
Terénní program pro osoby bez přístřeší
Žijete „na ulici”, nebo hrozí, že byste se na ní mohli ocitnout?

Podmínky poskytnutí služby
Podmínkou poskytnutí služby je absence 
nevhodného a agresivního chování uživatele.

POSLÁNÍ
Posláním služby je vyhledávání osob bez 
domova nebo osob bezdomovectvím 
ohrožených a poskytování služeb těmto 
osobám v jejich přirozeném prostředí. 
Součástí poslání je rovněž minimalizace 
rizik spojených se způsobem života 
uživatelů služby jak pro jednotlivce, tak 
pro společnost.

CÍL 
Cílem služby je informovaný uživatel, který 
má zabezpečené základní životní potřeby, 
řeší svůj zdravotní stav, spolupracuje s 
úřady a má navázané sociální vztahy. 

KOMU JE SLUŽBA URČENA
Osobám bez přístřeší, v krizi, žijícím v sociálně vyloučených komunitách

a osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy.

  NABÍZÍME
      základní sociální poradenství
·     pomoc při hledání noclehu a ubytování
      pomoc při jednání s úřady včetně doprovodu
      - zajištění osobních dokladů, dávek hmotné nouze aj.
·     pomoc při hledání práce a brigád
·     pomoc s vyhledáním lékaře včetně doprovodu
      pomoc při navázání a udržení kontaktu s rodinou, či jinou blízkou osobou
      poskytnutí potravin, drogerie
      poskytnutí základní materiální pomoci: např. přikrývky, spacáky, ošacení

Zásady poskytování služby
Respekt k osobnosti a situaci uživatele.
Dobrovolnost využití služby.
Bezplatnost služby.
Podpora samostatnosti uživatele.

TERÉNNÍ PROGRAM
pro osoby bez přístřeší působí na Berounsku a Hořovicku

Beroun a okolí         Pondělí, Středa, Čtvrtek   8 - 16 hod.
Hořovice a okolí      Úterý, Pátek                       8 - 16 hod.

Pokud potřebujete naši pomoc, volejte na tel.: 724 310 939
E-mail: terennisluzba@charita-beroun.cz

Kancelář Terénního programu: Na Máchovně 1610
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