Nabídka služeb
Materiální pomoc
●

●

●

Potravinový servis (polévka, paštika,
chleba, čaj).
Hygienický servis (sprcha, praní a sušení
prádla, WC, holení).
Služby šatníku (obměna a vhodné doplnění
oděvních svršků).

Sociální poradenství v oblastech
●

●
●

●
●

●
●
●

Hledání zaměstnání a ubytování (možnost
využít telefon zdarma).
Pomoc s vyřízením osobních dokladů.
V sociálním zabezpečení ČR (hmotná
nouze, sociální dávky, apod.).
Pomoc se sepsáním žádostí a odvolání.
Dluhová problematika (exekuce, splátkový
kalendář).
Možnost doprovodu při jednání s úřady.
Hospodaření s fnančními prostředky.
Zprostředkování kontaktu na jiná sociální
zařízení a instituce (služby právníka,
kurátora, občanské poradny, lékaře,
léčebná zařízení, psychologa, psychiatra,
faráře).

Rozšířený zimní provoz
V případě mrazů, kdy budou teploty
dosahovat přes den mínus 5 °C, bude zařízení
otevřeno i přes víkend (SO, NE 9-15 hod.).
Při silných mrazech, kdy teploty
budou v noci překračovat mínus 10°C, bude
otevřeno i noční centrum od 19 do 7 hod. Zde
bude možno v teple při horkém čaji či
polévce mrazivou noc přečkat.
Rozšířený zimní provoz vyhlašuje
vedoucí zařízení NDC. Informace je dostupná
na charitním webu i facebooku, přímo
v zařízení nebo na telefonu 731 402 702.

Provozní doba NDC (standardní, běžná)
Pondělí - Čtvrtek: 8.00 - 11.00, 12.30 - 15.00
Pátek: 8.00 - 11.00, 12.30 - 14.00

Kontakt
Ing. Přemysl Suchomel (vedoucí zařízení)
Tel: 519 331 440, nebo 731 402 702
Svatoplukova 18, 690 02 Břeclav
E-mail: premek.suchomel@breclav.charita.cz
www.breclav.charita.cz

Diecézní charita Brno
Oblastní charita Břeclav

Poslání a cílová skupina
Posláním Nízkoprahového denního
centra Břeclav je poskytovat podporu
a pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci,
spojenou zejména se ztrátou přístřeší.
Pomoc směřuje
k opětovnému
začlenění osoby do společnosti a zároveň
zabraňuje hlubšímu sociálnímu propadu.

Cíle služby
●

●

●

Informovat uživatele služby o možnostech
řešení nepříznivé sociální situace a
motivovat ho k pozitivní změně.
Cílem služby je uživatel, který má vyřízeny
osobní doklady, je zaměstnaný a bydlí,
pokud zaměstnán není: je registrován na
ÚP a pobírá (dle zákon. nároků) dávky
hmotné nouze, případně má vyřízen
starobní či invalidní důchod.
Uživatel pravidelně využívající hygienický
servis, jehož vzhled působí čistě a
upraveně.

Cílová skupina
Služby jsou poskytovány osobám
starším 18-ti let, které jsou současně
v nepříznivé sociální situaci spojené zejména
se ztrátou přístřeší, případně přebýváním
v hygienicky nevyhovujících podmínkách.

Zásady služby
●
●

●
●

Individuální přístup.
Motivace uživatele služby k aktivnímu
řešení nepříznivé situace.
Respektování vlastní volby uživatele.
Úcta a pozitivní přístup ke všem
uživatelům služby.

Historie a současnost
Vznik
Nízkoprahového
denního
centra Břeclav se datuje od roku 2002.
V prvních letech se roční návštěvnost
zařízení pohybovala okolo jednoho tisíce. Od
roku 2007 došlo ke strmému nárůstu, v roce
2010 už to bylo přes šest a půl tisíce
kontaktů.
Nízkoprahové denní centrum Břeclav
je v současné době jedinou ambulantní
službou v okrese Břeclav, která je určena pro
osoby bez přístřeší. Díky velmi dobré situaci
na trhu práce jsou aktuálně umožněny
posuny a výsledky v sociální práci, které byly
dříve těžko myslitelné. Ve zvýšené míře se
daří uživatelům služby získávat zaměstnání a
díky tomu pak také ubytování.
Máme velmi dobrou spolupráci
s ubytovnami proplácenými hmotnou nouzí a
v neposlední řadě také s Azylovým domem
Břeclav.
Aktuální kapacita zařízení je 17 osob
v jeden moment.

Humanitární šatník
K činnosti našeho zařízení patří také
humanitární šatník. V současné době
vybíráme obnošené ošacení pánské, dámské
i dětské. Ošacení je použito v rámci našich
služeb pro osoby bez přístřeší. V případě, že
Vám nebude vyhovovat čas výběru ošacení,
je možno se domluvit na osobním předání
přímo na budově Oblastní charity Břeclav.
V současné době nejvíce potřebujeme běžně
nositelné ošacení: rife, trička s dlouhým
i krátkým rukávem a ponožky.

Humanitární šatník Břeclav
Stromořadní (viz. mapa), tel: 519 331 440

Příjem obnošeného ošacení
Úterý, 14:00 – 16:30

Budova humanitárního šatníku Břeclav

