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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY AZYLOVÉHO UBYTOVÁNÍ 

 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi poskytuje sociální službu azylového domu dle § 57 

zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Tato sociální služba zahrnuje poskytnutí stravy 

nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování a pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

 

Údaje o žadatelce 

 

Jméno a příjmení: 

 

Datum narození: 

Trvalé bydliště: 

 

Kontakt (telefon či e-mail):  

 

Údaje o dětech, které by s Vámi bydlely v Azylovém domě 

 

Jméno a příjmení: Rok narození: 

Jméno a příjmení: Rok narození: 

Jméno a příjmení: Rok narození: 

Jméno a příjmení: Rok narození: 

 

Popis situace, ve které se nacházíte: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Co očekáváte od sociální služby azylového ubytování?: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Prohlašuji, že souhlasím s poskytnutím a zpracováním výše uvedených osobních údajů 

Azylovému domu pro ženy a matky s dětmi pro účely zpracování mé Žádosti o poskytnutí 

sociální služby azylového ubytování a jejím zařazením do Evidence žádostí. 

 

Datum:                                                                                               Podpis: 
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Poskytované služby v rámci sociální služby azylového ubytování: 

 

Pokud budete mít o využívání konkrétní nabízené služby během pobytu na Azylovém domě 

zájem, zaškrtněte políčko vpravo. 

 

Základní poskytované služby: 

ubytování   

základní sociální poradenství (řešení nepříznivé sociální situace)  

pomoc při orientaci v zákonech a při uplatňování těchto zákonných nároků   

pomoc při péči o sebe, děti a domácnost (poradenství nebo nácvik činností;  

materiální pomoc - šatník; pomoc při hledání zaměstnání; možnost praní 

v automatických pračkách;  možnost využít internet; zapůjčení literatury; 

volnočasové aktivity) 

 

pomoc při jednání s institucemi (telefonování na pevnou linku)  

pomoc při vyřizování běžných osobních záležitostí (osobní doklady, rodné 

listy, apod.) 
 

pomoc při vyřizování sociálních dávek  

pomoc při svěření dětí do péče, stanovení výživného na dítě/ pomoc při 

rozvodovém řízení, stanovení výživného na Vás 
 

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou/se společenským 

prostředím (sociální začleňování) 
 

psychická podpora v tíživé situaci, případně domácího násilí   

 

 

Pokud Vás z kapacitních důvodů nemůže přijmout a Vy máte zájem o vedení Vaší žádosti 

v Evidenci žádostí, je nutné, abyste se od data podání žádosti, vždy 1 x za 14 dní (v pondělí), 

informovala na stav Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, budeme to chápat, že již o azylové 

ubytování nemáte zájem a Vaše žádost bude z Evidence žádostí vyřazena. 

Jestliže po dvou opětovných výzvách ze strany sociální pracovnice zařízení AD, kdy Vás 

kontaktuje s informací o volné kapacitě a možností Vašeho nastěhování do zařízení, nejevíte 

zájem, je žádost z Evidence žádostí automaticky vyřazena.  

 

 


