Pojďte dál!

Útulná předsíňka azylového domu nikoho
nenechá na pochybách, že zde bydlí mámy
s dětmi.
Máte možnost si zde nechat kočárek,
odložit plášť a k dispozici máte botník.

Z předsíňky a chodby se vstupuje do společné kuchyně
azylového domu. Tady se odehrává podstatná část života
našich klientek. Klientky si zde připravují jídlo, učí se nové
recepty, sbírají zkušenosti.
Účelné zařízení kuchyně
nabízí všechny předpoklady
k tomu, aby se jim to dařilo.
Každá klientka má svou
uzamykatelnou skříňku na
potraviny, k dispozici jsou
ledničky, 4 sporáky se
sklokeramickou deskou, elektrická i mikrovlnná trouba. Pro
klientky, které rády pečou, je k dispozici také domácí
pekárna.
Dostatečně velký stůl nabízí prostor pro přátelské posezení
při společném obědě či při kávě a něčem dobrém k ní ☺

Z kuchyně se pak vstupuje do sálu
azylového domu, což je největší místnost
v domě. Umožňuje tak nejen dost prostoru
pro vyžití dětí při jejich dětských hrách, ale
také pro klidné posezení nebo pro společné
obědy při návštěvách dobrovolníků či
jiných akcích v azylovém domě.
Protože součástí sálu je i jeviště s oponou,
hrají se zde dvakrát za rok také divadelní
představení, na které se těší jak obyvatelé
azylového domu, tak také příznivci, dárci
nebo sousedé.

Pokud z přízemí vyjdete po schodech do prvního patra,
přivítají Vás prostory, které jsou vyhrazeny soukromí
klientek azylového domu.

Každá klientka má v prvním patře domu k dispozici svůj
pokoj, vybavený umyvadlem se zrcadlovou skříňkou a
základním nábytkem. Je zde postel, skříň, stůl, židle,
přebalovací pult a koberec.

Klientkám je na chodbě k dispozici také
společné sociální zařízení – WC, umyvadla,
sprchy i vana.

Pro společné posezení klientek je určena
společenská místnost, kde je možnost uvařit si
kávu, zhlédnout zajímavý film na videu nebo si
třeba jen popovídat.

A pokud si klientky chtějí dále prohlubovat své
znalosti nebo se dozvědět něco nového, mají
k dispozici počítač s internetem.

Kolem azylového domu je velká zahrada, kde
je jak dětské hřiště pro radost nejmenších
obyvatel domu, tak také zákoutí pro klidnou
chvilku.

A protože azylový dům se nachází v krásném
prostředí Vysočiny, je v okolí také spousta
možností pro příjemné vycházky.

Přijeďte se podívat, budete vítáni!

