
Garantovaná nabídka sociální služby
nízkoprahové denní centrum

platnost od 01. 11. 2020

Základní činnosti 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Zajištění podmínek pro 
běžné úkony osobní 
hygieny

Dostupnost 6:00 - 14:00

Klienti mají k dispozici koupelnu vybavenou umyvadlem, 
sprchovým koutem, tekoucí studenou a teplou vodou. 
Koupelny jsou rozděleny zvlášť pro muže a pro ženy. 
Klientům je poskytován ručník a osuška

Zajištění podmínek pro 
celkovou hygienu těla

Dostupnost 6:00 - 14:00

Klienti mají k dispozici koupelnu, která je vybavena 
umyvadlem, sprchovým koutem, tekoucí studenou a teplou 
vodou. Koupelny jsou rozděleny zvlášť pro muže a ženy, 
denně k dispozici čistý ručník, v případě možnosti (dodání 
v rámci potravinové pomoci) jsou poskytnuty hygienické 
potřeby - sprchový gel, šampon

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Poskytnutí stravy

Dostupnost dle Pravidel 
pro výdej balíčků 
potravinové pomoci

Klient si může požádat o balíček potravin v rámci 
poskytované Potravinové pomoci. Pravidla i časový rozvrh 
pro výdej balíčků jsou vyvěšeny v prostorách NDC

 

Pomoc při zajištění 
stravy

Dostupnost 6:00 - 14:00

Klienti mohou využít zázemí kuchyňky, kde si z vlastních 
potravin mohou připravit jídlo a nápoje – uvařit, či ohřát
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Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných 
zájmů a obstarávání 
osobních záležitostí

Dostupnost 6:00 - 14:00

Poskytnutí pomoci při vyřizování osobních záležitostí- 
vyřízení dokladů, sociálních dávek, zprostředkování 
ubytovacích zařízení apod., pomoci při obnovení nebo 
upevnění kontaktu s rodinou a pomoci a podpory při dalších 
aktivitách podporujících sociální začlenění. 

Fakultativní činnosti

Praní a sušení osobního prádla

Praní osobního prádla

Dostupnost 6:00 - 14:00

Klient má možnost požádat službu konajícího pracovníka o 
zajištění praní osobního prádla. Po zaplacení poplatku dle 
platného Sazebníku pracovník zajistí obsluhu pračky. 

Sušení osobního prádla

Dostupnost 6:00 - 14:00

Klient má možnost požádat službu konajícího pracovníka o 
zajištění sušení osobního prádla. Po zaplacení poplatku dle 
platného Sazebníku pracovník zajistí obsluhu sušičky. 

Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství 

Základní sociální 
poradenství

Dostupnost 6:00 - 14:00

Poskytnutí informací směřujících k řešení nepříznivé sociální 
situace, informací o možnostech výběru druhu sociálních 
služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci (státní 
sociální podpora), o základních právech a povinnostech 
občana, o možnostech zapojení rodiny do řešení nepříznivé 
sociální situace 

Tato služba je poskytována denně pracovníky noclehárny 
v průběhu přenocování klientů a dále pak sociálním 
pracovníkem/vedoucím Noclehárny v předem dohodnutém 
termínu.

Maximální kapacita je: denně – maximálně 9 klientů v daném okamžiku
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