
Co mám dělat, pokud se chci ubytovat 

v Azylovém domě? 

 

Kontaktujte nás nejlépe telefonicky 

a domluvte si osobní schůzku, při které si 

budete moci prohlédnout prostory Azylového 

domu, seznámit se s podrobnějšími 

podmínkami a možnostmi využívání naší 

sociální služby a případně si sepíšete žádost 

o poskytování sociální služby. 

 

Můžete také vyplnit písemnou žádost, kterou 

naleznete na webových stránkách 

www.kromeriz.charita.cz,  

a zaslat ji k nám poštou, e-mailem nebo přes 

webové stránky. 

 

Kde nás najdete? 

 

Sídlíme na ulici Havlíčkova 2995 v 

Kroměříži (za Výzkumným ústavem 

obilnářským).  

Městská hromadná doprava – autobusy č. 1 a 

7, konečná zastávka Výzkumný ústav.  

Linkový autobus KRODOSbus a.s. – směr 

Rataje, zastávka Výzkumný ústav. 

 

 

K dispozici jsme: 

 

- sociální pracovnice:  

Po, St, Pá: 7:00 – 15:30  

Út, Čt: 7:00 – 19:00 

- sociální asistentky – nepřetržitě  

 

 

 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi je 

dotován z financí MPSV, Krajského úřadu 

Zlínského kraje, Městského úřadu Kroměříž, 

nadací a případných sponzorů. 

 

 

 

 

 

Za poskytnuté dary  

Vám upřímně děkujeme. 
 

 

 

 
 

 
 

 

IČO: 18 18 97 50 

 

 

Bankovní spojení: 

Komerční banka Kroměříž 

č. ú.: 726043691/0100 

 

 

 

 

 

 

Charita Kroměříž 

 

 
 

Kde a jak nás můžete kontaktovat? 

- Havlíčkova ul. 2995, 767 01  Kroměříž 

- tel.: 573 335 528, 737 028 054 

- e-mail:azylovy.dum@kromeriz.charita.cz 

- www.kromeriz.charita.cz 

- vedoucí: Mgr. Libor Jarmar 

 

Azylové ubytování – poskytnutí ubytování, 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí 

 

Posláním Azylového domu je poskytnout 

matkám s nezaopatřenými dětmi a samotným 

ženám ubytování zpravidla nepřevyšující 1 

rok v bezpečném prostředí a takové sociální 

služby, které povedou ke zvýšení jejich 

soběstačnosti, zodpovědnosti a opětovnému 

začlenění se zpět do běžného života, dle 

jejich individuálních potřeb a schopností. 

http://www.kromeriz.charita.cz/
mailto:azylovy.dum@kromeriz.charita.cz


Komu jsou určeny naše služby? 

- ženám 
- matkám s dětmi 

 

 

 

Co nabízíme? 

Základní sociální služby: 

a) Poskytnutí stravy nebo pomoc při 

zajištění stravy 

b) Poskytnutí ubytování 

c) Pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí 

 
 

 

Jaký je cíl služeb? 

Cílem je zajistit ubytování na přechodnou 

dobu a individuální podporu osobám 

v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení a 

následně řešit jejich nepříznivou životní 

situaci.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Služby jsou poskytovány na základě: 

 

- dodržování základních lidských práv a 

svobod, ochrany lidské důstojnosti a 

dobrovolnosti, 

- důvěry a bezpečného prostředí, 

- respektování individuálních potřeb, cílů a 

schopností klientek, 

- podpory všech aktivit klientek, které 

vedou k řešení jejich tíživé životní situace, 

- kooperace a týmové spolupráce 

pracovníků zařízení a dalších institucí. 

 

 

 
Kapacita zařízení: 

 

- 62 lůžek. 

 

 

 

 

Cena za poskytované služby? 

 

Klientky  

samotná žena 

těhotná žena 
130,- Kč/den 

matka 

 
100,- Kč/den 

dítě 

 
70,- Kč/den 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

               


