Česká společnost AIDS pomoc, o. s.

Základní údaje

Poskytovatel sociálních služeb

Sociální služba poskytovaná dle § 57 zákona č.
108/2006 Sb.: Azylové domy
Organizace: Česká společnost AIDS pomoc, o. s.
- Dům světla

Azylové domy

Adresa: Malého 3/282, 186 00 Praha 8 Karlín
Číslo registrované
4992062

služby

-

identifikátor:

Kapacita uživatelů: 15 osob
Forma
poskytování
poskytována nepřetržitě

služby:

pobytová,

Komu službu poskytujeme?
Osobám, které jsou HIV pozitivní nebo AIDS
nemocné, jsou bez přístřeší, jsou postiženy
tělesně, zrakově, sluchově nebo trpí jiným
chronickým onemocněním či zdravotním (jiným)
postižením nebo vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
Tedy osobám, které ztratily domov nebo
ubytování a neumějí nebo nemohou svoji
komplikovanou situaci řešit bez pomoci. Tato
služba je poskytována těmto osobám od 18 let bez
rozdílu pohlaví, rasy, náboženského vyznání či
sexuální orientace.

Co v rámci azylového domu poskytujeme?
 ubytování ve dvoj-, troj- a čtyřlůžkových
pokojích,

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy (uživatelé mají možnost využít kuchyň
nebo jim je strava zprostředkována),
pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí jedná se především o poskytování:
 pomoci při vyřizování běžných záležitostí,
 pomoci při obnovení nebo upevnění
kontaktu s rodinou,
 pomoci a podpory při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob –
především při začlenění na trh práce,
zajištění ubytování, vyřizování dlužních
záležitostí a osobních dokladů,
 pomoci a podpory při uplatňování
zákonných nároků a pohledávek – tj.
především z dávek systému sociálního
zabezpečení, včetně pomoci a podpory při
komunikaci s úřady.
Dále zajišťujeme základní sociální poradenství.
V rámci
sociální
služby
neposkytujeme
nepřetržitou zdravotnickou péči.

Úhrada za poskytování sociální služby
Úhrada za ubytování
Pokoj
Cena za osobu/den
Dvoj-lůžkový
120 Kč
Troj-lůžkový
110 Kč
Čtyř-lůžkový
100 Kč
Základní sociální poradenství je poskytováno
bezplatně.

Máte zájem o naši službu?

Poskytování služby

Principy poskytované služby

Každý zájemce, který „uvažuje“, že by chtěl
využívat naši sociální službu – azylové domy, je
povinen předložit „Posudek registrujícího
praktického lékaře o zdravotním stavu“ –
formulář je možné stáhnout na webových
stránkách nebo si formulář vyzvednout v tištěné
podobě v sídle organizace v Domě světla.
Zájemce o naši službu má samozřejmě možnost
se na cokoli o naší službě zeptat.

Sociální služba začíná být poskytována ode dne,
který je dohodnut mezi zájemcem o sociální
službu a poskytovatelem. O poskytování sociální
služby je vždy uzavřena smlouva. S touto
smlouvou a jejím obsahem má poskytovatel
povinnost vždy zájemce seznámit spolu
s vnitřními pravidly, dle kterých je služba
poskytována – například Provozní řád Domu
světla. Vzor smlouvy o poskytování sociální
služby je možné si stáhnout na webových
stránkách (www.aids-pomoc.cz), stejně jako
Ceník za poskytování sociální služby a Provozní
řád DS.

 princip pomoci k integraci uživatele do
společnosti s individuálním zaměřením na
člověka a jeho osobní potřeby a cíle,
 princip respektování lidské důstojnosti
uživatele a jeho volby – také odpovědnosti,
 princip respektování jedinečnosti uživatele a
individualizace jeho potřeb,
 princip podpory běžného způsobu života a
kontaktu s běžným životem,
 princip podpory soběstačnosti,
 princip nediskriminace, náboženské svobody,
 princip podpory nezávislosti

Více informací získáte na uvedených kontaktech
nebo webových stránkách (www.aids-pomoc.cz).

Kontakty
Kontaktovat nás můžete:
 písemně na adrese: Malého 3/282, Praha 8
Karlín, 186 00
 prostřednictvím faxu: 224 810 345
 telefonicky na čísle 224 814 284
 e-mail: info@aids-pomoc.cz
 osobně ve všedních dnech od 8:00 do 16:30
hodin
Více informací získáte na: www.aids-pomoc.cz
Kde nás najdete:

Služba je uživateli poskytována na dobu zpravidla
nepřevyšující jeden rok (z vážných důvodů může
být prodloužena). V průběhu služby pracovníci
Domu světla poskytují uživateli pomoc a podporu
tak, aby se mohl co nejdříve navrátit do běžné
společnosti. S uživatelem služby je vytvářen
individuální plán, v kterém jsou stanoveny cíle,
které se poskytovatel a uživatel zavazuje
v průběhu poskytování sociální služby plnit.

Poslání sociální služby Azylové domy
Posláním azylového domu je poskytnout pomoc,
podporu, přístřeší lidem HIV pozitivním a AIDS
nemocným při řešení jejich nepříznivé sociální
situace. Azylový dům představuje komplex služeb
poskytující individuální, důstojnou, nepřetržitou a
koncepční pomoc osobám.

Cíle sociální služby
Tato služba si klade za cíl, aby každý uživatel
mohl využít všechny možnosti, které služba
zajišťuje k tomu, aby v nejkratší možné době
(zpravidla ne delší než jeden rok) mohl začít žít
samostatně a zapojit se zpět do běžného života, tj.
mimo azylové zařízení.
Další konkrétní cíl/e je možné nalézt na
www.aids-pomoc.cz.

