
Denní centrum pro osoby bez přístřeší
Jste v obtížné životní situaci, nemáte kde bydlet, ani co jíst?

Podmínky poskytnutí služby:
Chování osoby je v souladu s vnitřními 
pravidly DC.

POSLÁNÍ
Posláním Denního centra pro osoby 
bez přístřeší je zajištění základních 
životních potřeb a podpory lidem v 
obtížné životní situaci, spojené se 
ztrátou bydlení.

CÍL 
Cílem je uživatel, který má zajištěné základní 
životní potřeby, je orientován ve své situaci a zná 
možná řešení. Dalším cílem služby je motivovaný 
uživatel aktivně řešící svou situaci. 

KOMU JE SLUŽBA URČENA
Plnoleté osoby v krizi, ohrožené ztrátou bydlení, nebo bez přístřeší.

Kde nás najdete: U Cukrovaru 1996, 266 01, tel.: 724 023 832

  NABÍZÍME
      základní sociální poradenství
      pomoc při osobní hygieně, zajištění podmínek pro osobní hygienu 
       - praní osobního prádla (20 Kč na jednu pračku)
       - materiální pomoc - ošacení, hygienické potřeby
      poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
       - snídaně, teplý oběd (polévka 8 Kč)
       - potravinová pomoc
      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
      záležitostí 
             - pomoc v komunikaci s úřady a dalšími institucemi, možnost doprovodu
       - pomoc s vyřizováním osobních či zdravotních záležitostí
       - pomoc při navázání a udržení kontaktu s rodinou, či jinou blízkou osobou
       

Zásady poskytování služby:
Respekt k osobnosti a situaci uživatele.
Dobrovolnost využití služby.
Ochrana soukromí, diskrétnost.
Podpora samostatnosti uživatele.

Kapacita je 20 osob.

Sanitární den: každé 1. úterý v měsíci je centrum uzavřeno.

PROVOZ

PO - SO   8.00 - 15.30 hod.
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