
Cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury přispět k procesu 

snižování nerovností v sociálně vyloučených lokalitách a k podpoře sociálního začleňování. 

Realizace investice umožní výrazné zvýšení úrovně a kvality poskytovaných sociálních služeb 

vedoucích k lepšímu sociálnímu zázemí. 

Projekt řeší snižování rozdílů v sociálně vyloučených lokalitách. Zároveň řeší i eliminaci 

nerovností a podporu sociálního začleňování a zvyšování zaměstnanosti. To vše v souladu 

s myšlenkou, že prostředky vynaložené na prevenci sociálně patologických jevů budou 

v budoucnu předcházet mnoha negativním faktorům a pozitivně ovlivňovat stav v dané lokalitě. 

 

Realizace projektu přinese zlepšení sociální infrastruktury. Dále také umožní zvýšení kvality 

a rozvoj sociálních služeb v území. Sekundárně projekt bude mít za důsledek zlepšení sociální 

situace v regionu obecně. 

Aktivity projektu budou sestaveny tak, aby vedly k inkluzi sociálně vyloučených osob, či 

sociálním vyloučením ohrožených osob. 

Realizací projektu tedy dojde k vybudování azylového domu. Azylový dům bude vybudován 

v rámci objektu, kde pro účely azylového domu budou sloužit dvě patra. Tyto patra (3. a 4. 

patro) projdou transformací, aby vše splňovalo požadavky stanovené pro azylový dům. V rámci 

projektu dojde k poskytování služeb dle ustanovení § 22 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy; 

b) poskytnutí ubytování; 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Město projektem bude navazovat na další projektové záměry - Cesta k domovu - vytvořením 

azylového domu zajistí poslední, chybějící stupeň prostupného bydlení a také vazbu na aktuální 

projekt prevence ztráty bydlení.  

 

Cílem sociální služby je: poskytnout klientům dočasné ubytování, umožnit sociálně slabým 

rodinám bez přístřeší, aby rodina mohla v obtížné situaci zůstat pohromadě = stabilizace 

rodiny, pozitivní vliv na výchovu dětí, za pomoci aktivizačních, intervenčních a vzdělávacích 

programů motivovat a lépe disponovat osoby ohrožené sociálním vyloučením k hledání 

zaměstnání (vazba na další projekt města – Bárka) a získání trvalého bydlení, v rámci těchto 

programů je kladen důraz, aby si klienti zvýšili nebo získali schopnost samostatného 

rozhodování v základních otázkách své existence, cílovou skupinu uživatelů služeb tvoří 

sociálně slabé rodiny (oba rodiče s dětmi), rodiče dětí – svobodní, rozvedení, ovdovělí nebo 

jejichž partner/ka je ve výkonu trestu, vyšetřovací vazbě nebo dlouhodobě hospitalizován, 

a jednotlivci i rodiče s dětmi, kteří jsou (nebo jejich děti) vystaveny ze strany partnera 

domácímu násilí, jednotlivci či bezdětné páry, které jsou ohroženy bezdomovectvím. 

 

Celý projekt bude realizován městem Varnsdorf a město bude mít zodpovědnost za projekt 

i po celou dobu udržitelnosti. 

 

Projekt se zaměřuje na tyto cílové skupiny rodiny s dětmi a osoby, které jsou propuštěny z 

výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené bezdomovectvím. 

 

Kapacita je plánována na 25 lůžek.  
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