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Otevřené dveře azylového domu ukončí Fašank
Třetí únorové úterý, den před Popeleční středou, otevře v odpoledních hodinách své dveře široké
veřejnosti azylové ubytování, jež je jako jediné ve městě Zlíně určeno prioritně matkám s dětmi.
Následně se mohou všichni příchozí zapojit do bláznivého veselí a společně tak ukončit dobu
hodování, po níž následuje čtyřiceti denní půst.
Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín je v provozu od června 1997. Zařízení nabízí
dospělým osobám, nejčastěji s nezaopatřenými dětmi v tíživé životní situaci, možnost
azylového ubytování v délce šest měsíců až jeden rok. „Při realizaci služby vycházíme především
z individuálních potřeb uživatelů za plného respektování jejich soukromí a osobnosti, a to při
zachování lidské důstojnosti,“ říká k poskytované službě Eva Danielová, vedoucí azylového
ubytování. V rámci otevření se veřejnosti mají příchozí možnost nahlédnout za dveře azylového
domu, seznámit se s konkrétními činnostmi služby a položit personálu otázky, které je zajímají.
Odpoledne zakončí krátká veselice, připravovaná uživateli služby. Zda se uskuteční na blátě, či
sněhu, není naprosto jasné a je potřeba se nechat překvapit. Co však již nyní jasné je, je skutečnost,
že se v blízkosti centra sídliště bude pohybovat nejen medvěd, ale také možná slaměný, šašci,
pohádkové bytosti a jinak vyzdobené bytosti, a to vše za hudebního doprovodu harmonikáře,
dudáka a snad i lomozu ozembuchu. „Pro všechny příchozí připravujeme drobné občerstvení, pro ty
vystrojené je navíc určena soutěž o nejzajímavější masku. Tu vyberou mezi sebou samotní účastníci
veselice,“ doplnila Eva Danielová.
Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín finančně podporuje statutární město Zlín, Zlínský
kraj a dárci.
Další informace případně podá Mgr. Eva Danielová, vedoucí zařízení, mobil: +420 605 234 965
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Příloha
zdroj http://zlin.charita.cz/chd/
Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín (ChD)
patronkou služby je svatá Zdislava
adresa: SNP 4789, 760 05 Zlín
tel.: (+420) 577 241 352, mobil: (+420) 734 435 379; chd@zlin.charita.cz
Poslání poskytované služby
ChD, jehož patronkou je Svatá Zdislava, poskytuje přechodné a bezpečné ubytování osobám v
nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytování služeb vychází z individuálních
potřeb osob a podporuje jejich samostatnost a napomáhá k návratu nebo začleňování do běžného
života. Přednostně je chráněn zájem nezletilého dítěte.
Cíl poskytované služby
Cílem je zajištění bezpečného zázemí formou přechodného důstojného ubytování a podpora ke
zvýšení schopností obstát v běžném životě.
Časový rozsah služby
je zajištěn celoročně po dobu 24 hodin denně
Kapacita zařízení
je 10 bytových jednotek, celkem 31 lůžko (může
být ubytováno 10 dospělých uživatelů s
dítětem/dětmi)
Základní činnosti azylového ubytování
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy (služba poskytuje podmínky pro přípravu
stravy; v bytové jednotce uživatele je standardně
vybavený kuchyňský kout)
poskytnutí ubytování (ubytování je poskytováno v
samostatné bytové jednotce s kuchyňským koutem
a samostatným sociálním zařízením; kapacita
jednotky tři lůžka s možností přistýlky)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávání osobních záležitostí

