PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE
Paní Růžena na začátku poskytování sociální služby azylový dům v Bydlení pro matky/otce
s dětmi v tísni v Dalově (dále jen BMOD) uvedla, že do situace, kdy byla nucena využít sociální
službu azylový dům, se dostala po návratu z terapeutické skupiny, kdy neměla zajištěno žádné
bydlení. Předtím pobývala se svým nezletilým synem u svých prarodičů, kde žije i matka
uživatelky společně s jejími dvěma dalšími nezletilými dětmi, které má matka uživatelky
svěřené do péče. Z tohoto důvodu se v bytě nemohla zdržovat po delší dobu. Uživatelka dále
uvedla, že z finančních důvodů si nemohla, s přihlédnutím k výši nájmů a požadovaným
kaucím dovolit samostatné bydlení. Uživatelka při příchodu do azylového domu sdělila, že
očekává především pomoc s hledáním vhodného bydlení. Paní Růžena si v rámci
individuálního plánování stanovila tyto cíle spolupráce, a to vyřízení mateřské školky pro
nezletilého syna, řešení dlužné částky za odpad v místě trvalého bydliště a hledání vhodného
bydlení. Uživatelka si ve spolupráci s klíčovou pracovnicí podávala přihlášku do mateřské
školy v blízkosti azylového domu, ale syn nakonec nebyl přijat z důvodu, že uživatelka
nedoložila potřebné lékařské potvrzení. Paní Růžena se v rámci individuálního plánování
osobně dostavila na příslušný městský úřad v místě svého trvalého bydliště, kde si zjistila
dlužnou částku za odpady a domluvila si splátkový kalendář, který řádně po dobu svého pobytu
v azylovém domě splácela. V průběhu svého pobytu si uživatelka ve spolupráci s klíčovou
pracovnicí i sama prostřednictvím svých známých a internetu hledala vhodné bydlení. Bydlení
se jí nedařilo nalézt vzhledem k její nepříznivé finanční situaci a požadovaným kaucím.
Uživatelka si následně podala žádost o poskytnutí finančního příspěvku z Nadace Agrofert,
který poskytuje finanční prostředky na kauci či nájem z fondu pro rodiče samoživitele. Paní
Růžena si vyřídila veškeré potřebné formuláře a vzhledem k její bezproblémové spolupráci jí
bylo sepsáno i sociální pracovnicí doporučení pro poskytnutí tohoto finančního příspěvku. Paní
Růženě byla její žádost o finanční příspěvek na nájemné a kauci z Nadace Agrofert schválena,
kdy byl následně nadací požadován návrh nájemné smlouvy. Uživatelce se podařilo ve
spolupráci s pracovnicemi azylového domu sehnat pronájem bytu v nedalekém městě. Majitel
bytu následně vystavil návrh nájemní smlouvy, kterou uživatelka doložila na Nadaci a díky
finančnímu příspěvku z Nadace si tak mohla dovolit uhradit kauci za bydlení a opatřit si tak
bydlení pro sebe a svého nezletilého syna.

