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Arcidiecézní charita Praha  
Středisko Brandýs nad Labem 

Na Prádle 192, Brandýs n/L – St.Boleslav, 250 01 
adbrandys@praha.charita.cz (Azylový dům sv.Gerarda) 

oabrandys@praha.charita.cz (Osobní asistence) 
Tel.: 326 907 824, www.praha.charita.cz 

 

Cíle a způsoby poskytování služby 
Veřejný závazek 

Kontakty: 
 
E-mail:  adbrandys@praha.charita.cz 
Telefon:  326 907 824 
Webová adresa:  www.praha.charita.cz 

 
Poslání služby 
 
Hlavním posláním služby je poskytnout útočiště matkám s nezaopatřenými dětmi a těhotným 
ženám, které ze sociálních, ekonomických či jiných důvodů přišly o vlastní bydlení a umožnit 
jim tak překlenout dobu nezbytnou k jejich opětovnému začlenění do běžného života. 
 
Cílová skupina 
 
Našimi klientkami jsou rodiny s dětmi, převážně matky s malými dětmi, na mateřské či 
rodičovské dovolené a těhotné ženy, které se z různých důvodů (opuštění partnerem, dluhy, 
domácí násilí apod.) ocitly bez přístřeší a v nouzi. Tím se zvyšuje riziko možného umístění 
jejich dětí do ústavní výchovy. Sociální selhávání matek v drtivé většině případů souvisí s jejich 
původní (primární) rodinou, zejm. se stylem výchovy a komunikace v ní. Tato skutečnost 
výrazně determinuje schopnosti a možnosti matek. 
 
Forma sociální služby:  
 
pobytová 
 
Věková kategorie klientů: 
 
Děti kojeneckého věku (do 1 roku) 
Děti předškolního věku (1 - 6 let) 
Mladší děti (7 –10 let) 
Starší děti (11 – 15 let) 
Dorost (16 – 18 let) 
Mladí dospělí (19 – 26 let) 
Dospělí (27 – 64 let) 
 
Kapacita sociální služby:  
 
27 lůžek. Uvedený počet je celková kapacita lůžek, ale maximálně pro 8 matek s dětmi. 
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Poskytované služby: 
 
1. Poskytnutí ubytování  

 Klientkám je v azylovém domu poskytováno přechodné ubytování na dobu potřebnou 
k překlenutí jejich nepříznivé sociální situace. Maximální délka pobytu klientky je jeden 
kalendářní rok.  

 Klientky mají možnost využít k vaření společnou kuchyni, kterou sdílejí, podle umístění 
svého pokoje, buď s jednou, nebo třemi dalšími klientkami.  

 Pracovníci služby průběžně kontrolují a spolupracují s klientkami při přípravě stravy 
tak, aby klientky zvládly připravit sobě a svým dětem stravu vhodnou vzhledem k jejich 
věku, zdravotnímu stavu, či zásadám zdravé výživy, dále také jejich finančním 
možnostem a materiálním podmínkám. 

 Klienti mají možnost používat koupelnu s vanou, která je vždy společná pro dva pokoje. 
2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů. Pracovníci 

spolupracují s klientkami v rámci individuálních plánů zejména na těchto činnostech: 

 Vedení domácnosti (hospodaření s penězi, vaření, režim dětí, hygiena) 

 Péče o děti a jejich výchova  

 Péče o zdraví (osobní hygiena, základy první pomoci, spolupráce s lékaři, preventivní 
prohlídky) 

 Podpora při jednání na úřadech 

 Podpora při vyřizování osobních záležitostí podle individuálních potřeb klienta 

 Zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky (psycholog, speciální pedagog, poradna 
pro oběti domácího násilí apod.) 

 Podpora klientky při hledání dalšího bydlení 

 Podpora klientky při hledání zaměstnání 

 Podpora při změně, rozvoji a upevňování dovedností potřebných k řádnému vedení 
domácnosti a výchově dětí 

3. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 
aktivitách  

 Klientky jsou podporovány při kontaktu s vlastní rodinou. Sami mohou rodinu 
navštěvovat. 

 Pomoc při nácviku, či zlepšení a upevňování správného stylu výchovy dětí. 
 
Zásady poskytování sociální služby: 

 Podporujeme samostatnost klientek i jejich dětí. Snažíme se neprohlubovat závislost 
klientek na poskytované službě a zároveň podporujeme vlastní odpovědnost. 

 Respektujeme důstojnost klientek i jejich dětí. 

 Ke klientkám naší služby přistupujeme individuálně. Respektujeme jejich vlastní 
rozhodnutí týkající se řešení jejich sociální situace. 

 Jsme profesionální službou. Soustavně pracujeme na posilování naší odbornosti. 
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