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Zimní krizový režim v Azylovém domě Filia
Zimní krizový režim nastává tehdy, když venkovní teplota klesne pod – 5 ° C a je obsazena
kapacita příslušné sociální služby.

Služba „azylové domy“ (matky s dětmi)
Pokud jsou obsazeny všechny pokoje azylového domu, lze poskytnout pobyt přes noc
ve vytápěných prostorách azylového domu – společenském koutku. Pobyt i nejzákladnější
hygienická a potravinová pomoc je poskytnuta zdarma.
Podle situace je možné kontaktovat jiné azylové domy, případně Policii České republiky, která
má kontakt na pracovníka Magistrátu města České Budějovice, odbor sociálních věcí – OSPOD,
který má pohotovost a je kompetentní k řešení situace.
V pracovní dny hned ráno řeší situaci sociální pracovnice.
Poskytnout pobyt přes noc je možné pouze v případě, že chování ženy neobtěžuje
a neohrožuje bezpečnost ostatních uživatelů azylového domu či pracovníky azylového
domu. Pokud není z výše uvedeného důvodu možné poskytnout službu matce s dětmi,
je kontaktována Policie České Republiky, která následně kontaktuje pracovníka
OSPOD, který má pohotovost.

Služba „azylové domy“ (ženy)
V případě plné obsazenosti kapacity služby bude ženě nabídnuta možnost využití „Alternativní
noclehárny pro ženy – Novohradská 1604, České Budějovice, tel. 603 760 111“. V případě, že je
kapacita této služby obsazena, popř. je pracovníkem AD vyhodnoceno, že přesun do noclehárny
není pro ženu z důvodu mrazivého počasí bezpečný, lze poskytnout pobyt přes noc v prostorách
azylového domu (ve společenském koutku nebo na židli ve vestibulu azylového domu - cca
5 míst). Tento pobyt přes noc včetně možnosti konzumace horkého nápoje je poskytnut zdarma.
Následně je ženám, pokud o to mají zájem nabídnut kontakt na jiné azylové domy, které
poskytují službu této cílové skupině, případně je možné v případě jejich zájmu zjistit, zda mají
volnou kapacitu (v pracovní dny hned ráno se ženou řeší její situaci sociální pracovnice)
Žena může využít možností krizového režimu pouze v případě, že její chování
neobtěžuje či neohrožuje bezpečnost ostatních uživatelů azylového domu
či pracovníky azylového domu, podle konkrétní situace je kontaktována Policie České
republiky (chování ženy ohrožuje její zdraví).
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