
 

 

Ester z.s., Bílý Potok 152, Javorník 790 70, 
IČ: 705 999 63 

AZYLOVÉ DOMY 

 

Služba je určena pro: 

➢ osoby bez přístřeší 
➢ osoby v krizi 
➢ osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách 
➢ osoby, které vedou rizikový způsob života 
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 
➢ rodiny s dítětem/dětmi 
➢ etnické menšiny 

 
Podmínky poskytnutí služby: 

➢ služba je poskytována za úplatu 

➢ bližší informace sdělí kontaktní osoby 

Místo poskytování služby 
➢ Uhelná 
 

Projekt „Azylové domy v Olomouckém kraji II.“,  

reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000099 je 

spolufinancován v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost plus. 
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Cíle služby: 

➢ Stabilní a bezpečné bydlení pro jednotlivce či 
rodiny s dětmi 

➢ Činnosti směřující ke stabilizaci rodinných va-
zeb – udržení rodiny pohromadě 

➢ Ekonomická stabilizace rodiny (finanční plá-
nování, dluhové poradenství) 

➢ Podpora rodičovských kompetencí – rodiče 
získávají potřebné kompetence k výchově dětí 

Co nabízíme: 
➢ možnost přechodného řešení problémů  

s bydlením 
➢ aktivity vedoucí ke zvýšení finanční gramot-

nosti a lepšímu hospodaření s penězi 
➢ pomoc při prosazování práv a zájmů 
➢ doprovod při jednání na úřadech 
➢ pomoc s listinami (sepisování žádostí atp.) 
➢ asistence při získávání zaměstnání 
➢ pomoc při řešení dluhů 
➢ zprostředkování kontaktů s dalšími institu-

cemi a organizacemi 

V případě dotazů kontaktujte prosím kontaktní 

osoby 

KONTAKTY: 

Věra Rumanová, tel.: 702 160 034,  

e-mail: vera.rumanova@esterzalesi.eu 

Roman Výborný, tel.:727 973 332 

e-mail: roman.vyborny@esterzalesi.eu 

Kontaktní místo: KC Hawai, Školní 73, Javorník 790 

70 – Po - Pá v čase 8:00-15:00 

Web: www.ekocentrumrychleby.cz 

Web: www.ekocentrumrychleby.cz 
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