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DOTAZNÍK PRO ZÁJEMKYNĚ O AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY 

S DĚTMI KYJOV 

 
 

Jméno a příjmení zájemkyně o službu: 

Datum narození…………………………………………………………………………………. 

Bydliště:……………………………………………………………………………………........ 

Kontakt: ……………………………………………………………………………………........ 

 

Děti zájemkyně: 

Jméno a příjmení:     Datum narození: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Důvod k poskytování Azylového domu pro matky s dětmi Kyjov: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Co od této služby očekávám: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...

....................................................................................................................................................... 
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Potřebuji podporu v níže uvedených oblastech: 

Označte křížkem nebo podtrhněte: 

 

Základní stabilizace 

⃣ Pomoc s řešením nepříznivé situace, poradit 

⃣ Ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok 

⃣ Umožnění celkové hygieny těla 

⃣ Ošacení v akutní nouzi 

⃣ Pomoc s přípravou stravy, potraviny v akutní nouzi 

⃣ Zajištění zdravotní péče (lékaři, ošetření, zdravotní pomůcky, testy) 

⃣ Pomoc psychologa/terapeuta 

 

Hmotné zabezpečení  

⃣ Zvládnutí hospodaření s finančními prostředky 

⃣ Řešení dluhů 

⃣ Vyřízení sociálních dávek, důchodu 

 

Oblast péče o děti 

⃣ Pomoc s vyhledáním školy, školky 

⃣ Pomoc s řešením výchovných problémů 

⃣ Školní povinnosti dítěte (pomoc s přípravou do školy, kontakt se školou) 

⃣ Sociální vazby (účast na skupinových aktivitách pořádaných službou, pomoc s vyhledáním 

volnočasové aktivity)  

⃣ Péče o dítě v domácnosti (strava, hygiena, výchova, …) 

⃣ Zajištění zdraví a bezpečnosti dítěte (registrace u lékaře, odborná vyšetření…) 

 

Navazující bydlení 

⃣ Pomoc s vyřízením žádosti o sociální/obecní byt a jiné formy následného bydlení 

⃣ Pomoc s vyřízením příspěvku na kauci z nadačních fondů 

⃣ Pomoc s hledáním komerčních bytů k pronájmu 

⃣ Schopnost pravidelně platit nájem 

⃣ Schopnost vést a udržovat domácnost (úklid, nákupy, vaření, praní…) 

 

Sociální začlenění 

⃣ Navázání nebo udržení kontaktu s rodinou, partnerem, přáteli; společenské události 

⃣ Pomoc s vyřízením dokladů (OP, pas, rodný list, průkaz zdravotní pojišťovny) 

⃣ Pomoc v oblasti rodinného práva (trestní oznámení, návrh na rozvod, stanovení výživného, 

výchovné poměry…) 

⃣ Pomoc se získáním kvalifikace (vzdělání, kurzy…)  

⃣ Vytvoření životopisu, pomoc s nalezením pracovního uplatnění 

 

Způsob úhrady:  na účet   v kanceláři účetní CSS Kyjov  
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Poznámky: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Prohlášení zájemkyně o Azylový dům pro matky s dětmi Kyjov: 

 

Svým podpisem stvrzuji, že mi byly předány Základní pravidla pro poskytování Azylového 

domu pro matky s dětmi Kyjov. Byla jsem seznámena s Poučením se zpracováním osobních 

údajů.  

Byla jsem také seznámena s informací 1x za měsíc potvrdit svůj zájem o bydlení v AD 

písemně, telefonicky, e-mailem nebo osobně. Pokud svůj zájem nepotvrdím, má se za to, že o 

bydlení nemám již zájem.  

 

 

V Kyjově, dne …………………. 

 

 

 

 

  

podpis zájemkyně  podpis pracovníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


