28. srpen 2014

Noclehárna - CHARITNÍ DŮM BL.MATKY TEREZY
Posláním sociální služby „Noclehárna“ v Charitním domě bl. Matky Terezy v Novém Jičíně je
poskytnout mužům a ženám bez přístřeší možnost přenocování, hygieny, přípravy stravy a
poradit jim tak, aby byli schopni sami řešit problém ve svém životě.

CÍLE
1.
2.
3.
4.

Uživatel má naplněny své základní lidské potřeby (spánek, hygiena, strava)
Uživatel má vyřízeny osobní doklady a stálý příjem.
Uživateli ví, kam se může při řešení svých problémů obrátit o pomoc.
Uživatel řeší svůj zdravotní stav a udržuje svou případnou alkoholovou závislost v určitých
mezích, aby se nezhoršovala jeho situace.
5. Po ukončení služby se uživatel přesouvá do vyšší formy bydlení.

CÍLOVÁ SKUPINA
Noclehárna slouží dospělým lidem bez domova, kteří jsou fyzicky soběstační.

Zásady poskytování služby
1. Podporujeme samostatnost uživatele

To, co může uživatel služby během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy
a pomocí svých schopností, neděláme za něj.
Přestože je uživatel služby v nelehké sociální situaci, bereme jej jako rovnocenného
partnera, který má svá práva, ale i povinnosti.
3. Respektování jedinečnosti člověka

Víme, že každý člověk je jiný. Přistupujeme ke každému tak, jak to nejlépe odpovídá jeho
potřebám, a snažíme se, aby mohl co nejvíc zůstat sám sebou. Nepomáháme v jednání,
které mu škodí.
Podporujeme u uživatele celou lidskou osobnost, tělo i duši člověka. S tímto přístupem mu
pomáháme naplnit jeho potřeby tělesné (teplo, spánek, hygiena atd.), duševní komunikace,
pocit bezpečí, být užitečný) i duchovní (smysl života, mravní řád atd.). Pracovníci jsou
otevřeni rozhovorům na téma smyslu života, víry, hledání vnitřních hodnot.

Cílová skupina

Potřeby

• Osoby ohrožené sociálním vyloučením

• Bydlení

Forma poskytování

Věkové skupiny

• ve službě s ubytováním

• 15-26 let mladí dospělí
• 27-64 produktivní věk
• 65-84 senioři

Registrační služba

Bezbariérovost

ANO

NE

Cena služby
50,- Kč / noc

Otvírací doba
denně od 19 do 7 hodin

Kontakt zařízení
Dolní brána 57
Nový Jičín 74101
Tel.:556709240
Mobil: 731534085
E-mail: jolana.orlikova@charitanj.cz
Web: www.charitanj.cz

Kontakt na zařízení a
provozovatele
Název: Charita Nový Jičín
Právní forma: Církevní organizace
IČO: 73635677
Dolní brána 57
Nový Jičín 74101
Tel.:556709240
Mobil: 736480865
E-mail: marcel.broz@charitanj.cz
Web: www.charitanj.cz
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