Příloha 1 – Žádost o poskytnutí sociální služby

Poskytované činnosti sociálních služeb
AZYLOVÝ DŮM FILIA
Azylový dům (dále jen AD) se nachází ve středu města, je obklopen zahradou. Je zde zajišťován nepřetržitý
provoz. Celková kapacita AD je 17 pokojů se základním vybavením, kuchyně, WC a koupelny jsou na chodbě
a jsou společné vždy pro několik pokojů, v objektu je společenský koutek, učebna s počítačem, kočárkárna,
prádelna s automat. pračkami, sušárna, úklid si ženy v přidělených prostorách zajišťují samy. Součástí AD je
půjčovna knih a hraček. Všechny sociální služby poskytují základní sociální poradenství (zdarma) - informace
vyplývají ze systému sociální ochrany občana, k němuž patří pojištění, soc. podpora a pomoc nebo ze systému,
který zajišťuje zaměstnanost. Základní sociální poradenství je poskytováno v konzultační době pracovnic,
pokud není domluveno jinak.
Sociální služba azylové domy, identifikátor 9824836 (ADN) poskytuje ubytování na přechodnou dobu
matkám s dětmi a těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení. Sociální služba
azylové domy, identifikátor 7532777 (ADŽ) pomáhá ženám překonat nepříznivou sociální situaci spojenou se
ztrátou bydlení. V případě akutní krizové situace (např. z důvodu domácího násilí) je možné okamžité
poskytnutí služby i v nočních hodinách.
Základní činnosti služeb:
a) pomoc při zajištění stravy – jsou vytvořeny podmínky pro samostatnou přípravu stravy (k dispozici
kuchyně s el. sporáky, nádobí je možné mít vlastní či je možné si jej vypůjčit)
b) ubytování – nejdéle na dobu 3 měsíců s možností prodloužení max. na 1 rok,
i. každá matka bydlí ve svém pokoji, který je vybaven základním nábytkem a lůžkovinami (možno
doplnit pokoj dětskou postýlkou)
ii. ženám se ubytování poskytuje ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji, které jsou vybaveny
základním nábytkem a lůžkovinami
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – vyřizování
běžných záležitostí – při jednání na úřadech, v zaměstnání, pomoc při vyplňování žádostí, formulářů,
poradenství v oblasti finančního hospodaření, podpora chodu domácnosti, péče o dítě, pomoc při kontaktu
s rodinou a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování, společenské, vzdělávací
a aktivizační činnosti
Činnosti a) – b) jsou poskytovány nepřetržitě 24 hodin denně, činnosti c) v době od 7,00 – 18,00 hod.

Sazebník úhrad
VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Výše úhrad jsou stanoveny na základě usnesení Rady města České Budějovice č.1321/2015. Za poskytnutí
ubytování, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování, se stanoví sazby úhrad za
jednotlivé ubytované osoby pro sociální službu
azylové domy: matka s dětmi: matka 90,- Kč/den
dítě
50,- Kč/den
žena bez dítěte
120- Kč/den
VRATNÁ KAUCE NA POBYT
služba ADN
služba ADŽ

600,-Kč
400,-Kč

ÚHRADY ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ BĚHEM POBYTU
úhrada za vymalování zvýšeného ušpinění pokoje - celý pokoj
1.000,-Kč
- stěna, strop
á 200,-Kč
úhrada za provedení vyklizení pokoje
250,-Kč
úhrada za provedení úklidu při ukončení pobytu - služba ADN
300,-Kč
- služba ADŽ
150,-Kč
úhrada za čištění matrace (válendy)
70,-Kč
úhrady za škody týkající se zapůjčených věcí jsou uvedeny v Ceníku za zničené a nevrácené věci

