Jste starší 18ti let a bez přístřeší, nebo jste
ohrožen ztrátou domova?
Potřebujete:

najíst se, uvařit si?

osprchovat se?

vyměnit si oblečení, vyprat si?

pomoci se záležitostmi na úřadech – vyřízení
občanského
průkazu,
jednání
s úřadem práce či sociálním odborem?

pomoc při hledání zaměstnání a ubytování?

poradit, jaké možnosti ve Vaší situaci máte?

odpočinout si v teple, vyslechnout si radu
či povzbuzení?
V naší službě můžete využít sprchování – zdarma 1x denně. Dát si teplou polévku, kávu, čaj.
Vyprat a usušit si zde oblečení, případně zakoupit čisté. Dále si u nás můžete také zatelefonovat – hledání práce, ubytování, zkontaktování
s rodinou či úřady…
V zařízení je možnost využít sociálního poradenství u sociální pracovnice. Ta Vás také může
doprovodit na úřady, k lékaři či do jiných institucí, bude-li to Vaše situace vyžadovat. Naše klienty kontaktujeme také v terénu a to vždy ve
čtvrtek od 14:00 do 17:00. Lokality, do kterých
vyjíždíme, určujeme dle zájmu a potřebnosti.
V případě, že nesplníte podmínky k poskytování
služeb, předáme Vám kontakty na jinou odpovídající službu či instituci.

Oblastní charita
Uherský Brod

Kontakt:
Bohumila Smutná – vedoucí služby
Vazová 2497, 688 01 Uherský Brod
tel: 724 651 299
e-mail: nizkoprah@uhbrod.charita.cz
Bc. Jana Forrová – sociální pracovnice
tel: 724 651 281
e-mail: jana.forrova@uhbrod.charita.cz
web: www.uhbrod.caritas.cz

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ
CENTRUM SV. VINCENCE
UHERSKÝ BROD
pro osoby bez přístřeší

Provozovatel:
Oblastní Charita Uherský Brod
Statutární zástupce: Ing. Petr Houšť
Mariánské nám.13, 688 01 Uherský Brod
tel: 572 630 648
fax: 572 631 128
e-mail: info@uhbrod.charita.cz
web: www.uhbrod.caritas.cz

IČO: 48489336 DIČ: CZ48489336
Číslo účtu: 1540093329/0800

„Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn
člověka nemá, kde by hlavu složil.“ (Lk 9, 58)

Preambule

Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší ve

Vstup do služby

Poslání Charity pramení z pověření katolické církve
šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději. V tomto
svém úkolu následuje příkladu Ježíše Krista, který
během svého života sloužil mnoha lidem v nouzi,
pomáhal druhým, aby měli život v plnosti a svým
učedníkům uložil přikázání lásky k Bohu a bližnímu
jako nejvyšší přikázání.
Své poslání uskutečňuje Charita zejména prostřednictvím materiální, sociální, humanitární, rozvojové,
psychické a duchovní pomoci potřebným lidem a
rovněž prostřednictvím úsilí o spravedlivější podmínky ve společnosti.

věku od 18 let v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivou sociální situací je chápána ztráta přístřeší, domova, přebývání v bytových podmínkách ohrožujících zdraví nebo život.

Uzavření smlouvy o poskytování sociální
služby probíhá ústní nebo písemnou formou.
Zájemce se před uzavřením smlouvy seznámí
s nabízenými službami, Ceníkem a Návštěvním řádem zařízení.
Důvody k odmítnutí poskytnutí služby:

zájemce není osobou z cílové skupiny

je naplněna kapacita

uživatel porušil pravidla NDC a byl ze
služby vyloučen

je-li uživatel pod vlivem alkoholu nebo
psychotropních látek (u alkoholu tolerance do 0, 8 promile)

pokud uživatel prokazatelně trpí přenosným infekčním či parazitárním onemocněním

zájemce se chová agresivně
Úhrada za poskytnuté služby

polévka
5 Kč

káva
5 Kč

čaj
3 Kč

praní prádla
30 Kč

holení
3 Kč

oblečení a obuv
5 – 30 Kč

Poslání
NDC Sv. Vincence Uherský Brod je denní centrum,
kde nabízíme ambulantní pomoc uživatelům, kteří se
ocitli bez přístřeší nebo jim hrozí sociální vyloučení z
důvodu ztráty bydlení. Službou chceme předcházet
tomuto sociálnímu vyloučení, zdravotním komplikacím způsobených tímto stylem života a motivovat
uživatele k postupnému začlenění do běžného života
společnosti.

Základní zásady:






jednání na partnerské úrovni
individuální přístup
respektování životního stylu uživatele
respektování vlastního rozhodování uživatele
interakce pracovníka s uživatelem

Cílem služby je





zajištění základních životních potřeb (strava,
hygiena, odpočinek)
zvýšení informovanosti u uživatelů o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace
nebo způsobech předcházení těmto situacím
zmírňování dopadu bezdomovectví v Uherském Brodě a jeho okolí

Provozní doba
pondělí - pátek: 7:30 - 14:00
terénní služba - čtvrtek 14:00 - 17:00

Kapacita služby
15 uživatelů za den
terén – 10 uživatelů za den

Základní činnosti
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy

pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Dále je uživatelům k dispozici šatník pro poskytnutí oblečení a pračka se sušičkou k vyprání a
usušení oblečení.


