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Nízkoprahové denní 
centrum sv. Vincence

Uherský Brod

ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Služba je poskytována od pondělí do pátku mezi 
7:30-16:00 hodin a terénní služby ve čtvrtek mezi 
13:30-16:00 hodin.

Charita
Uherský Brod

základní informace



Nízkoprahové denní centrum poskytuje služby am-
bulantní  a terénní dle § 61 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. 

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnu pod-
mínek pro osobní hygienu

Poskytnu stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

•  

•  

• 

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ 
Zabezpečení základních lidských potřeb – hygi-
ena, jídlo, teplo, bezpečí, zázemí.

Pomoc a podpora při řešení nebo alespoň zlep-
šení stávající situace klienta, např. nalezení 
ubytování a zaměstnání, vyřízení dokladů, 
dávek sociální pomoci, zprostředkování léčby 
závislos či jiné nemoci, zprostředkování kon-
taktu s rodinou, úřady, sociálním kurátorem 
apod.

U klienta vzbudit zájem o akvní spolupráci při 
řešení jeho stávající situace, při snížení zdra-
votních rizik; po dobu nutnou k řešení daného 
problému klien mohou využívat služeb NDC.

Resocializace – opětné začlenění do společ-
nos, opětné navázání dřívějších kontaktů v 
přirozeném prostředí.

Zachování podmínek důstojného života.

Zvyšování informovanos o bezdomovectví a o 
poskytování služeb NDC.

Vedení klienta k soběstačnos.

• 

•

•    

•

•

•

••

CÍL SLUŽBY

Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší ve věku 
od 18 let v nepříznivé sociální situaci nebo jsou 
mto akutně ohroženi. Nepříznivou sociální situa-
cí je chápána ztráta přístřeší, domova, přebývání v 
bytových podmínkách ohrožující zdraví.

CÍLOVÁ SKUPINA 
(OKRUH OSOB, JÍMŽ JE POSKYTOVÁNA SLUŽBA)

Posláním Nízkoprahového denního centra Sv. Vin-
cence Uherský Brod je ambulantní a terénní 
formou nabízet pomoc klientům, kteří se ocitli bez 
přístřeší nebo jim hrozí sociální vyloučení z důvodu 
ztráty bydlení. Službou chceme předcházet 
tomuto sociálnímu vyloučení, zdravotním kompli-
kacím způsobených mto stylem života a movo
vat klienty k postupnému začlenění do běžného 
života společnos. 

POSLÁNÍ SLUŽBY


