Podmínky pro přijetí

Kontakty

 muž starší 18-ti let

Astras o.p.s

 prokázaná potřebnost služby
 snaha řešit svoji situaci a spolupracovat s

Purkyňova 702/3
767 01 Kroměříž

Astras o. p. s.
Noclehárna pro muže

personálem noclehárny
tel.: 573 340 630
www.astras.cz

Cíle služby

Kroměříž

e-mail: michaela.zaluska@azylkm.cz

Cílem poskytování sociální služby je uživatel:
 jehož

nepříznivá

sociální

situace

je

stabilizována pomocí poskytnutí noclehu,
hygienického zázemí a sociálního poradenství
 je aktivizovaný a motivovaný k samostatnému
řešení své nepříznivé sociální situace
 který dodržuje hygienu – snížení zdravotních
rizik plynoucích ze života na ulici

NAJDETE NÁS:
Kapacita: 4 lůžka
Poplatek za nocleh: 30 Kč
Provozní doba: denně, 17:00 – 7:00
při využití soc. poradenství do 7:30

IČ: 29267609
Bankovní spojení: 35 - 4231060287/0100

Astras o. p. s
Purkyňova 702/3
767 01 Kroměříž

DENNĚ 17:00 – 7:00



Dobrovolnost: sociální služba a veškeré
činnosti z ní vyplývající jsou poskytovány

Poslání služby

uživateli

Posláním Noclehárny Azylového domu pro muže

pouze

s

jeho

informovaným

souhlasem.


Individuální

Základní činnosti:
1. Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
2. Poskytnutí přenocování

o.p.s. v Kroměříži je nabídnout pomoc mužům
bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v

Poskytované služby

přístup

k uživateli:

každý

3. Sociální poradenství

nepříznivé sociální situaci a podpořit je ve snaze

uživatel má jiné potřeby a přání, které

tuto situaci řešit a to v rámci poskytnutí

pracovníci při poskytování sociální služby

sociálního

respektují.

Mimo základní služby poskytujeme uživatelům
v případě jejich zájmu také doplňkové bezplatné
služby.

Spolupráce a partnerství: každému uživateli

Bezplatné služby:

poradenství,

noclehu

a

využití

hygienického zařízení.


Cílová skupina

je nabídnuto sociální poradenství při řešení

Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, muži

jeho nepříznivé sociální situace.

starší 18ti let, nacházející se v tíživé životní

Uživatel služby je pro pracovníky partnerem,

situaci, spojené se ztrátou bydlení.

jehož názory a rozhodnutí respektujeme.

Zásady poskytování sociální služby


Zachování lidské důstojnosti: uživatelům
služeb vykáme, oslovujeme je příjmením a
respektujeme jejich intimitu.



Aktivita a samostatnost: snahou je společné
hledání cesty, s důrazem na aktivizaci a
samostatný

přístup

Diskrétnost:

při

práci

s informacemi

poskytnutými uživatelem a týkající se jeho
osoby.

řešení

nepříznivé

sociální situace samotným uživatelem za
podpory pracovníků.



k

1. Poskytnutí staršího ošacení

