ARMÁDA SPÁSY
NÍZKOPRAHOVÉ
DENNÍ CENTRUM
NOCLEHÁRNA PRO MUŽE

NEJEN POSEZENÍ ČI PŘENOCOVÁNÍ
PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ
KONTAKT:
Vedoucí služeb
M: 773 770 107
E: jana_petrickova@armadaspasy.cz
Nízkoprahové denní centrum
M: 773 770 109
Noclehárna pro muže
M: 773 770 101
ADRESA ZÁZEMÍ SLUŽBY:
U Nových válcoven 1571/9
Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky
709 00

Srdce Bohu, ruce lidem.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM
Poslání:
Nabízet pomoc mužům a ženám bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé sociální
situaci a podpořit je ve snaze tuto situaci řešit a to v rámci sociálního poradenství, základního
hygienického servisu a stravy. Tato pomoc je také nabízena prostřednictvím aktivního vyhledávání
uživatelů v terénu.
Cíl služby:
Prostřednictvím základního poradenství sociálních pracovníků je snížit sociální rizika osob bez
přístřeší motivovat uživatele, aby se svou nepříznivou situaci snažili řešit, a tím zahájili zpětnou
integraci do společnosti (např. přechod na noclehárnu, azylový dům).
Služba poskytuje: základní sociální poradenství, pomoc při uplatňování oprávněných práv a zájmů,
prostor k odpočinku a občerstvení, hygienické zázemí (možnost praní, výměny ošacení).
Cílová skupina:
Nízkoprahové denní centrum poskytuje službu mužům a ženám bez přístřeší starším 18 let, jež při
sebeobslužných činnostech nepotřebují pomoc druhé osoby.
Provozní doba:
PO – PÁ: 9:00 – 15:00 hodin
SO – 9:00 – 14:00 hodin
NE – zavřeno

NOCLEHÁRNA
Poslání:
Posláním noclehárny je poskytovat zázemí mužům bez přístřeší starším 18 let formou noclehu,
základní hygieny a sociálního poradenství.
Cíl služby:
Cílem noclehárny je poskytnout pomoc v zajištění základních životních potřeb osobám, které se
ocitly bez přístřeší prostřednictvím poskytnutí možnosti přenocování, podmínek pro základní
hygienu, možnosti poskytnutí jednoduché stravy, sociálního poradenství a následném poskytnuti
pomoci a podpory pro opětovné začlenění do života běžné společnosti, zejména v oblasti bydlení
a příjmu.
Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou muži nad 18 let věku, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci způsobenou
zejména ztrátou bydlení a při samoobslužných úkonech nepotřebují pomoc druhé osoby. Kapacita
noclehárny je 80 míst.
Provozní doba:
Příjem na noclehárnu probíhá každý den od 19:00 do 20:00 hodin. První tři noci jsou nárokové, tedy
zdarma (pokud uživatel službu nevyužil déle než 3 měsíce). Poté je za odespaný nocleh účtováno
45,-Kč. V ceně noclehu je zajištěn hygienický servis a teplá polévka. V zimním období lze noclehárnu
využít v režimu volné židle, tato služba je bezplatná a příjem probíhá od 21.00 do 22.00 hodin.
Služby nejsou poskytovány osobám v případě, že:
• poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá;
• poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá;
• zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí
takové sociální služby;
• poskytovatel vypověděl osobě v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí
téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy („Pravidla při porušení
domovního řádu“).

