KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Noclehárna
Popis poskytované služby: Noclehárna poskytuje každý den v roce osobám
bez přístřeší základní pomoc a podporu při řešení jejich aktuální životní situace
s možností okamžitého a důstojného uspokojení základních lidských potřeb,
především tepla, tělesné očisty a spánku. Poskytneme teplou polévku a nápoj.
Okamžitá kapacita je 23 lůžek. (Máme 3 pokoje pro muže, ve dvou je 6 lůžek,
ve třetím je lůžek 5. Jeden pokoj je určen ženám. Je v něm také 6 lůžek.) K
dispozici jsou dvě sprchy s teplou vodou, dvě WC. Společnost nabízí základní
poradenství spolu s nabídkou řešení jejich současného problému po vyspání
ráno přímo se sociální pracovnicí v ambulanci Sociálně aktivizační služby,
sídlící na stejné chodbě jako Noclehárna. Společnost nabízí i možnost pobytu
přes den v Nízkoprahovém denním centru, který je poskytován zdarma.
Noclehárna je zpoplatněna tak, že klienti s trvalým pobytem v Chrudimi zaplatí
za jednu noc 30,- Kč, ostatní za noc platí 50,- Kč. Klienti jsou namátkově
podrobeni dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, tolerance je 0,5 promile.
Pro koho je služba určena: Osoby bez domova od věku 18 let.
V čem je služba originální: Tato služba je v obci s rozšířenou působností
Chrudim jediná.
Jakou formou je služba poskytována:
Ambulantní
Adresa
Tovární 1114, Chrudim

Provozní doba / otevírací doba
Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne - 18:00 - 08:00

Oblasti pomoci a aktivity:
Hygiena/sebeobsluha - možnost se vysprchovat, umýt
Nocleh - poskytnutí noclehu
Strava - zajištění možností stravování , poskytnutí jednoduchého jídla
(polévka,...)
Koronavirus COVID 19 - distribuce roušek pro klienty , poradenství v době
koronaviru
Krizové situace - pomoc při řešení krizové situace , předání kontaktů na
příslušné organizace (telefon na krizové linky,…) , podpora při vyrovnávání se
s důsledky traumatizujících událostí (ztráta v rodině, zaměstnání,…)
Oblečení - možnost si vyprat oblečení zdarma nebo za úplatu,...
Právo - pomoc při komunikaci s Policií, soudy,…
Sociální dávky - poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co
nárok a za jakých podmínek) , pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální
dávky , pomoc s dodržováním pravidel pro výplatu sociálních dávek ,
poskytnutí doprovodu na úřady , pomoc s orientací v důchodovém systému
(kdo a kdy má nárok na důchod) , pomoc s přípravou podkladů a žádostí o
důchod (starobní, předčasný, invadilní, vdovský, sirotčí)
Zaměstnání (práce) - pomoc při hledání zaměstnání , pomoc s
kontaktováním zaměstnavatele , pomoc s vyhledáním vhodného typu

pracovní pozice , pomoc s evidencí na Úřadu práce , doprovod na Úřad práce
(účast při konzultaci,…) , pomoc při tvorbě životopisu a motivačního dopisu
Závislosti - Zprostředkování kontaktů pro léčbu závislostí
Zdraví - prevence infekčních onemocnění , doprovody k lékaři
Jaká je cena služby: Zobrazit ceník
Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Petr Krejčík
Kontaktní email: petr.krejcik (zavináč) soprecr.cz
Kontaktní telefon: 469 315 021
Organizace: SOPRE CR o. p. s.

