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Veřejný závazek
- konkrétní cíle na rok 2020
Azylový dům Písečná (dále AD Písečná)
Posláním azylového domu je prostřednictvím pobytové služby umožnit osobám bez přístřeší
či v krizi řešit vlastní nepříznivou situaci spojenou se ztrátou bydlení za pomoci a podpory
pracovníků takovým způsobem, aby se snížila jejich závislost na systému sociální pomoci.
Cílová skupina (okruh klientů, kterým je sociální služba určena)
Cílovou skupinou azylového domu jsou muži, ženy, matky/ženy s dětmi (do 18 let věku) a
rodiny s dětmi (do 18 let věku), nacházející se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou
bydlení. Děti do 18 let jsou přijímány pouze se zákonným zástupcem.
Cíl služby
Cílem služby je opětovné začlenění klientů do běžného samostatného života. Při práci
s klienty se pracovníci snaží podpořit jejich schopnosti a dovednosti tak, aby klienti v co
největší míře posílili svojí samostatnost a dokázali se začlenit zpět do pracovního procesu,
dosáhli na vlastní bydlení a celkově se zapojili do běžného života ve společnosti.
Krátkodobé cíle:
 poskytnout ubytování každému, kdo o něj požádá a bude splňovat parametry výše
uvedené cílové skupiny. U rodin s dětmi bez nutnosti rodinu rozdělit,
 v maximální míře podporovat schopnosti a dovednosti klientů prostřednictvím
odborného přístupu pracovníků a efektivní komunikace,
 pokračovat v projektu „Azylový dům Písečná – rozvoj služby, jehož hlavním cílem je
podpora osob z cílové skupiny při začlenění na trh práce,
 podporovat klienty při hledání vhodného bydlení tak, aby co nejvíce klientů odešlo do
domácího prostředí (sociální bydlení, byty na půl cesty, pronájem bytů, ubytoven),
 pokračovat ve volnočasových aktivitách, aktivizačních činnostech a společných
schůzkách s klienty,
 pokračovat v pravidelné přednáškové činnosti zajišťované pracovníky střediska,
 spolupracovat se sociální poradnou Kamenná při řešení dluhové otázky klientů,
 pokračovat i nadále v obnově potřebných elektrospotřebičů a materiálního vybavení
pro klienty (TV, pračka, odpadkové koše, úklidové pomůcky, sušáky na prádlo…).
 pokračovat v pravidelné supervizi za účelem zvýšení kvality, efektivity práce a
prevence syndromu vyhoření,
 účastnit se odborných stáží a vzdělávacích akcí,
 spolupracovat s dalšími organizacemi ve prospěch klientů i pracovníků,
 vytvářet podmínky pro získání značky kvality.
Chomutov 20. 4. 2020

