. 

V případě, že budete patřit do cílové skupiny a projevíte-li zájem o službu,
budete vyzváni k podání žádosti o Azylové ubytování, která se skládá z:

 

 - osobně vyplněného „Formuláře žádosti“ o Azylové ubytování,
- rozhovoru se sociálním pracovníkem o Vaší současné situaci spojené se

ztrátou bydlení nebo bezpečného zázemí,
- „Vyjádření“ k žádosti od Vašeho sociálního pracovníka/pracovnice z OSPOD a

případně ještě ze spolupracující organizace o Vaší současné sociální situaci,
dodané do 14 dnů od data rozhovoru. 

 

Pouze kompletní žádost může být zařazena do evidence žadatelů.
 

PRO KOHO JE NAŠE AZYLOVÉ UBYTOVÁNÍ URČENO?

JAK MŮŽETE PROJEVIT ZÁJEM O SLUŽBU?

PROJEVÍTE-LI ZÁJEM, CO BUDE DÁL?

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 ubytování

v závislosti na velikosti rodiny. Ubytovací jednotky mají kuchyňský prostor
sloužící pro přípravu stravy a vlastní koupelnu s toaletou. Dále jsou vybaveny

základním nábytkem a spotřebiči (lednice, pračka, žehlička).
 



PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BEZ PŘEDCHOZÍHO OBJEDNÁNÍ

Pondělí: 9 - 12 a 13 - 15
V ostatní dny je příjem žádostí možný po předchozí domluvě se sociálními

pracovníky na tel.: 272 950 984 nebo prostřednictvím e-mailu: azyl@spolcest.cz.

KDE NÁS NAJDETE?

Kancelář Azylového ubytování 

Kancelář Azylového ubytování Společnou cestou  je vzdálena cca 150 metrů
od zastávky autobusů 136 a 213 "Chodovská tvrz" ze směru Opatov, případně
autobusu 125 ze směru Smíchovské nádraží. 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

Azylové ubytování Společnou cestou 


