Zásady poskytování sociální služby

Najdete nás
V přízemí budovy Azylového domu pro muže.

Nízkoprahovost
Služba je poskytována tak aby byla co nejvíce
dostupná cílové skupině. Jedná se o odstranění
překážek: časových (provozní doba je stanovená
s ohledem na potřeby cílové skupiny, uživatelé
mohou přicházet a odcházet v rámci provozní
doby, není nutná pravidelná docházka),
prostorových, psychologických (není nutné
členství ani jiná forma registrace, možnost zůstat
v anonymitě), finančních (služba je bezplatná).

Azylový
dům

Astras o.p.s.
Nízkoprahové denní
centrum ADAM
Služba pro ženy a muže
bez přístřeší

Důstojnost
Čistota prostředí, dodržování zásad slušného
chování při komunikaci s uživateli, ochrana
soukromí uživatele při hygieně.
Bezpečí
Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí, neposkytují
informace o uživateli neoprávněným osobám.

Kontakty
Adresa:

Astras, o. p. s.
Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž.

Telefon:

573 331 498

E-mail:

zuzana.kovarikova@azylkm.cz

Web:

www.astras.cz

Individuální podpora
Uživateli nabízíme pomoc při řešení situace
s ohledem na jeho osobní cíle a možnosti. Vedeme
ho k samostatnosti a aktivitě při řešení problému
a přijetí zodpovědnosti za své jednání.

Pondělí – Pátek
7.00 – 12.00
12.30 – 15.30

Poslání

Nabídka služeb

Úhrada za poskytované služby

Posláním Nízkoprahového denního centra
ADAM je ambulantní a terénní formou nabízet
pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci spojené
se ztrátou bydlení a podpořit je ve snaze tuto
situaci
řešit
prostřednictvím
sociálního
poradenství, hygienického zázemí, potravinové
pomoci a podmínek pro přípravu stravy. Rozsah
podpory se odvíjí od individuálních potřeb, přání
a možností každého člověka.

I. Základní služby

Základní služby jsou poskytovány bezplatně,
další služby jsou za symbolickou úhradu).

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou ženy a muži od 18ti let
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou
bydlení (lidé žijící na ulici, ve squatech, lidé
přespávající v parcích, v noclehárnách).
Sociální službu nejsme schopni poskytnout
lidem:
–

s akutním infekčním onemocněním, které by
ohrozilo další osoby

–

kteří se chovají nevhodným způsobem a
mohou ohrozit bezpečí pracovníků a ostatních
uživatelů (jsou agresivní, pod vlivem drog) –
jedná se o aktuální chování, zájemci je
nabídnuto, že může přijít, až se chování
upraví.

–

kteří potřebují trvalou asistenci jiné osoby
při využití základních služeb.

1. Potravinová pomoc
přípravu stravy
–
–

a

podmínky

pro

10.00 - 11.30 h výdej polévky s pečivem
možnost přípravy vlastního jídla v kuchyňce

2. Hygienické zázemí
–
–
–

Sprcha (možnost zapůjčení ručníku, mýdla)
poskytnutí základního ošacení
možnost vyprání osobního prádla v pračce

3. Sociální poradenství
Čeho se týká:
– vyřizování osobních dokladů
– zajišťování střechy nad hlavou (na noclehárně,
azylovém domě, ubytovně, vlastní bydlení..)
– řešení finanční situace (podpora při vyřizování
sociálních dávek, podpory v nezaměstnanosti,
důchodu, řešení dluhů)
– hledání vhodného zaměstnání
– řešení zdravotních problémů
– řešení závislostí (na alkoholu, na drogách)
– navázání či upevnění kontaktu s rodinou
a blízkými.
Jakou formou probíhá:
poskytnutím informací, nasměrováním na další
služby a odborníky, podporou při kontaktování
dalších služeb, podporou při vyplňování
formulářů, doprovodem na úřady.
II. Další služby (Internet, káva, čaj, polévka)

Denní kapacita
Ambulantní forma sociální služby má kapacitu
15 uživatelů.

Cíle služby
1. Uspokojení některých základních potřeb
uživatelů (osprchovat se, najíst se, dostat se
k informacím, odpočinout si v přívětivém
prostředí).
2.

Snížení zdravotních a sociálních
souvisejících s životem na ulici.

rizik

3. Poskytnutí základních informací k řešení
situace, motivace a aktivizace uživatelů
k řešení jejich nepříznivé situace a k začlenění
do společnosti prostřednictvím individuální
sociální práce.

Informace o poskytovateli
Poskytovatelem sociální služby je organizace
Astras, o. p. s. Jedná se o nestátní neziskovou
organizaci, kterou založily v roce 1993 soukromé
osoby. Organizace postupně rozšiřovala svou
činnost. V roce 2006 vzniklo Nízkoprahové denní
centrum. V roce 2007 byla zřízena Noclehárna pro
muže. Od ledna 2010 realizujeme v rámci služby
Nízkoprahového denního centra terénní sociální
práci.

