Co je AD – informace pro zájemce
Naše služba je určena pro ženy s dětmi nebo těhotné ženy starší 18 let nebo ženy usilující
o získání dítěte zpět do své péče, které




prožívají domácí násilí
potřebují podporu a vedení při péči o děti a domácnost
ztratily bydlení

Pomáháme ženám s dětmi, aby zvládaly samostatný život,
uměly si hájit svá práva i plnit své povinnosti.
Klientky zde bydlí v zařízených garsoniérách, za službu platí.
Samy si vaří, uklízejí, vychovávají své děti.
S každou klientkou společně plánujeme cestu k vyřešení její životní
situace. Přitom klademe důraz na vlastní aktivitu klientky a její
samostatné rozhodování.
Zároveň klientky vedeme k dodržování pravidel, která jsou
podmínkou naší služby. Služba je poskytována nepřetržitě (24 hodin
denně).
Na AD s klientkami pracují sociální pracovníci, sociální asistentky a vedoucí. O práci vedou
písemné záznamy, do kterých klientka může nahlížet.

Klientky podporujeme a vedeme k:















nalezení vlastního bydlení
zajištění finančního zabezpečení (hledání práce, vyřízení dávek)
hospodaření s penězi
splácení dluhů
vyřizování dokladů
zvládání výchovy a péče o děti
zvládání péče o domácnost
řešení problémů spojených s domácím násilím
navázání spolupráce s dalšími službami
zajištění kroužků a aktivit pro děti
řešení problémů v mezilidských vztazích
péči o zdraví
pozitivnímu náhledu na život
hledání duchovního rozvoje

Klientkám nabízíme mimo schůzek v AD i doprovody.

Jak vypadá bydlení v AD:





samostatný zařízený pokoj s vybavenou kuchyňskou linkou (včetně spotřebičů), WC
a koupelnou
možnost zapůjčení ložního prádla, běžných domácích potřeb
společná prádelna
možnost využití herny a tělocvičny




možnost setkávání s rodinou a přáteli v návštěvní místnosti
možnost využít počítač s internetem

Cena za službu:
100,- matka za 1 den
70,- dítě za 1 den (platí se nejvýše do počtu 4 dětí)
130,- těhotná žena za 1 den
Př.:

matka + 1 dítě za 30 dnů platí (100+ 70) x 30 = 5.100,matka + 2 děti za 30 dnů platí (100+140)x 30 = 7.200,matka + 3 děti za 30 dnů platí (100+210) x 30 = 9.300,matka + 4 děti za 30 dnů platí (100+ 280) x 30 = 11.400,-

Adresa:

Azylový dům pro matky s dětmi
Kpt. Zavadila 1345
Valašské Meziříčí

Kontakty:

571 616 657

azyldum@valmez.charita.cz

Při poskytování naší služby dodržujeme tyto zásady:
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Respekt, dobrovolnost: Respektujeme práva každého člověka. Vnímáme jej jako
originál s vlastní osobní důstojností a hodnotou, a to v rovinách tělesné, psychické,
sociální a spirituální. Služby poskytujeme na základě svobodného rozhodnutí klienta
a respektujeme jeho možnost volby.
Práva i povinnosti: Snažíme se pracovat s klienty tak, aby byli schopni vnímat a
prosazovat nejen svá práva, ale i znát a plnit své povinnosti.
Směřování k samostatnosti a nezávislosti: Podporujeme klienty v jejich
samostatnosti a nezávislosti tak, aby si postupně byli schopni pomoci sami a nestali
se závislými na sociální službě.
Individualita: Zohledňujeme individuální situaci každého klienta. Služby
poskytujeme s ohledem na jeho možnosti, schopnosti a přání
Odbornost, týmová spolupráce: Vytváříme prostředí pro stálý rozvoj odbornosti i
osobnostního růstu pracovníků. Budujeme silný tým spolupracovníků, jehož členové
se vzájemně respektují, podporují a doplňují. Spolupracujeme s ostatními
pomáhajícími institucemi a jsme ochotni sdílet s nimi své zkušenosti.
Podpora ekologického myšlení: Podporujeme zaměstnance i klienty v třídění
odpadu a šetření energií či jiných zdrojů.

