Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Josefa Korbela (Azylový dům)

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

Armáda spásy v České republice, z. s.
§ 57 azylové domy
7619250
09.10.2007
1992
Ivan Borek, Ing.
Mlýnská 25, Brno 60200
543 212 530
ivan_borek@czh.salvationarmy.org
http://www.armadaspasy.cz/brno/centrum-socialnich-sluzeb-josefa-korbela?s
služby sociální prevence
nepřetržitě

Cílová skupina klientů:
- osoby bez přístřeší
- rodiny s dítětem/dětmi
Věková kategorie
Kapacita
Působnost v lokalitě
Úhrada klienta
Bezbariérovost

malé děti (0 – 6 let), děti (7 – 14 let), mládež (15 – 18 let), mladí dospělí (19 –
ADM: 92 (jednotlivci)
ano
budovy jsou bariérové

Popis:
Od 1. 1. 2016 je pod identifikátorem 7619250 Azylový dům Armády spásy, Mlýnská 25, Brno s kapacitou služby 92
lůžek.
Azylový dům poskytuje podporu a pomoc dospělým osobám bez přístřeší, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.
Služba je poskytována prostřednictvím nabídky ubytování na dobu určitou (zpravidla 1 rok), stravy a pomoci při řešení
jejich nepříznivé sociální situace. Cílem pomoci a podpory je schopnost samostatně žít bez pomoci sociálních služeb.
Služba je poskytována nepřetržitě s kapacitou 92 lůžek. Zařízení není bezbariérové. Cílovou skupinou jsou muži a ženy
starší 18 let bez přístřeší nebo osoby žijící v nedůstojných podmínkách. Tyto osoby chtějí svoji nepříznivou situaci řešit
a potřebují podporu při uplatňování svých práv a zájmů. Důvody nepříznivé sociální situace mohou být například ztráta
bydlení, pokles příjmů (nemoc, nezaměstnanost), změny poměrů v rodině (domácí násilí, rozvod, úmrtí), exekuce,
předlužení, živelné pohromy aj.
Azylový dům poskytuje lidem bez přístřeší sociální službu podle zákona č.108/2006 Sb. - přechodné ubytování, pomoc
při vyřizování oprávněných zájmů a osobních záležitostí s možností odebírání celodenní stravu (snídaně, oběd, večeře)
nebo stravy částečné (např. snídaně + večeře, pouze oběd, apod.). K dispozici jsou uživatelům i prostory k přípravě
stravy. Cílem poskytované služby je zastavit proces sociálního vyloučení a přispět k úspěšné resocializaci klienta.
V registraci bylo pod identifikátorem 7619250 do 31. 12. 2015 zahrnuto 152 lůžek, z nichž 92 je v Azylovém domě
Mlýnská (ADM) a 60 v Azylovém domě Staňkova (ADS).
Služba azylový dům pro rodiny s dětmi byla poskytována oddělené budově Centra sociálních služeb Josefa Korbela na
adrese Staňkova 4. Posláním služby bylo poskytovat rodinám ohroženým sociálním vyloučením ubytování na
přechodnou dobu, pomáhat při začleňování do společnosti a podporovat nezávislost na sociálních službách. K tomuto
účelu disponoval azylový dům s 11 bytovými jednotkami pro uživatele a 1 kanceláří pro zaměstnance .

