Cílová skupina noclehárny:
Muži a ženy bez přístřeší ve věku od 18 let hledající na přechodnou dobu nocleh, případně
odbornou pomoc a kteří chtějí pomoci v návratu do společnosti.
Muži a ženy fyzicky soběstační.
Muži a ženy ocitající se na okraji společnosti vlivem rizikového způsobu života na ulici.
Muži a ženy ocitající se ve složitých životních situacích ohrožujících mezilidské vztahy, zdraví,
společenské nebo profesní uplatnění.
Muži a ženy ohroženi v zajišťování základních životních potřeb.

Služby nejsou určeny:
Osoba nesplňuje zákonné podmínky (osobám, kterým byla naším zařízením vypovězena smlouva
o poskytnutí sociální služby v období kratším než 6 měsíců z důvodu porušování povinností
vyplývajících ze smlouvy. Osoba je o přesné době nepřijetí informována, délka neposkytnutí
sociální je individuální).
NCL neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (např. osoba nespadá do cílové skupiny).
V případě naplnění kapacity.

Máte právo na:
Na poskytnutí noclehu na 1 noc.
V rámci noclehu na obdržení potravinového balíčku, hygienických potřeb a čisté ložní prádlo.
Na pomoc při uplatňování svých zákonných práv.
Na poskytování služeb v souladu se smlouvou o poskytnutí sociální služby.
Na respektování lidské důstojnosti a osobních svobod.
Na respektování svého náboženského vyznání.
Na respektování svého soukromí dle vnitřních pravidel organizační jednotky.
Na ochranu osobních údajů.
Na sociální poradenství a účinnou pomoc zaměstnanců Armády spásy.
Podávat stížnosti, podněty a návrhy vztahující se k životu a chodu noclehárny.
Na dostatečný prostor k uplatnění vlastní vůle při řešení své nepříznivé sociální situace.
Tento prostor je dán vnitřní směrnici zařízení.
Nahlížet do svých spisů v papírové i v elektronické podobě.
Na možnost přizvat k jednání o službě třetí osobu.
Uživatelům musí být zachována všechna další práva daná vyššími právními normami
České republiky.

Jaké máte povinnosti:
Dodržovat všechny řády, smlouvu o poskytnutí sociální služby a směrnice, se kterými byli
prokazatelně seznámeni.
Spolupracovat na řešení své nepříznivé sociální situace se zaměstnanci Armády spásy.
Podílet se dle pokynů zaměstnanců Armády spásy na udržování pořádku v pokojích, budově a
v jejím okolí.
Dbát na to, aby jste měli své osobní doklady v pořádku a v platnosti.
Aktivně tvořit svůj individuální plán.
Vstup pod vlivem a konzumace alkoholu a omamných psychotropních látek je na noclehárně
zakázán.
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