
NABÍZÍME:
     ubytování na dobu zpravidla nepřesahující jeden rok  
     ubytování na pokoji okamžité pomoci zpravidla na dobu nepřesahující
     jeden měsíc
     základní sociální poradenství
     podmínky pro osobní hygienu včetně praní osobního prádla za poplatek
     podmínky pro samostatnou přípravu stravy a pomoc s přípravou stravy
     pomoc při hledání zaměstnání
     pomoc při hospodaření s rodinným rozpočtem
     pomoc s vedením domácnosti
     pomoc s komunikací s úřady a dalšími institucemi
     pomoc s vyřizováním osobních či zdravotních záležitostí
     pomoc se školní přípravou dětí
     pomoc s komunikací v rodině

Azylový dům sv. Josefa pro matky, otce s dětmi v tísni

Jste rodina v obtížné životní situaci a nemáte kde bydlet?

POSLÁNÍ
Posláním Azylového domu 
sv. Josefa je poskytování 
pobytové sociální služby pro 
rodiny s dětmi v dlouhodobě 
nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení.

CÍL 
Cílem služby je uživatel zapojený do běžné 
společnosti. Je zorientován ve své situaci a zná možná 
řešení. Má dovednost získat bydlení, příjem. Bez 
podpory služby zvládá organizovat svoji domácnost, 
umí hospodařit s financemi a s rodinným rozpočtem. 
Dokáže pečovat o své nezletilé děti a vychovávat je 
tak, aby nebyl ohrožen jejich zdravý vývoj.

KOMU JE SLUŽBA URČENA
Plnoletým rodičům (případně jiné pečující osobě) s dětmi, kteří řeší problém 

ztráty bydlení, nebo členům rodiny ohroženým domácím násilím.

Podmínky poskytnutí služby:
zájemce musí mít platný občanský průkaz nebo pas a musí doložit totožnost 
dítěte/dětí o které pečuje (rodný list)
zájemce nebude přijat dřív než 6 měsíců po ukončení předchozího pobytu
vyplněná žádost a konzultace se sociální pracovnicí služby
nepřijímáme osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče
ve zdravotnickém zařízení, osoby se závažným infekčním onemocněním
                        při podezření, že je zdravotní stav v rozporu s pravidly AD může
                        být vyžadováno potvrzení od lékaře
Chování           chování zájemce/uživatele je v souladu s vnitřními pravidly AD
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Zásady poskytování služby
Respekt k osobnosti a situaci uživatele.    Dobrovolnost využití služby.

Ochrana soukromí, diskrétnost.    Podpora samostatnosti uživatele.

Pokud potřebujete naši pomoc, kontaktujte nás na adrese:

Azylový dům sv. Josefa, Lochovice 42, 267 23 Lochovice
Mobil recepce: 724 074 224

E-mail: adsvjosefa@charita-beroun.cz

Jak se k nám dostanete:
V obci je dostupné vlakové i autobusové spojení.

vlakové nádraží

AD sv. Josefa
Lochovice

autobusová
zastávka

LOCHOVICE

Kapacita služby je 30 lůžek ve 4-6 lůžkových pokojích. 
Z toho jeden 4lůžkový pokoj slouží k okamžitému příjmu rodiny v tísni.

Budova azylového domu není bezbariérová.
Cena za ubytování je  120 Kč za dospělou osobu/den,

80 Kč za dítě/den.
Pokoj okamžité pomoci je na první týden zdarma.

Provoz je nepřetržitý.
Zájemci jsou přijímáni po předchozí domluvě. 
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