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Nabídkový list Azylového domu Jonáš 

 Příloha žádosti o poskytování sociální služby Azylového domu Jonáš (dále jen ADJ) 

 Součást individuálního plánování na ADJ 

 Platný od 1. 2. 2019 

 

V jaké oblasti mi můžou pracovnice ADJ nabídnout podporu, abychom společně zajistili mé potřeby? 

 

 Potřeba klienta Kompetence sociální pracovnice Kompetence pracovnic na stálé službě 

A Základní stabilizace 

 strava 

Potravinová pomoc (množství, druh, doba 

poskytování). 

Výdej potravin. Možnost uchování potravin (uložení 

nádobí, zapůjčení nádobí, mytí nádobí), možnost 

přípravy teplé stravy). 

B Základní stabilizace 

ubytování 

Sepsání smlouvy o poskytování soc. služby,  

seznámení s Domácím řádem, Stížnostním řádem, 

krizovými situacemi. Uložení cenností a financí. 

Příchod a odchod klienta (seznámení s prostory a 

provozem ADJ).  Průběžné zajištění: nábytku, lůžka 

a lůžkovin,  úklidových prostředků. Seznámení 

s hernou. 

B Základní stabilizace  

hygiena 

Prohlášení o nepřítomnosti parazitů a řešení výskytu 

parazitů. Lékařský posudek o zdravotním stavu 

žadatele. 

 

Možnost udržovat hygienu (přístup do koupelny a 

WC, zbavení parazitů) - zajištění podmínek a 

hygienických prostředků. 

B Základní stabilizace   

materiální pomoc 

Poskytnutí poukazu do šatníku FCH CL a podpora při 

zajištění materiální pomoci. 

 

Využití pračky, zapůjčení žehličky, možnost péče o 

oblečení a boty. Vydání materiální pomoci. 

B Bydlení - udržení 

domácnosti 

Prodlužování smlouvy o poskytování sociální služby 

ADJ. Orientace v  písemných listinách vztahujících se 

k poskytované službě. 

 

Dodržování Domácího řádu. Udržování pořádku 

(sanitární úklid, úklid společných prostorů). Péče o 

domácnost. 
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C Základní stabilizace  

informace, poradenství 

Podpora a motivace, orientace na budoucí samostatný 

život, základní poradenství, poskytnutí přehledu o 

navazujících službách, podpora orientace ve vlastní 

situaci. 

 

Poskytnutí služebního telefonu a přístupu na PC. 

Poskytnutí základních informací vedoucí k řešení 

aktuální situace (tel. kontakty na instituce, možnost 

sepsání písemností, vyhledávání informací). 

C Vzdělání  

 osobní rozvoj 

Sestavení plánu osobního rozvoje. Ruční práce, vaření, pečení, práce na zahradě, péče o 

tělo, využití volného času. 

 

C Vzdělání - kvalifikace Motivace k nalezení, udržení a dokončení vzdělání, 

příprava na další vzdělávání (rekvalifikace), schopnost 

sepsat  motivační dopis, životopis a sebeprezentace. 

 

Práce s PC. Pomoc při vyhledávání kurzů a škol. 

Pomoc při sepsání MD a CV dle pokynů SP. 

C Pracovní uplatnění Orientace na trhu práce, znalost Zákoníku práce, 

znalost práv a povinností při registraci na ÚP ČR, 

schopnost dlouhodobě vykonávat práci. Příprava na 

pracovní pohovor. Doprovod. 

 

Vyhledávání volných pracovních míst, motivace k 

vyhledávání a udržení zaměstnání. 

C Základní doklady - 

osobní 

Vyřízení oddacího listu, občanského průkazu, rodného 

listu, průkazu pojištěnce, průkazu ZTP/P, cestovního 

pasu. Doprovod na úřady. 

 

Vyhledávání informací k vyřešení nepříznivé životní 

situace, poskytnutí podpory. 

C Základní doklady - 

rodinné právo 

Pomoc s vyřízením písemností (formulářů, prohlášení) 

a dokladů: úprava výchovných poměrů, stanovení 

výživného, úprava styku s dítětem, omezení rod. 

odpovědnosti, předběžné opatření, návrh na rozvod, 

doklady o školní docházce, trestní oznámení aj. 

Doprovod a asistence při jednání s OSPOD, PČR, 

soudy. 

Vyhledávání informací k vyřešení nepříznivé životní 

situace, poskytnutí podpory. 



3 
 

C Hmotné zabezpečení 

hospodaření 

Hospodaření v rámci domácnosti (příjmy, výdaje, 

poplatky, hygiena, strava) sestavení plánu a kontrola 

jeho dodržování. 

Podpora a motivace k dodržení plánu. Sestavení 

jídelníčku, sestavení nákupního lístku, hospodárné 

vaření, výběr vhodných potravin, výběr vhodné 

drogerie. Výdej plen, drogerie a potravinové pomoci 

v rámci hospodaření. 

C Hmotné zabezpečení  

dluhy 

Řešení dluhové problematiky (identifikace dluhů, 

kompletace, tvorba splátkového kalendáře, 

komunikace s exekutorem). 

 

Vyhledávání informací k vyřešení nepříznivé životní 

situace, poskytnutí podpory. Osvětová činnost. 

C Hmotné zabezpečení  

dávky 

Žádost o dávky hmotné nouze a další (podpora v 

nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, důchody ..). 

Schopnost spolupráce s ÚP ČR (dokládání potřebných 

dokumentů). 

 

Podpora při vyplňování formulářů. Motivace k 

vyřešení nepříznivé sociální situace. 

C Posilování rodičovských 

kompetencí 

péče 

Sestavení plánu pro posílení rodičovských kompetencí 

(strava, hygiena, školní docházka). Zapojení dětí do 

chodu domácnosti. Péče o kojence a batole. 

Smysluplné trávení volného času rodiny (plánování 

volného času dětí). Nastavení denního režimu. Pomoc 

se zajištěním MŠ, ZŠ, SVP, PPP nebo SPC (řešení 

výchovně-vzdělávacích problémů). 

 

Podpora při dodržování denního režimu. Kontrola 

péče o dítě. Aktivity vedoucí k prohloubení vztahu 

rodiče a dítěte. 

C Posilování rodičovských 

kompetencí  

zdraví, bezpečí rodiny 

Zajištění odborné zdravotní a psychologické pomoci 

pro dítě, podpora dohledu nad zdravým vývojem 

dítěte. 

 

Podpora a motivace při dodržování stanovených 

léčebných procedur, vč. orientace v příbalovém 

letáku, lécích. Dopomoc při rozeznávání příznaků 

onemocnění (pomoc s nastavením preventivních 

opatření). Vyhledávání vhodných lékařů. 
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C Kontakt se společenským 

prostředím 

 rodina, partner 

Vztahy v rodině, komunikace v širší rodině, vytváření 

vazeb, které nevedou k návratu do nepříznivé sociální 

situace. 

 

Motivace k aktivitám vedoucích k navázání 

sociálních vazeb (navázání partnerského vztahu). 

C Kontakt se společenským 

prostředím 

sociální 

Vytváření sociálních vazeb - vztahy s kamarády, 

kulturní akce. Účast na komunitním setkání v ADJ 

(podílení se na chodu ADJ). 

 

Aktivity vedoucí k vytvoření zdravých sociálních 

vazeb. 

C Navazující bydlení  

hledání 

Vyhledávání a konzultace vhodného bydlení (internet, 

tisk), znalost možností (azylové domy, městské byty) a 

schopnost požádat o nový byt (obecní, městský), 

znalost závazků plynoucích z nájemní smlouvy. 

Pomoc s vyřízením nadace. 

 

Tisk žádostí a dopomoc s vyplněním. Vyhledávání 

vhodného bydlení a předávání kontaktů. 

C Zdraví a bezpečí  

základní péče 

Poskytnutí a zajištění první pomoci, pomoc se 

zajištěním odborné péče pro klienta. 

Poskytnutí a zajištění první pomoci (informace o 

lékařské pohotovosti). Předávání kontaktů a 

doporučování následné péče. 

 

C Zdraví a bezpečí 

řešení prevence 

Předcházení infekčním onemocněním a zamezení jejich 

šíření. Oznamovací povinnost vůči dalším stranám.  

Oznamovací povinnost vůči SP a vedoucí. Pomoc se 

zamezením šíření dle pokynů. Doporučování 

následné péče. 

 

C Zdraví a bezpečí  

psycho-podpora 

Zařizování konzultace s psychologem. Vedení docházky psychologa čtvrtletně. Aktualizace 

domluvených termínů 

 

C Rizikové chování Pomoc při řešení návykového chování (návykové 

látky, herní automaty, PC). Doprovod a sjednání 

navazujících služeb. 

Opora při řešení problémů. Osvětová činnost. 
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