Popis realizace poskytování Azylového domu pro mladistvé (AD I)
NÁZEV POSKYTOVATELE: Statutární město Brno
DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Azylové domy
NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Azylový dům pro
mladistvé (AD I), Celní 15/3, Brno-střed, Štýřice, 639 00 Brno 39

Azylový dům pro mladistvé (AD I)
Veřejný závazek Azylového domu pro mladistvé (AD I)
Azylový dům pro mladistvé (AD I) je pobytové zařízení Odboru sociální péče Magistrátu
města Brna, které je součástí Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé
(dále jen OSPM).
Poslání sociální služby
Posláním Azylového domu pro mladistvé (AD I) je poskytovat odborné sociální služby
mladým lidem nacházejících se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení nebo
ohrožených sociálním vyloučením, kteří nejsou schopni vlastními silami řešit svoje problémy.
Služba poskytuje podporu a dočasné zázemí pro aktivity vedoucí k rozvoji dovedností,
návyků a společenských vazeb potřebných k překonání nepříznivé sociální situace a vytváří
podmínky k návratu zpět do rodiny nebo samostatného života.
Cíle sociální služby









zajištění dočasného, finančně dostupného ubytování a zajištění následného bydlení;
osvojení a rozvíjení osobnostních a sociálních kompetencí, které umožní přechod do
samostatného života;
zlepšení interpersonálních vztahů v rodinách;
osvojení nebo udržení pracovních návyků;
rozvíjení finanční gramotnosti;
aktivní zvyšování kvalifikace;
řešení dluhů;
aktivizace k produktivnímu trávení volného času.

Princip sociální služby








důvěra v potenciál klienta;
individuální přístup ke klientovi;
respektování důstojnosti a práv klientů, aktivní vytváření podmínek pro uplatňování jejich
práv;
rozvíjení samostatnosti klienta s ohledem na jeho individuální předpoklady;
možnosti klienta vyjadřovat své pocity, přání a názory;
respekt vůči rozdílům mezi lidmi;
respektování zásad a pravidel Etického kodexu sociálních pracovníků České republiky
schváleného Společností sociálních pracovníků ČR 19. 5. 2006;
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průběžné vyhodnocování naplňování cílů pobytu a přizpůsobování služby aktuálním
potřebám klienta v souladu s individuálním plánem.

Cílová skupina sociální služby
Mladiství a mladí dospělí ve věku od 15 do zpravidla 26 let





žijící v nevyhovujícím sociálním prostředí a jejichž přijetí doporučí orgán sociálně-právní
ochrany dětí;
jejichž zákonní zástupci se ocitli ve složité bytové a sociální situaci, kterou nejsou
schopni sami vyřešit;
jejichž zákonní zástupci neplní rodičovskou zodpovědnost v souladu se Zákonem
č. 94/1963 Sb., o rodině;
kteří nemají dostatečné finanční prostředky na zajištění stabilního bydlení.

Smlouva o sociální službě a výše úhrady
Se zájemci o službu nebo v případě jejich nezletilosti s jejich zákonnými zástupci je
uzavírána písemná Smlouva o službách sociální prevence. Klienti uhradí v hotovosti
poplatek za ubytování ve výši 5 Kč za den. Poplatek za ubytování se hradí vždy na celý
kalendářní měsíc a je nevratný (např. v měsíci lednu uhradí vždy částku 155 Kč). Současně
s poplatkem za ubytování se složí finanční záloha na škody ve výši 500 Kč za první měsíc
pobytu a 100 Kč za každý následující měsíc. Dále má klient možnost stravovat se v zařízení
za poplatek 100 Kč denně (30 Kč snídaně, 40 Kč oběd, 30 Kč večeře).
Smlouvu nelze uzavřít u osob






s pozitivním výsledkem testu na přítomnost návykových látek;
jejichž zdravotní omezení vyžaduje bezbariérový přístup, nebo osobní asistenci;
které žádají jiný typ služby než Azylový dům pro mladistvé (AD I) poskytuje – viz
vymezení cílové skupiny;
jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní
soužití v azylovém domě;
které onemocněly infekční chorobou nebo těžkým somatickým onemocněním
chronického charakteru, vyžadující trvalou nebo intenzivní lékařskou péči.

Přehled činností, které azylový dům realizuje ve prospěch klientů











poskytnutí ubytování;
zajištění stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
umožnění hygieny těla;
poradenství a pomoc při volbě studijního oboru;
pomoc při studiu (doučování), spolupráce s učiteli a výchovnými poradci;
dlouhodobý program osobnostního a sociálního výcviku;
sociální poradenství;
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných
nároků a pohledávek;
pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů;
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pomoc při hledání a zajištění dalšího ubytování po ukončení pobytu v azylovém domě.

Materiální a technické zabezpečení
Azylový dům pro mladistvé (AD I) sídlí v budově Magistrátu města Brna na ulici Celní 15/3 a
pracuje v režimu nepřetržitého provozu.
Klienti jsou ubytováni na dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích. Ubytovací kapacita Azylového
domu pro mladistvé (AD I) je 18 lůžek. Klientům je zajištěna strava případně pomoc při její
přípravě. Dále mají možnost využít prostory umožňující provedení osobní hygieny, praní a
žehlení osobního prádla.
Klienti mohou využívat společenskou místnost s televizí, učebnu, relaxační místnost pro
různé druhy terapií, posilovnu, víceúčelové hřiště, hernu s biliárem, stolním fotbalem, stolním
tenisem a počítačovou místnost. Klienti mají přístup k internetu prostřednictvím Wi-Fi. Dále je
zde kompletně vybavená keramická, stolařská a zámečnická dílna. K pobytu v přírodě je
možno využívat turistické a cykloturistické potřeby a lyžařské či vodácké vybavení. Pro
potřeby azylového domu je k dispozici i služební automobil.
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