
Charitní dům sv. Františka

Azylový dům



Veřejný závazek
Posláním sociální služby Charitní dům sv. Františka – 
azylový dům je poskytnout zázemí formou dočasného 
ubytování mužům, kteří se z důvodu ztráty bydlení 
nachází ve složité životní situaci a podpořit je 
při aktivním řešení jejich individuálních potřeb, 
především v oblasti zaměstnání, finanční gramotnosti, 
rodinných vazeb a vztahů, zdravotního stavu 
a závislostí.

Cíle: Klient, který ve spolupráci s pracovníky sociální 
služby rozvine své schopnosti a dovednosti a díky 
tomu: získá bydlení, nalezne a udrží si zaměstnání, řeší 
svou finanční situaci, stabilizuje svůj zdravotní stav, 
řeší své závislosti, obnoví vztahy s rodinou a přáteli.

Cílová skupina: muži bez domova od 18 let vlastnící 
platný doklad totožnosti, fyzicky soběstační 
a samostatní v základních úkonech, způsobilí 
samostatného pohybu a sebeobsluhy v prostředí, 
které není bezbariérové; muži, jejichž zdravotní stav 
nevylučuje poskytování dané sociální služby, schopni 
domluvit se s personálem bez přítomnosti tlumočníka.



Jak to děláme – zásady služby
 spolupráce – klient aktivně spolupracuje 
na dohodnutých cílech,

 samostatnost – klient řeší své záležitosti 
primárně sám,

 rovnocennost – pracovník a klient 
se navzájem respektují,

 individuální přístup – zájem o konkrétní, reálné 
potřeby každého klienta,

 princip křesťanských hodnot.

Azylový dům poskytuje sociální služby směřující k:

 naplnění základních životních potřeb (ubytování, 
hygiena, strava),

 stabilizace sociální situace (doklady, lékař, osobní 
záležitosti),

 pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů 
uživatelů služeb,

 rozvoji osobnosti a podpoře volnočasových aktivit 
(kurzy, kulturní a sportovní akce),

 začlenění do společnosti (zaměstnání, samostatné 
bydlení).



Projekt je realizován s finanční podporou statutárního 
města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky 
a Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora služeb 
sociální prevence 3“ v letech 2020–2021, a rozpočtu statutárního města Ostravy.

Finanční podpora 
…přechodné útočiště 

na cestě životem…
Kontakt
Charita Ostrava
Charitní dům sv. Františka
- azylový dům
Sirotčí 683/41, 703 00 Ostrava-Vítkovice

telefon: 599 527 496, 733 166 492 
e-mail: frantisek@ostrava.charita.cz

telefon – soc. pracovníci: 731 534 001 (zájemci o službu) 
telefon – vedoucí přímé péče: 739 251 535

vedoucí střediska: Jiří Linart 
telefon – vedoucí střediska: 737 553 171

web: www.ostrava.charita.cz

Finanční podpora:
č. ú. 19-6352520277/0100, VS 11147 (KB Ostrava)

zasláním DMS AZYLFRANTISEK 30 (nebo 60, 90) 
na číslo 87 777.
Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 90 Kč, z Vaší pomoci obdrží vybraný projekt 29, 59 nebo 89 Kč. 
Více o DMS a možnosti trvalé podpory na:  www.darcovskasms.cz


