Poslání Azylového domu R-Mosty v Mladé Boleslavi
(AD)
Posláním služby je poskytnout matkám s nezl. dětmi a těhotným ženám, které jsou v
nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, přechodné a důstojné ubytování na
maximální dobu 1 roku a zároveň jim poskytnout odbornou sociálně právní podporu ve snaze
řešit svou nepříznivou životní situaci.
Služba je založena na principech a zásadách profesionality, individuálního přístupu,
spolupráce, aktivity, respektu, vstřícnosti a partnerské komunikace. Směřuje ke
zlepšení kvality života uživatelek služby (dle zákona 108/2006 Sb.) a k jejich vstupu či návratu
do běžného života.
Cílem je vytvořit vhodné a bezpečné zázemí pro překlenutí nepříznivé sociální situace
uživatelek služby, pomoci dosáhnout uživatelkám služby takových změn, aby se mohly vrátit
do běžného života a přestaly službu potřebovat. Cílem je pomoci zajistit uživatelkám služby
finanční zabezpečení, zlepšit jejich finanční gramotnost, pomoci zajistit důstojné dlouhodobé
bydlení, poskytnout poradenství sociálně právní povahy spojené se svěřením dítěte do péče
matky (zák. 359/1999 Sb.) a pomoc při vyhledávání pracovních příležitostí a uplatnění se na
trhu práce.
Specifickým cílem je umožnit dětem díky pobytu v AD zůstat v péči matky, pokud tomu nebrání
závažné a legitimní důvody spojené se soc. právní ochranou dítěte.
Cílovou skupinou jsou matky s nezl. dětmi a těhotné ženy, které ztratily svůj domov nebo
musely svůj domov opustit z důvodu ohrožení zdraví nebo života, bezpečí či důstojnosti.
Služba není určena pro osoby:
• závislé na fyzické pomoci jiné osoby (nemáme bezbariérový přístup do domu)
• závislé na alkoholu, na drogách či jiných omamných látkách
• nemající zájem o aktivní řešení své situace – odmítající individuálně plánovat kroky k uskutečnění
změn, které by vedly k řešení nebo alespoň k zmírnění své situace
• které mají dluhy k organizaci
• jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování služeb (stav osoby vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém
zařízení, akutní infekční nemoc, vážná duševní porucha ve stadiu rizika ohrožování sebe nebo okolí)
– na základě vyjádření lékaře
• jejichž socioekonomická situace (výše přijmu, majetek) jim umožňuje bez objektivních překážek zajistit
si stabilní ubytování jinde a jiným způsobem (nejsou v nepříznivé sociální situaci)

Hlavními aktivitami služby jsou:
• poskytnutí ubytování (na max. dobu 1 roku)
• pomoc při zajištění stravy (poskytnutí zázemí a podmínek k přípravě stravy)
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (odborné
sociálně právní poradenství, asistence na úřadech, individuální plánování s uživatelkami)
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Fakultativními službami (jsou-li aktuálně zřizovatelem zabezpečovány) jsou:
• Asistence ve vzdělávání a zaměstnávání včetně částečného hrazení vzdělávacích kurzů a doučování
dětí
• Odlehčovací služby – předškolní zařízení pro děti od 3 do 7 let
• Využívání dalších technických prostředků zřizovatele dle aktuální nabídky: zdarma využívání internetu
přes wifi, mobilního telefonu, počítače v učebně dle otvíracích hodin)
• Možnost využívat oblečení a věcí z charitativních sbírek např. věci potřebné k zajištění péče o děti kočárek na dítě, pleny apod.
• Možnost využívat činností v rámci dobrovolnických aktivit v AD, týkajících se volnočasových aktivit dětí

Aktualizovala Radlová Pavlína 3.3.2015
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