
Poslání 
 

Posláním sociální služby nízkoprahové denní 

centrum v Centru sociálních služeb Bohuslava 

Bureše je nabízet pomoc mužům a ženám bez 

přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v 

nepříznivé sociální situaci. Podpořit je ve snaze 

tuto situaci řešit, a to v rámci sociálního 

poradenství, základního zdravotního ambulantního 

ošetření, poskytnutím podmínek pro osobní 

hygienu a poskytnutím stravy.  

 

Denní centrum je bezplatné  
 

Zakoupit lze některé hygienické prostředky (viz 

ceník na nástěnce u vchodu do budovy a jídelna 

NDC). 

 

Pro koho je NDC určené 

 

Služby mohou využívat muži a ženy starší 18ti let, 

kteří jsou bez přístřeší a zároveň fyzicky 

soběstační (tzn. vyjdou schodiště, nepotřebují v 

základních životních úkonech pomoc jiné osoby 

apod.). 

 

Poskytované služby v rámci NDC: 

ZDARMA 

 

Sprchy                                
Po -Pá   8:00 - 14:00                                                                                                    

                     

 

Polévka  
Po-Pá  12:00                                                                     

So,Ne,svátky   11:00 

  

 

Výdej šatstva    
Út +Čt 9:00 – 11:00       

                                                                                                     

 

Zdravotní ordinace 
Po-Pá            9:00 – 14:00                                                             

 
 
Využívání NDC se řídí domovním řádem pro 

NDC (viz nástěnka u vchodu do budovy a jídelna 

NDC).  

Při jeho porušení může dojít k napomenutí, 

vykázání z budovy nebo zákazu využívat služby. 

Příklady porušení domovního řádu: hladina 

alkoholu více než 0,5‰, vnesení alkoholu, 

agresivní jednání apod. 

 

Máte právo podat si stížnost (přes zaměstnance, 

schránka na stížnosti u vchodu) – odpověď 

dostanete do 30 dnů. Můžete nahlédnout do 

dokumentace (u sociálního pracovníka), která je o 

Vás vedena. Službu NDC můžete kdykoliv přestat 

využívat. 

 

 

Sociální poradenství 
 

Po – Pá:           7:00 – 12:00, 12:30 – 15:30 

Sociální pracovník Vám může poskytnut informace 

ohledně dokladů, sociálních dávek, zaměstnání, 

bydlení atd.  
 

Pro využívání služeb je potřeba mít „průkaz 

uživatele“ (platnost průkazu je 2 měsíce a lze si ho 

vyřídit u sociálního pracovníka.  

 

  Duchovní činnost 
 

Duchovní činnost (bohoslužby, duchovní skupinky, 

individuální konzultace s duchovním 

pracovníkem). 

                                                                                                      

Duchovní skupinky                                                                     
každý čtvrtek od 15:30 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

 

 

 

 

 



Kontakty 

 

Armáda spásy v ČR, z.s. 

Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše 

Tusarova 1271/60, 170 00 Praha 7 

tel. recepce: + 420 220 184 001 

www.armadaspasypraha.cz 

 

Sociální pracovníci pro nízkoprahové 

denní centrum  
 

Bc. Matúš Žák         

220 184 011, 775 880 081 

matus.zak@armadaspasy.cz 

 

Bc. Zuzana Kapusňáková   

220 184 026,775 880 083 

zuzana.kapusnakova@armadaspasy.cz 

 

 

Vedoucí přímé práce 

 

Mgr. Věra Zemanová          

 220 184 009, 773 770 324 

vera.zemanova@armadaspasy.cz 

 
 

  

  

Otevírací doba 

 

Po – Ne,svátky:       7:00 – 14:00  15:00 – 19:00     

 

Vstup do zařízení je povolen pouze ve střízlivém 

stavu a nebo s obsahem alkoholu v krvi max. do 

0,5‰ . 

 

 

 

 

Centrum sociálních služeb 

Bohuslava Bureše 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nízkoprahové denní 

centrum 
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