Kontakty

Armáda spásy v ČR, z.s.
Centrum sociálních služeb Lidická
Lidická 18a 150 00 Praha

Armáda spásy v ČR, z.s.
Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše
Tusarova 60, 170 00 Praha 7
Recepce: + 420 220 184 001, 773 770 368
Recepce azylového domu: 773 770 312
www.armadaspasy.cz

Mobilní terénní služba:
Stálé stání na městských částech: poskytování materiální pomoci, lehkého zdravotního ošetření a sociálního poradenství.
Krizový převoz osob bez domova do sociálních služeb či institucí (zhoršený fyzický či hygienický stav,
který nedovolí osobě přepravu MHD a není na převoz rychlou záchrannou službou).

			 Provoz: Pondělí–pátek od 8:00 do 16:30

			 team Prevence bezdomovectví
			
			
			
			
			
			
			
			

Městských částem a magistrátu hl. m. Prahy zajišťujeme pravidelné docházení za osobami v tíživé
soc. situaci do bytu (podporované a sociální bydlení), poskytování doprovodů osobám v programu,
svolávání případových konferencí, mediaci sousedských vztahů v domech, kde občané bydlí. Poskytujeme sociální poradenství a podporu lidem v sociálních a tréninkových bytech Armády spásy.

Kontakty:
Vedoucí pobočky: 777 497 200
Streetwork: 734 587 175
Prevence bezdomovectví: 773 770 331
www.armadaspasy.cz •

Jak se k nám dostanete:
Ze zastávky Palmovka (metro „B“)
tramvají číslo 1,6,25 na zastávku Maniny
Ze zastávky Vltavská (metro „C“)
tramvají číslo 1,12,25 na zastávku Maniny
tram 12
směr nádraží
Holešovice

Dělnická

tram
Tusarova
Tusarova

PARK

tram
Tusarova
Jateční

Komunardů

tram 1, 25
směr Vltavská

tram
Maniny

Jankovcova
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V háji

Pěší forma: podpora lidem bez domova přímo na
ulici – krizová pomoc pro osoby bez domova, pomoc
s vyřízení dokladů, dávek, důchodu. Doprovody do
institucí či služeb. Poskytování materiální pomoci
a lehkého zdravotního ošetření.

Na Maninách

team Streetwork:
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Komunardů

			

Dělnická

tram 1,3,12,15,25
směr Palmovka
Libeňský most

tram 1, 12, 25
Maniny
Tusarova

Na Maninách

terénní program

VLTAVA
Jateční

Armáda spásy v ČR, z.s.
Centrum sociálních služeb Lidická
Lidická 18a, 150 00 Praha 5
Vedoucí pobočky: 777 497 200
Streetwork: 734 587 175
Prevence bezdomovectví: 773 770 331
www.armadaspasy.cz
			 Jak se k nám dostanete:
		 • Ze zastávky Anděl (metro „B“) tramvají číslo 4, 5,
			 7, 16, 21 na zastávku Zborovská
		 • Ze zastávky Palackého nám. (metro „B“) tramvají
			 číslo 4, 7, 16, 21 na zastávku Zborovská
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ARMÁDA SPÁSY
Praha
sociální
služby

www.armadaspasy.cz •
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Armáda spásy v ČR, z.s.
Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše
Tusarova 1271/60, 170 00 Praha

AZYLOVÝ DŮM

Armáda spásy v ČR, z.s.
Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše
Tusarova 1271/60, 170 00 Praha

Armáda spásy v ČR, z.s.
Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše
Tusarova 1271/60, 170 00 Praha

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM

NOCLEHÁRNA

Ubytovaní zde mají možnost přípravy stravy, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,... V rámci
sociálního poradenství jim pomáháme s uplatňováním
jejich práv, obstaráváním osobních záležitostí (např. Pomáháme jim s hledáním zaměstnání a trvalejšího bydlení,
s doprovody na úřady, při obnovení kontaktu s rodinu atd.

Centru sociálních služeb Bohuslava Bureše je umožnit
přenocování a hygienu pro muže a ženy nacházející se
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

		 Pro koho je noclehárna:
		 Cílovou skupinou jsou muži a ženy bez přístřeší,
		 kteří jsou starší 18-ti let, fyzicky soběstační a mají
		 zájem o přenocování a hygienické zázemí.

			 Kapacita: 108 lůžek
			 (80 pro muže, 28 pro ženy)

		Otevírací doba: Po–Ne 19:30–07:15

			Cena za ubytování: 130 Kč/den
			 Azyl. dům má nepřetržitý provoz během celého roku.
			 Při nástupu na azylový dům je se zájemcem o ubyto			 vání sepsána smlouva o využívání azylového domu.

			 Podmínky pro přijetí:
		
		
		
		
		

• sepsaná žádost se sociálním pracovníkem
(Po–St 10:00–12:00, Po+Čt 14:00–16:00)
• finanční příjem (např. soc. dávky, důchod, plat)
• doklad totožnosti (popř. náhradní doklad, pas)
• posudek od praktického lékaře ne starší 7 dní 		
(formulář dostanete při vyplňování žádosti).

		Cena za ubytování: 30 Kč za noc
Nabízíme pomoc dospělým mužům a ženám, kteří se
ocitli v nepříznivé sociální situaci a zároveň jsou fyzicky soběstační (tzn., vyjdou schodiště, nepotřebují v základních životních úkonech pomoc jiné osoby
apod.). Podporujeme je ve snaze tuto situaci řešit, a to
v rámci sociálního poradenství, poskytnutím podmínek pro osobní hygienu a poskytnutím stravy, pomocí
základního zdravotního ambulantního ošetření, případně výměnou oblečení.

Příjem na noclehárnu začíná v 19:30 a končí nejpozději
v 21:00 nebo v případě naplnění kapacity. Při příjmu
je nutné se prokázat platným dokladem totožnosti
(občanský průkaz, řidičský průkaz, pas, platný náhradní doklad). Pokud zájemce o nocleh doklad nemá, má
možnost noclehárnu využít na jednu noc a poté se domluvit se sociálním pracovníkem na podmínkách, za
kterých mu bude služba poskytována.

		Otevírací doba:
		
		
		
		
		
		
		

Po–Ne 10:00–12:30 14:00–16:30
Poskytované služby v rámci NDC: ZDARMA
Sprchy: Po–Pá 10:00–11:30 a 14:00–15:30
Polévka: Po–Pá 15:00 a So–Ne + státní svátky 11:00
Výdej šatstva: Út a Čt 10:00–15:00
Praní prádla: Čt 8:00–10:00 praní + sušení 45 Kč
Zdravotní ordinace: dle rozpisu zdravotní sestry

Kontakty:

Kontakty:

Kontakty:

Recepce azylového domu: 773 770 312
Vedoucí přímé práce AD: 773 770 322
Sociální pracovníci AD: 773 770 415/416/417/418/447

Recepce: 220 184 001, 773 770 368
Vedoucí přímé práce: 220 184 009
Sociální pracovníci: 220 184 011, 220 184 026

Recepce: 220 184 001, 773 770 368
Vedoucí přímé práce: 220 184 009
Sociální pracovníci: 220 184 011, 220 184 026
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