Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín
Azylový dům Jičín, Barákova 201, 506 01 Jičín
Tel. 603 382 639, 604 705 308

Garantovaná nabídka služby
Azylový dům Jičín

Garantovaná nabídka služby popisuje minimální rozsah, dobu a podmínky poskytování
základních činností vyjmenovaných v zákoně č. 108/2016 Sb. o sociálních službách

Cílem služby je poskytnutí pomoci zajištěním dočasného bezpečného zázemí a následným
návratem uživatelů do běžného života.

a) poskytnutí stravy nebo pomoc se zajištěním stravy
v rámci akademií pro rozvoj a podporu dovedností
rozsah poskytování služby: PO – NE 6:00-22:00
zabezpečují pracovníci v sociálních službách
·
·
·

zprostředkování pomoci při zajištění stravy
poskytnutí, zapůjčení a zaškolení s kuchyňským náčiním
vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy odpovídající
věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

b) poskytnutí ubytování
v rámci akademií pro rozvoj a podporu dovedností
rozsah poskytované služby: nepřetržitě
zabezpečují sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách
doba poskytování služby AD Jičín je dle zákona zpravidla nepřevyšující jeden rok
·
·
·
·

poskytnutí bezpečného zázemí
zajištění podmínek pro osobní hygienu
zajištění podmínek pro praní, sušení a žehlení prádla
poskytnutí podmínek pro zajištění úklidu (organizované v rámci zařízení, individuální v rámci
domácnosti)

azylovydum.jicin@seznam.cz

http://www.cckjc.cz/socialni-pomoc#ad
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Dispoziční řešení AD Jičín:
1. Pro cílovou skupinu mladí dospělí 18-26 let:
· Je vyčleněn jeden byt o velikosti 1+0 (byt č. 3) se základním vybavením (základním
vybavením se rozumí: stůl, židle, válendy, lůžkoviny, povlečení, šatní skříně).
· Byt má své sociální zařízení (WC, koupelnu, která umožňuje celkovou hygienu těla).
· Byt má základně vybavenou samostatnou kuchyňku (základním vybavením se rozumí:
nádobí na vaření, rychlovarná konvice, lednice, sporák, kuchyňské náčiní apod., což
umožňuje samostatnou přípravu stravy)
2. Pro cílovou skupinu matka nebo žena s dítětem/dětmi:
· Jsou vyčleněny dva byty o velikosti 1+1 (byt č. 6 a 7) a dva byty o velikosti 1+0 (byty
č. 4 a 8) se základním vybavením (základním vybavením se rozumí: stůl, židle, válendy
(příp. dětské postýlky – dle věku dětí), šatní skříně, lůžkoviny, povlečení).
· Byty mají své sociální zařízení (WC, koupelna, která umožňuje celkovou hygienu těla).
· Byty mají základně vybavenou samostatnou kuchyňku (základním vybavením se
rozumí: nádobí na vaření, rychlovarná konvice, lednice, sporák, kuchyňské náčiní
apod., což umožňuje samostatnou přípravu stravy)
Azylový dům má společné prostory: společenskou místnost pro mladé dospělé a klubovnu pro děti v I.
patře. V těchto místnostech je k dispozici PC (včetně internetu), TV.
V přízemí se dále nachází prádelna vybavená automatickou pračkou, sušičkou a žehličkou, sušákem na
prádlo, vysavačem a mopem na úklid společných prostor, čímž jsou vytvořeny podmínky nejen pro
praní a žehlení osobního a ložního prádla, ale i úklidu.
Za budovou AD se nachází dvorek s malým pískovištěm, prolézačkou, houpačkou, skluzavkou a
zahradním domkem. Je zde prostor pro sušení prádla a kuřácký koutek.

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
v rámci podpory kompetencí, hodnocení a přehodnocování IP
rozsah poskytované služby: PO - PÁ 6:00-15:30
zabezpečují sociální pracovníci
·
·
·
·

zajištění potřebných dokumentů, nutných k vyřízení dávek hmotné nouze či dávek státní
sociální podpory
pomoc při jednání s úřady a dalšími navazujícími organizacemi
pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou
podpora při finančním hospodaření

azylovydum.jicin@seznam.cz

http://www.cckjc.cz/socialni-pomoc#ad
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Personální zabezpečení
Přímá práce SP
Přímá práce PSS

Minimální časová garance
na jednoho uživatele
60 min
40 min

Rozsah poskytované služby
PO-PÁ 6:00-15:30
PO-NE 6:00-22:00

Výše úhrady za poskytování služby Azylový dům na den:
Matka/žena
100,- Kč
Dítě
70,- Kč
Mladý dospělý 18-26 let
130,- Kč

V Jičíně dne 4.4.2018

azylovydum.jicin@seznam.cz

http://www.cckjc.cz/socialni-pomoc#ad

