Poskytované základní činnosti Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší Hodonín
v rozsahu potřeb a témat jsou v souladu s regionálními kartami JMK:

1) Základní stabilizace:
•

•

•

•

Chráněné prostředí – poskytnutí bezpečného místa, možnost použít wc, možnost
ohřát se, možnost základního zdravotního ošeření a řešení chronických zdravotních
problémů
Základní informace, možnost poradit se – možnost řešit nepříznivou sociální situaci,
motivace na nový samostatný život a hledání nových cílů, možnost poradit se jak
postupovat v řešení své situace, získání přehledu o návazných službách
Osobní hygiena – mytí se, sprchování se, oholení se, odstranění parazitů
Strava– možnost najíst se, připravit si teplé/studené jídlo nebo nápoj, možnost
využívání nádobí atd.
Péče o vlastní osobu – možnost získat čisté oblečení, obuv, možnost praní a sušení
prádla

2) Základní doklady
•
•
•

Identifikační doklady – pomoc při získání platného občanského průkazu, rodného
listu, popř. cestovního dokladu
Ostatní osobní doklady – pomoc při získání platné kartičky zdravotní pojišťovny, atd.
Doklady v rámci zákona o rodině nebo SPOD – asistence při podání návrhu na
stanovení výživného, předběžné opatření, rozvod, trestní oznámení atd., pomoc při
orientaci v problematice a jednání s příslušnými úřady

3) Pracovní uplatnění
•

Zařazení se a udržení se na trhu práce - nalezení a získání pracovního uplatnění

4) Hmotné zabezpečení
•
•
•

•

Hospodaření s finančními prostředky – znalost výše příjmů, nákladů na bydlení,
ostatních nákladů
Řešení dluhové problematiky – znalost vlastních dluhů a závazků s nimi spojenými
Využití sociálních dávek – schopnost spolupráce s úřadem práce, požádání o sociální
dávky, docházení na nasmlouvané schůzky na úřad práce, dokládání potřebné
dokumentace na úřad práce
Uplatnění práva na hmotné zabezpečení = důchody – pomoc při žádání o starobní,
invalidní nebo vdovský důchod, doložení potřebných dokumentů

5) Navazující bydlení
•
•

Hledání bydlení nebo ubytování – pomoc s vyhledáním a získáním vhodného bydlení,
ubytovny, popřípadě navazující služby
Udržení bydlení – znalost nákladů na bydlení (nájem, energie), znalost možností získat
dávky vztahující se k bydlení, znalost závazků plynoucích z nájemní smlouvy

6) Kontakt se společenským prostředím
•
•

Vytváření funkčních sociální vazeb s rodinou – pomoc s navázáním komunikace s rodinou,
případně nalezení řešení jejich situace
Vytváření funkčních sociálních vazeb s vrstevníky - pomoc s navázáním komunikace s přáteli
nebo partnerem, případně nalezení řešení jejich situace

7) Zdraví a bezpečí
•

•

Základní zdravotní péče – pomoc s nalezením praktického lékaře, pomoc s absolvování
lékařských vyšetření, pomoc při rozpoznání příznaků onemocnění, pomoc při zařizování
léků, užívání léků atd.
Řešení infekčních onemocnění – znalost postupu při infekčním onemocnění, rozpoznání
příznaků, schopnost postupovat správně při jeho léčení, či při ohrožení takovým
onemocněním

