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Praha 4 otevřela azylový dům 
 
Azylový dům byl dnes otevřen v Horáčkově ulici v Praze 4. Bude sloužit k ubytování sociálně 
znevýhodněných rodin s dětmi, včetně rodin s jedním rodičem – samoživitelkou nebo 
samoživitelem, které nemají trvalé bydlení a jsou v sociální nouzi, a navíc nabízí šest sociálních 
bytů. Azylový dům vybudovala městská část Praha 4 a jeho provozovatelem je Centrum sociálních 
služeb Praha.  
 
„V našem azylovém domě chceme zajistit bezpečné zázemí pro rodiny s dětmi, které se dostaly do 
nepříznivé sociální situaci, a tak zachovat  a posílit základní funkce takto ohrožených rodin,“ uvedla 
radní Iva Kotvová (Praha 4 sobě/Zelení). „Smyslem projektu je zabránit jejich sociálnímu vyloučení, 
přispět u nich k překonání nepříznivé životní situace a naopak k posílení sociálních a pracovních 
návyků tak, aby mohlo dojít k jejich postupnému začleňování do společnosti.“ 
Azylový dům nabízí dvě služby. První službou je pomoc rodinám v překlenutí jejich krizové životní 
situace spojené se ztrátou bydlení, která vážně ohrožuje fungování rodiny. Azylový dům poskytuje 
ubytování a odbornou pomoc pro vyřešení nejzávažnějších překážek na cestě k samostatnému a 
plnohodnotnému životu ve společnosti. Pro ubytování sociálně znevýhodněných rodin s dětmi je 
k dispozici 12 ubytovacích jednotek s 35 lůžky. Ubytování je časově omezené, maximálně na dobu 
jednoho roku. Druhou službou je sociální bydlení. 
Každá ubytovací jednotka je jednopokojová a její součástí je kuchyňka a koupelna s WC. Společné 
zázemí azylového domu tvoří recepce, čajová kuchyňka, dvě společné kuchyně, dvě jídelny a dvě 
společenské místnosti, které slouží k vytváření sociálních a pracovních návyků klientů. Součástí 
azylového domu je rovněž potřebné zázemí - kotelna, kočárkárna, prádelna a sušárna prádla, zázemí 
pro sociální pracovníky, kteří mají obyvatelům azylového domu pomáhat při překonávání jejich 
nepříznivé životní situace, a venkovní herní prvky pro děti. Celková plocha ubytovacích jednotek je 
329 m2. 
Stavební úpravy nevyužívaného objektu a vybavení azylového domu přišly Prahu 4 na zhruba 50 
milionů korun, část nákladů však pokryjí dotace. Na vybudování ubytovacích jednotek pro sociálně 
znevýhodněné rodiny s dětmi požádala městská část o podporu z fondů Evropské unie ve výši 28 
milionů korun, na sociální byty přispělo hlavní město Praha částkou 15 milionů korun. 
Centrum sociálních služeb Praha je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy a poskytuje 
prioritně terénní, ambulantní i pobytové služby široké škále osob v tíživé životní nebo sociální situaci. 
 


