Kontakty
Zásady poskytování sociální služby


Zachování lidské důstojnosti: uživatelům služeb
vykáme, oslovujeme je příjmením a respektujeme

tel.: 573 340 630

jejich intimitu.



Diskrétnost: při práci s informacemi poskytnutými
uživatelem a týkající se jeho osoby.



Astras, o. p. s.
Azylový dům pro muže
Purkyňova 702/3
767 01 Kroměříž

Dobrovolnost: sociální služba a veškeré činnosti z
ní vyplývající jsou poskytovány uživateli pouze s

e-mail:
iva.dornakova@astras.cz
andrea.ludlova@astras.cz

Astras o. p. s.
Azylový dům pro
muže

Kroměříž

web: www.astras.cz

jeho informovaným souhlasem.



Individuální přístup k uživateli: každý uživatel má
jiné potřeby a přání, které pracovníci při
poskytování sociální služby respektují.



Spolupráce a partnerství: každému uživateli je
nabídnuto sociální poradenství při řešení jeho
nepříznivé sociální situace.



Aktivita a samostatnost: snahou je společné
hledání cesty, s důrazem na aktivizaci a

samostatný přístup

k řešení

sociální situace samotným uživatelem za
podpory pracovníků.

Nepřetržitý provoz

nepříznivé
IČ: 292 676 09
Bankovní spojení: 2700280065/2010

Přijímání nových uživatelů:
Pondělí - Pátek
7:00 - 15:00

Poslání služby

Poskytované služby

Naším posláním je nabídnout pomoc dospělým

Základní činnosti:

mužům, kteří se ocitli v nepříznivé situaci
spojené se ztrátou bydlení, poskytnout jim přechodné

1. Ubytování po dobu 1 roku (individuálně déle),

ubytování v důstojném prostředí na dobu 1 roku

2. Hygienické zázemí (sprcha, WC)

(individuálně

s možností

prodloužení)

včetně

podmínek pro osobní hygienu a přípravu stravy,
umožnit jim přístup k informacím a vést je k návratu do
běžného života společnosti.
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, muži starší
18ti let, nacházející se v tíživé životní situaci, spojené

3. Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu teplé
stravy z vlastních zdrojů uživatelů.

4. Sociální poradenství
5. Vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní
a žehlení osobního prádla a výměny ložního prádla.

se ztrátou bydlení.

Ubytování ve 2, 3 a 4 lůžkových pokojích.

Podmínky pro přijetí

Doplňkové služby:

 muž starší 18-ti let

Kapacita zařízení je 45 ubytovacích míst.

 prokázaná potřebnost služby

1. Poskytnutí staršího ošacení

 doporučení praktického lékaře

2. PC s internetem
Měsíční úhrada za pobyt je ve výši 3 900 Kč.

 platný doklad totožnosti
 úhrada za pobyt
 snaha řešit svoji situaci

3. Telefon
4. Pracovní aktivizace

