Azylový dům pro mladé dospělé (AD II)

Poskytovatel
Sociální služba
Registrační číslo
Datum registrace
Služba je poskytována od roku
Vedoucí zařízení
Adresa
Telefon
Email
Web
Druh sociální služby
Pracovní doba

Statutární město Brno
§ 57 azylové domy
1735345
01.01.2007
2007
Jan Gajdziok Mgr.
Celní 15/3, Brno 63900
543 210 670
gajdziok.jan@brno.cz
http://socialniprevence.cz
služby sociální prevence
nepřetržitě

Cílová skupina klientů:
- děti a mládež do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
- etnické menšiny
- oběti domácího násilí
- oběti trestné činnosti
- osoby bez přístřeší
- osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
- osoby v krizi
- osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
- pachatelé trestné činnosti
Věková kategorie
Kapacita
Působnost v lokalitě
Úhrada klienta
Bezbariérovost

mladí dospělí (19 – 26 let),
počet lůžek: 10
50 Kč/noc
ne

Popis:
<ul>
<li>poskytnutí ubytování, umožnění hygieny celého těla, umožnění přípravy stravy, umožnění praní a žehlení, vytvoření
podmínek pro zajištění úklidu, výměna ložního prádla;
<li>pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek;
<li>asistence při řešení akutních sociálních problémů;
<li> asistence sociální pracovnice při kontaktu s rodinou nebo s jinými blízkými osobami;
<li>sociální, psychologické příp. právní poradenství;
<li> asistence při řešení oprávněných pohledávek;
<li>asistence při zajištění následného bydlení;
<li> poradenství a asistence při zajištění zaměstnání;
<li>nutná asistence při jednání na úřadech a institucích;
<li>podpora rozvoje zájmových činností;
<li>nabídka a zprostředkování aktivit pro volný čas;
<li>podpora při zvyšování kvalifikace a zprostředkování kontaktu se vzdělávacími institucemi;
<li>poradenská činnost při získávání základních sociálních dovedností potřebných pro vstup do
samostatného produktivního života;
<li> aktivizační program a výcvik pracovních dovedností pro nezaměstnané uživatele služby;
<li> poradenství při hospodaření s finančními prostředky;

<li> asistence při komunikaci s věřiteli a při řešení jejich pohledávek;
<li>zajištění informací o běžně dostupných službách případně zprostředkování kontaktu s nimi;
<li> nabídka přístupu na internet, nutná asistence při práci s internetem;
<li> zprostředkování odborné pomoci při zdravotních a psychických problémech;
<li> pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů;
<li> poradenství a nutná asistence při vedení vlastní domácnosti a další nutná pomoc a asistence při
plnění individuálního plánu.</ul>

