Členská základna Sdružení azylových domů v ČR k 1.7.2015
Sdružení azylových domů v ČR zastřešuje osoby a organizace zabývající se lidmi bez přístřeší nebo ohroženými ztrátou bydlení a vytváří
pro ně odborné prostředí. Jeho primárním cílem je soustředit subjekty profesionálně se zabývající problematikou osob bez přístřeší nebo
lidmi ohroženými ztrátou bydlení, hájit jejich zájmy a poskytovat jim kvalitní prostředí pro fungování. SAD sdružuje 84 zařízení, které ve
102 službách zabezpečí téměř 3000 klientů.

1. SLOŽENÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY PODLE KRAJŮ
Moravskoslezský
Jihomoravský
Praha
Ústecký
Olomoucký
Vysočina
Zlínský
Karlovarský
Jihočeský
Pardubický
Plzeňský
Liberecký
Královéhradecký
Středočeský

33
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1
1
1
1

2. PODLE PRÁVNÍ FORMY
NNO
p.o.
státní (Univerzita)
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4
1
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3. SLOŽENÍ PODLE DRUHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Azylové domy
Noclehárny
Sociální rehabilitace
Domy na půl cesty
Chráněné bydlení

74
21
1
4
2

Azylové domy (§ 57 Zákona o sociálních službách)
poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v
nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Noclehárny (§ 63 Zákona o sociálních službách)
poskytují
ambulantní služby
služby osobám
osobám bez
bez přístřeš
přístřeší,í, které
poskytují ambulantní
které
mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, poskytnutí přenocování.
Sociální rehabilitace (§ 70 Zákona o sociálních službách)
je soubor specifických činností směřujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to
rozvojem jejich specifických schopností a dovedností,
posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro
samostatný život nezbytných činností alternativním
způsobem využívajícím zachovaných schopností,
potenciálů a kompetencí.

Domy na půl cesty (§ 58 Zákona o sociálních službách)
poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti
opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z
jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu
odnětí svobody nebo ochranné léčby.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání
osobních záležitostí.
Chráněné bydlení ( § 51 Zákona o sociálních službách)
je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového,
popřípadě individuálního bydlení.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, pomoc při osobní hygieně/ poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.

