
 
Poskytování Pomoci osobám 
bez Přístřeší – nocleh, hygiena, 
oblečení, strava, Poradenství
kontakt:

armáda spásy
noclehárna pro muže samaritán opava
Nákladní 24, 746 01 Opava 

recepce: T: 773 770 184
vedoucí služby: T: 773 770 404

E: opava@armadaspasy.cz

www.armadaspasy.cz/opava

armáda sPásy
noclehárna Pro muže
samaritán oPava

Na prOjEkT jE pOskyTOváNa fiNaNčNí pOdpOra EU

srdce bohu, ruce lidem



Poslání služby
posláním sociální služby Noclehárna pro muže je poskytovat pomoc a podporu mužům bez přístřeší, starším 
18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a tím snižovat rizika související s životem na ulici a posilovat 
možnosti jejich opětovného začlenění do společnosti. v rámci nabídky naší služby podporujeme uživatele 
v hledání řešení jejich nepříznivé situace prostřednictvím pomoci a podpory (přenocování, pomoc při osobní 
hygieně nebo podmínky pro osobní hygienu, přípravu stravy, poskytování sociálního poradenství a doprovod). 

cíle služby
•	 Uživatel využil nocleh a přenocoval v bezpečném prostředí noclehárny.
•	 Uživatel využil pobyt v bezpečném prostředí, využil kontaktu se společenským prostředím a s pracovníky 

služby. 
•	 Uživatel využil možnost najíst se nebo si připravil vlastní stravu. 
•	 Uživatel využil hygienické zázemí Noclehárny pro muže (využil sprchu a WC, upevnil hygienické návyky). 
•	 Uživatel využil sociální poradenství a získal informace jak vyřídit osobní doklady, sociální dávky a jiné 

záležitosti prostřednictvím návazné služby (za podpory a pomoci pracovníka služby nebo v doprovodu 
pracovníka návazné služby NdC nebo Tp).

•	 Uživatel začal využívat současně s Noclehárnou pro muže také návaznou službu NdC, Tp, prostřednictvím 
které řeší další náležitosti v průběhu denní doby.

okruh osob (cílová skupina)
Cílovou skupinou Noclehárny pro muže jsou osoby bez přístřeší, starší 18 let, které jsou fyzicky soběstačné pro 
pohyb v zařízení a potřebují sociální službu.  
poskytovatel sociální služby může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby pouze pokud: 
a neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru 

poskytovatelů sociálních služeb, 
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, 
c) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí 

smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 

doba Poskytování služby:
služba je poskytována od pondělí do neděle od 18:30 do 07:00 hodin. příjem nových uživatelů probíhá od 
18:00 do 18:30, příjem uživatelů s platnou smlouvou je od 18.30 do 19.30 hodin, odchod z noclehárny ráno 
do 7.00 hod. 
služba je poskytována denně od pondělí do neděle.

cena noclehu je 45,- kč, v ceně je Polévka. 


