
Azylový dům sv. Josefa pro ženy
Jste v obtížné životní situaci a nemáte kde bydlet?

POSLÁNÍ
Posláním Azylového domu sv. Josefa 
je poskytování pobytové sociální 
služby, která pomáhá ženám v 
dlouhodobě nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení.

CÍL 
Cílem služby je uživatelka zapojená do běžné 
společnosti tak, že má dovednost zajistit si 
bydlení, má příjem, je zorientována ve své 
situaci a zná možná řešení, pečuje o svůj 
zdravotní stav, bez podpory služby zvládá 
organizovat svoji domácnost a umí hospodařit 
s financemi.

KOMU JE SLUŽBA URČENA
Plnoletým ženám bez přístřeší a ženám, které jsou ohroženy domácím násilím.

NABÍZÍME
    základní sociální poradenství
    podmínky pro samostatnou přípravu stravy a pomoc s přípravou stravy
    poskytnutí ubytování na dobu zpravidla nepřesahující jeden rok
    podmínky pro osobní hygienu včetně praní osobního prádla (za poplatek)
    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
    osobních záležitostí 
    např. pomoc při hledání zaměstnání, pomoc s vyřízením sociálních dávek
    použití telefonu pro běžné soukromé hovory (za poplatek)

Cena za ubytování je 150 Kč/den. 

Kapacita je 5 lůžek ve 2 a 3 lůžkovém pokoji.

Pokoje se nacházejí v patře včetně WC a sprchy.

Budova azylového domu není bezbariérová.

Provoz je nepřetržitý. 

Podmínky poskytnutí služby:
     zájemkyně musí mít platný občanský průkaz nebo pas 
     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 pochybnostech ohledně zdravotního stavu bude požadováno potvrzení
     od lékaře o bezinfekčnosti
     chování zájemkyně o službu je v souladu s vnitřními pravidly AD

Zásady poskytování služby:
Respekt k osobnosti a situaci uživatele.     Dobrovolnost využití služby.
Ochrana soukromí, diskrétnost.      Podpora samostatnosti uživatele.
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vlakové nádraží

AD sv. Josefa
Lochovice

autobusová
zastávka

LOCHOVICE

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.
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