CO DĚLAT, KDYŽ...

Úvod
Tato brožura si klade za cíl alespoň částečně ulehčit situaci lidem,
kteří se čerstvě ocitli na ulici a nejsou ještě plně orientovaní v nabídce služeb všech zařízení ve městě Olomouci. Lidé, kteří ztratili
domov, jsou často v psychické a fyzické nepohodě a nevědí si
s novou situací rady. Brožura jim má pomoci s řešením nejen základních materiálních potřeb, ale také s orientací, na koho a kam
se obrátit.
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Mám hlad
Hlad je nejintenzivnější a nejnepříjemnější pocit, který lidé na
ulici zažívají. Nutnost obstarat si potravu se pro ně stává jednou
z hlavních náplní dne.
Existují nějaké možnosti, jak získat jídlo v případě, že jste
se ocitli na ulici?
Ano, ale záleží na tom, zda máte nějaký příjem, nebo jste úplně
bez peněz.
V Nízkoprahovém denním centru Střediska pro lidi bez domova olomoucké Charity denně nabízíme zdarma polévku, chléb
a čaj. Za menší poplatek vám uvaříme kávu, popř. hlavní jídlo.
Další možnost se nabízí například ve stáncích s rychlým občerstvením, kde se můžete zeptat, zda by pro vás neměli nenáročnou
práci (např. vytření podlahy, úklid před stánkem). Zkuste poprosit
o malou odměnu v podobě jídla nebo malého finančního příspěvku. Stánky s občerstvením nemohou některé jídlo prodávat druhý
den, proto mohou být prodejci ochotní takové jídlo před koncem
provozní doby darovat.
Většina obchodních řetězců má své koutky, kde prodává zboží
s blížící se dobou spotřeby. Supermarkety často nabízejí 1–2 hodiny před koncem provozní doby 50% slevy na pečivo.
Některé obchody s potravinami se zaměřují na prodej potravin
s končící trvanlivostí. Potraviny zde nakoupíte se slevami až
o 80 %. Jeden z těchto obchodů naleznete u náměstí Republiky,
druhý na Dolním náměstí v Olomouci.
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Nemám kde přespat
Zimní období představuje pro lidi bez domova velké nepohodlí
a značná rizika. Pokud člověk nemá možnost strávit noc v teple, je
důležité zahřívat tělo pohybem (někteří lidé chodí z místa na místo,
jiní se v pravidelných intervalech protahují).
V mrazivých dnech navíc hrozí nebezpečí prochladnutí a omrzlin,
proto byste si měli dávat pozor na množství vypitého alkoholu. Alkohol sice krátkodobě zahřeje, ale snižuje citlivost vůči chladu.
V případě, že se rozhodnete trávit noci venku, můžete si přijít pro
deku, peřinu nebo spací pytel do Střediska SOS pro vzájemnou
pomoc občanů na Praskově ulici v Olomouci.
Jaké máte možnosti, když se ocitnete na ulici a nemáte
kde přespat?
Pokud sháníte krátkodobé ubytování, můžete využít noclehárny.
V Olomouci existují dvě noclehárny pro muže (s kapacitou 24–26
lůžek). Noclehárna města Olomouce se nachází v ulici Řepčínská (naproti Moravským železárnám), noclehárna Charity sídlí
v ulici Wurmova. Na stejném místě najdete noclehárnu pro ženy
(s kapacitou 8 – 12 lůžek). Všechny noclehárny nabízejí tyto služby: přespání, hygienu a možnost přípravy jídla. Neslouží však jako
úschovna osobních věcí během dne.
V Charitě můžete strávit první tři noci zdarma. Vzhledem k tomu,
že tuto službu lidé bez domova zejména v zimních měsících hodně
využívají, doporučujeme vám přijít minimálně hodinu před otevírací dobou. V rámci služeb si můžete domluvit setkání se sociálním
pracovníkem, který vám mimo jiné pomůže s vyřizováním sociálních dávek, vyplňováním formulářů, vyhledáním bydlení apod.
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Nízkoprahové centrum v Charitě v zimě provozuje bezplatný
noční režim s kapacitou 35 míst. Můžete se zahřát teplým čajem,
posedět v teple, nebo zde dokonce přespat.
Další možnosti ubytování v Olomouci poskytují komerční ubytovny. Cena za jednu noc je však oproti noclehárnám několikanásobně vyšší, proto dopředu zvažte vaše finanční možnosti.
Dlouhodobé ubytování je zpravidla levnější než jednorázové
přenocování. Pracovníci na úřadech práce nebo sociální kurátoři
Magistrátu města Olomouc vám poskytnou seznam ubytoven. Na
úřadě práce můžete požádat o úhradu ubytování prostřednictvím
dávek pomoci v hmotné nouzi. Aktuální seznam ubytoven vám
poskytnou sociální pracovníci olomoucké Charity.
Jinou formou dlouhodobého ubytování jsou azylové domy pro
muže a pro ženy. Maximální doba pobytu v těchto domech je
1 rok. O ubytování v azylových domech je velký zájem, proto
jsou žadatelé zařazováni do pořadníku. Přednostně jsou přijímáni
zájemci s trvalým bydlištěm v Olomouckém kraji.
Matky s dětmi se mohou ubytovat v městském Azylovém domě
v Holečkově ulici v Olomouci nebo v Azylovém domě Fondu
ohrožených dětí na Sokolské ulici v Olomouci.
Poslední možnost, jak získat ubytování, je pronájem bytu. Tato
varianta je však finančně nákladná. Pokud si chcete pronajmout
byt, je výhodné podat si vlastní inzerát. Můžete využít internet,
regionální tisk nebo nástěnky například v supermarketech. S podáním inzerátu na internetu vám rádi pomohou pracovníci v Charitě v Olomouci.
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Nemám čisté a teplé oblečení
Známá píseň Jana Wericha „Šaty dělají člověka“ obsahuje jasné
poselství. Váš vzhled je to první, čeho si na vás druzí lidé všimnou. Člověk bez domova se často setkává s opovržením a odmítavým postojem většinové společnosti, které souvisí s jeho zevnějškem. Zanedbaný vzhled může snižovat vaši šanci na získání
bydlení nebo zaměstnání. I ve vaší situaci byste proto měli dbát
na stav vašeho oblečení.
Rádi bychom vám poskytli několik rad, jak tento problém
co nejlépe vyřešit.
Charita spolupracuje se Střediskem SOS pro vzájemnou pomoc občanů, ve kterém můžete 1x za 3 měsíce získat oblečení
a obuv zdarma. Pokud máte o oblečení nebo obuv zájem, navštivte Nízkoprahové denní centrum (NDC) Charity Olomouc nebo
požádejte sociálního pracovníka v terénu o vypsání poukázky na
výběr oblečení („SOSka“). Také můžete využít charitního šatníku
přímo v NDC nebo si zde nechat za menší poplatek vyprat své
oblečení.
Další možnost, jak se obléci, je nákup levného ošacení v tzv. second handech. V Olomouci najdete takových obchodů několik,
s jejich vyhledáním pomůže sociální pracovník.
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Mám zdravotní problémy
Jedno finské přísloví říká, že nemocí je bezpočet, ale zdraví je
jen jedno. Včasné zachycení nemoci vám mnohdy může zachránit život. Doporučujeme nepodceňovat své zdravotní problémy
a neodkládat návštěvu lékaře. Každý člověk by měl být zaregistrován u praktického lékaře, který eviduje jeho zdravotní stav. Pokud praktického lékaře nemáte nebo potřebujete odborného lékaře, poradí vám sociální pracovník.
Nenajdete-li praktického lékaře, který by vás byl ochoten zaregistrovat, můžete navštívit ordinaci praktického lékaře pro lidi
bez domova v Charitě Olomouc. Stejnou službu poskytuje také
lékařská ordinace Českého červeného kříže.
Lékař pro lidi bez domova provádí nejen základní ošetření, ale
může vás odeslat na vyšetření u odborného lékaře nebo doporučit
k hospitalizaci, vyžaduje-li to váš zdravotní stav. Jste-li v nepříznivé finanční situaci, můžete sociální pracovníky Charity požádat
o prominutí úhrady regulačního poplatku u lékaře.
V ulicích města můžete potkat terénní sociální pracovníky Charity Olomouc, kteří vám v případě potřeby poskytnou základní
zdravotní materiál (náplast, obvaz), pomohou se zprostředkováním ošetření ve zdravotnickém zařízení nebo vás v případě obav
podpoří svou přítomností u lékaře.
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Chci se zbavit své závislosti
Život na ulici je často spojený se závislostí na alkoholu nebo na
jiných návykových látkách. Pití alkoholu, které vám pomáhá
zvládat těžké chvíle, vám snadno může přerůst přes hlavu. Boj se
závislostí může být pro vás velice těžký, proto je lepší, když s ním
nezůstanete sami a rozhodnete se vyhledat pomoc. Pokud si uvědomíte, že na tento problém nestačíte sami a vyhledáte odbornou
pomoc, znamená to první krok ke změně.
Víte, na koho se můžete obrátit?
Pokud jste dospěli k rozhodnutí zbavit se závislosti na alkoholu
nebo na jiných návykových látkách, můžete oslovit buď kteréhokoli ze sociálních pracovníků Charity Olomouc, nebo se obrátit na Ambulanci adiktologie Sdružení Podané ruce v ulici
Michalská v Olomouci, které se specializuje na léčbu závislostí
nejen na návykových látkách, ale také gamblingu.
Další možností je Poradna pro alkoholové a jiné závislosti P-centra v Olomouci v ulici Lafayettova, kde můžete podstoupit
ambulantní léčbu nebo se poradit o dalších možnostech léčby.
Cítíte-li, že vaše závislost je natolik silná, že byste nezvládli abstinenční příznaky, máte možnost podstoupit krátký pobyt na
detoxifikačním oddělení, tzv. DETOX (Vojenská nemocnice
Olomouc). Na tento pobyt navazuje dlouhodobá léčba na specializovaném oddělení psychiatrické léčebny nebo v terapeutické
komunitě.
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Mám dluhy
V dnešní době se může člověk zadlužit velice snadno. Stačí jedna
cesta bez jízdenky v MHD a místo pár drobných, které jste se snažili ušetřit, vám naroste několikatisícový dluh. Nebo zapomenete
uhradit poplatek za komunální odpad, který má každý povinnost
platit v místě trvalého bydliště, a ocitnete se na seznamu dlužníků. Podobná situace nastane, jestliže neplatíte soudně stanovené
výživné na nezaopatřené dítě. Dluhy vám mohou působit řadu
potíží od nevítaných návštěv exekutora až po pobyt ve vězení.
Nevyplatí se dělat „mrtvého brouka“, neřešené dluhy narůstají!
Co dělat v případě zadluženosti?
Pracovníci Charity Olomouc vám poradí, jak postupovat v případě zadluženosti. Jestliže potřebujete řešit problém zadluženosti
komplexně (např. sestavit plán hospodaření nebo poradit při jednání s úřady, věřiteli a exekutory), poradí vám odborníci na dluhové poradenství z projektu Vzestupná spirála.
Mezi další organizace v Olomouci, které se zabývají dluhovým
poradenstvím, patří občanské sdružení SPES na Dolním náměstí v Olomouci.

8 | Co dělat, když...

Nemám občanský průkaz
Pokud vám byl odcizen občanský průkaz, krádež neprodleně
ohlaste Policii ČR, která s vámi sepíše protokol. Vyžádejte si kopii protokolu a tu následně doložte na oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů odboru správy
Magistrátu města Olomouc (dále jen evidence obyvatel).
V případě ztráty občanského průkazu jste povinni nahlásit tuto
věc na evidenci obyvatel. Pokud tak neučiníte, může vám být při
vyřizování nového občanského průkazu udělena pokuta.
Po nahlášení ztráty nebo odcizení na evidenci obyvatel obdržíte náhradní doklad, který slouží jako dočasný doklad totožnosti.
S tímto dokladem však máte omezené pravomoci (např. nelze se
jím prokázat na poště při výběru doporučené pošty a složenky, při
evidenci na úřadu práce apod.).
Žádost o nový občanský průkaz lze podat na evidenci obyvatel. Svou totožnost prokážete rodným listem. Obyvatelé, kteří se
narodili v Olomouci a mají zde trvalý pobyt, si mohou vyřídit
občanský průkaz bez rodného listu, pokud jim jiná osoba doloží
jejich totožnost (např. sociální kurátor magistrátu).
K žádosti o nový občanský průkaz není potřeba předem vyplněný
formulář ani fotografie. Fotografii zhotoví pracovník magistrátu
při podání žádosti. Cena za fotografii je zahrnuta ve správním poplatku za vyřízení občanského průkazu (od 100 Kč). Vyřízení občanského průkazu obvykle trvá jeden měsíc.
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Občan s trvalým bydlištěm v Olomouci může v případě potřeby
požádat i o tzv. rychloobčanku s platností jednoho měsíce. Tento
typ průkazu je rovněž zpoplatněn stokorunou. O tzv. rychloobčanku můžete zažádat pouze do 15 dnů od nahlášení ztráty nebo
odcizení občanského průkazu. K žádosti je nutné doložit dvě fotografie, které vám může vyhotovit Nízkoprahové denní centrum Charity Olomouc.
Pokud nemáte rodný list a potřebujete si vyřídit občanský průkaz
v jiném městě, než jste se narodili, lze si jeho kopii vyžádat u sociálního kurátora magistrátu. Ten si vyžádá opis rodného listu na
příslušné matrice a předá ho evidenci obyvatel. Sociální kurátor
toto zprostředkovává jen v případě, že daná osoba nemá možnost
opatřit si rodný list jinou cestou (např. z důvodu nedostatku financí).
S vyřizováním osobních dokladů vám pomohou sociální pracovníci služeb Nízkoprahového denního centra a Terénního programu Charity Olomouc. Pokud projevíte zájem, pracovníci vás
na úřad doprovodí.
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Nemám peníze
Lidé, kteří nemají pravidelný příjem, peníze na živobytí získávají
různými cestami (např. sběrem recyklovatelných surovin). Dejte
si však pozor na výběr z kontejnerů na tříděný odpad, protože
manipulace s nimi je nezákonná.
Pokud se uchýlíte k žebrání, můžete porušit vyhlášku města Olomouce o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích. Tato vyhláška zakazuje žebrat
(a konzumovat alkohol) na vyhrazených místech. Jde zejména
o centrum města, okolí vlakového a autobusového nádraží, okolí
škol, kostelů, v parcích apod. Osobě, která poruší tuto vyhlášku,
může být udělena pokuta a zabaven konzumovaný alkohol.
Osobám, které jsou buď bez pravidelného příjmu, nebo je jejich
příjem velmi nízký, pomáhá stát formou výplaty sociálních dávek.
Existují tyto dávky pro osoby s nízkým příjmem nebo bez
příjmu:
1. Podpora v nezaměstnanosti
O tuto dávku se žádá na úřadě práce při registraci do evidence uchazečů o zaměstnání. Nárok na její výplatu je závislý
na odpracované v době v předchozím zaměstnání a její výše
se odvíjí od výše příjmu v posledním zaměstnání. Výplata je
časově omezena.
2. Dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí,
doplatek na bydlení, dávky mimořádné okamžité pomoci)
Tyto dávky jsou úřadem práce vypláceny osobám,
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jejichž příjem nedosahuje hranice životního minima. Nárok
na tuto dávku má pouze osoba, která je v evidenci uchazečů
o zaměstnání (nebo je v pracovním poměru nebo v invaliditě
III. stupně bez nároku na výplatu důchodu).
3. Dávky státní sociální podpory
Do tohoto okruhu dávek spadá např. příspěvek na bydlení vyplácený osobám, které žijí v bytě (pronajatém nebo v osobním
vlastnictví).
Pokud vaši schopnost pracovat znesnadňuje nebo znemožňuje
dlouhodobé onemocnění, můžete si požádat o invaliditu (I., II.
a III. stupně). Osobě uznané jako invalidní je vyplácen invalidní
důchod, který nahrazuje ušlý zisk ze zaměstnání. Žádost o invaliditu vyřizuje okresní správa sociálního zabezpečení. Přiznaný
důchod pak vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení.
Při vyřizování dávek se můžete obrátit na sociální pracovníky
Nízkoprahového denního centra nebo Terénního programu
Střediska pro lidi bez domova Samaritán Charity Olomouc.
Mohou vám pomoci při vypisování žádostí o dávky nebo asistovat při jejich vyřizování přímo na úřadech.
Další cestou, jak získat peníze na živobytí, je prodej časopisu
Nový prostor. Registrace prodejců a distribuci časopisů spadá do
činnosti Charity Olomouc. Po vaší registraci a seznámení s pravidly prodeje vám bude přiděleno místo, na kterém budete moci
časopis prodávat. Polovina z tržby putuje zpět na výrobní náklady
časopisu, druhá polovina náleží prodejci.
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Nemám práci
Člověk, který ztratí zaměstnání nebo ukončí přípravu na budoucí
povolání, by se měl co nejdříve registrovat do evidence uchazečů o zaměstnání úřadu práce. Pomůže vám při zprostředkování
zaměstnání a uhradí za vás sociální a zdravotní pojištění.
Každý občan ČR je povinen si měsíčně hradit zdravotní pojištění. Platba sociálního pojištění není povinná, ale osobě, která ho
nehradí, zaniká možnost čerpat později plnění ve formě důchodu (např. starobního). Toto riziko hrozí také lidem, kteří pracují
tzv. „načerno“, protože jejich zaměstnavatel za ně neplatí sociální
a zdravotní pojištění a těmto osobám tak narůstá dluh.
Pokud se zaevidujete na úřadě práce, vaší povinností bude dostavovat se na pravidelné schůzky, na kterých vám pracovník
poskytne pracovní poradenství, nabídne volné pracovní pozice.
Bude se zajímat o vaši aktivitu při hledání zaměstnání. Pokud se
na schůzku nedostavíte v předem stanoveném termínu, budete
sankčně vyřazeni z evidence uchazečů o zaměstnání (na 6 měsíců). Každý úřad práce má svou úřední desku a internetovou stránku, kde pravidelně vyvěšuje volné pracovní pozice. V Olomouci
je několik pracovních agentur, které se rovněž zaměřují na pracovní poradenství.
Při registraci na úřadu práce vám rádi pomohou pracovníci Terénního programu a Nízkoprahového denního centra. Nízkoprahové denní centrum nabízí také možnost přístupu k internetu a
telefonu. Můžete si zde prohlédnout nabídku volných pracovních
míst, napsat životopis, e-mail nebo zatelefonovat případnému zaměstnavateli.
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Chci se umýt
Jednou z největších potíží, se kterými se člověk na ulici může setkat, je ztížená možnost provádět osobní hygienu. Obtížný přístup
k čisté vodě a nedostatek soukromí při hygieně často zapříčiňuje,
že člověk na ulici postupně opouští své hygienické návyky. Zanedbaný, špinavý zjev je pro ostatní lidi jasný signál bezdomovectví.
Pokud se potřebujete osprchovat, využijte službu Nízkoprahového denního centra Charity Olomouc. Sprchu zde můžete použít 1x týdně zdarma (ručník k zapůjčení) nebo několikrát týdně za menší poplatek. Kromě sprchy je zde k dispozici toaleta
a umyvadlo, kde si můžete umýt ruce, obličej, vyčistit si zuby.
Možnost zdarma se osprchovat nabízí také K-centrum (jen pro
uživatele návykových nealkoholových látek) nebo noclehárny.
Ve městě existují také veřejně přístupné toalety. Některé z nich
jsou bezplatné (v obchodních centrech, super/hypermarketech,
benzinových pumpách, na úřadech), jiné za menší poplatek (veřejné toalety v centru města, na nádražích).
Před budovou hlavního nádraží v Olomouci jsou tzv. pítka
s pitnou vodou.
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Potřebuji duchovní podporu
Jaké to je žít na ulici? To dokážou říct jen lidé, kteří to zažívají
nebo zažili. Život na ulici přináší řadu problémů, např. nedostatečné uspokojení fyzických potřeb, izolovanost od společnosti, pocit
nebezpečí, nejistoty, strach z budoucnosti, nebo naopak naprostou
rezignaci, pocit osamění, nedůvěry vůči ostatním lidem na ulici,
nedostatek soukromí. Život na ulici zásadně narušuje uspokojování fyzických, psychických, sociálních i duchovních potřeb.
Člověk potřebuje mít pocit, že se může se svým trápením někomu
svěřit, sdílet ho. Tento pocit však lidem bez domova často chybí.
Důležitým zdrojem zvládání těžkých situací může být pro mnohé
víra. Pro některé je to víra v Boha, pro jiné víra v nějakou hodnotu, která je lidem společná, která je spojuje.
Úkolem sociálních pracovníků Charity Olomouc není jenom pomáhat lidem bez domova při obstarání potravy, ošacení, noclehu,
hygieny, při vyřizování osobních záležitostí, ale také duchovní
podpora. Jsou ochotni vám naslouchat, povzbudit vás, nabídnout
pocit úlevy a naděje, pocit, že nejste ve svém trápení sami.
Duchovní podporu vám mohou poskytnout i duchovní z farností
a sborů. Tito lidé vás s ochotou vyslyší a podpoří. Kontakt na tyto
osoby vám rádi poskytnou všichni pracovníci z Charity Olomouc.
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Seznam služeb:
Terénní programy

Středisko Samaritán pro lidi bez domova Charita Olomouc
Wurmova 5, Olomouc
Tel: 739 344 152
Možnost kontaktu:
Pondělí, středa, pátek 9.30 – 10.00 hod. před budovou Hlavního nádraží v Olomouci

Nízkoprahové denní centrum

Nabídka:
- nocleh první tři noci zdarma, poté 20 Kč za noc
- možnost hygieny, k dispozici kuchyňka
- pro muže od 18 let
- noclehárna není bezbariérová, nutná soběstačnost
- kapacita 16 lůžek (listopad – únor) / 14 lůžek
(březen – říjen)
- příjem: denně 18.00 – 20.00 hod. (listopad –
únor), 17.00 – 20.00 hod. (březen – říjen)

Středisko Samaritán pro lidi bez domova Charita Olomouc
Wurmova 5, Olomouc
Tel.: 583 033 454, 583 033 453

Noclehárna pro muže

Dostupnost:
Tramvajová zastávka U Dómu (linka č. 2, 4, 6)

Dostupnost:
Autobusová zastávka MŽ, nový závod (linka č.
10, 12, 18, 20)

Nabídka:
- 1x denně polévka, chléb a čaj zdarma, druhá
polévka za 5 Kč
- druhý chod za 8 Kč
- káva za 3 Kč
- vyprání prádla
- sprcha (jednou týdně zdarma)
- sociální poradenství

Nabídka:
- nocleh 20 Kč za noc
- možnost hygieny
- pro muže od 18 let
- kapacita 10 lůžek
- příjem: denně 19.00 – 20.00 hod.

Otevírací doba:
Pondělí – pátek (březen – říjen): 10.00 – 12.00,
13.00 – 15.00 hod.
Pondělí – pátek (listopad – únor): 9.30 – 12.00,
13.00 – 15.30 hod.
Sobota: 12.00 – 13.30 hod.
Neděle: 12.00 – 13.00 hod.
V zimním období otevřen noční režim Nízkoprahového denního centra (19.00 – 7.00 hod.).

Noclehárna pro muže

Středisko Samaritán pro lidi bez domova Charita Olomouc
Wurmova 5, Olomouc
Tel.: 583 033 456, 739 249 226
Dostupnost:
Tramvajová zastávka U Dómu (linka č. 2, 4, 6)

Azylový dům, Statutární město Olomouc
Řepčínská 245/113, Olomouc - Řepčín
Tel.: 585 428 007, 585 750 676

Noclehárna pro ženy

Středisko Samaritán pro lidi bez domova Charita Olomouc
Wurmova 5, Olomouc
Tel.: 585 203 100, 734 435 078
Dostupnost:
Tramvajová zastávka U Dómu (linka č. 2, 4, 6)
Nabídka:
- nocleh první tři noci zdarma, poté 25 Kč za noc
- možnost hygieny, k dispozici kuchyňka
- pro ženy od 18 let
- noclehárna není bezbariérová, nutná soběstačnost
- kapacita 8 – 12 lůžek
- příjem: denně 18.00 – 20.00 hod. (listopad –
únor), 17.00 – 20.00 hod. (březen – říjen)

Azylový dům pro muže

Středisko Samaritán pro lidi bez domova Charita Olomouc
Wurmova 5, Olomouc
Tel.: 583 033 456, 739 249 226
Dostupnost:
Tramvajová zastávka U Dómu (linka č. 2, 4, 6)
Nabídka:
- dlouhodobé ubytování (až na 1 rok)
- úhrada 2.200 – 2.500 Kč za měsíc
- pro muže od 18 let
- azylový dům není bezbariérový, nutná soběstačnost
- kapacita 35 lůžek, dvou, tří a pětilůžkové pokoje

Azylový dům pro ženy

Středisko Samaritán pro lidi bez domova Charita Olomouc
Wurmova 5, Olomouc
Tel.: 583 033 452
Dostupnost:
Tramvajová zastávka U Dómu (linka č. 2, 4, 6)
Nabídka:
- dlouhodobé ubytování (až na 1 rok)
- úhrada 2.400 – 2.500 Kč za měsíc
- pro ženy od 18 let
- azylový dům není bezbariérový, nutná soběstačnost
- kapacita 8 – 12 lůžek, dvoulůžkové pokoje

Azylový dům pro muže

Statutární město Olomouc
Řepčínská 245/113, Olomouc - Řepčín
Tel.: 585 428 007, 585 750 676
Dostupnost:
Autobusová zastávka MŽ, nový závod (linka č.
10, 12, 18, 20)
Nabídka:
- dlouhodobé ubytování (až na 1 rok)
- úhrada 66 Kč za den
- pro muže od 18 let
- kapacita 48 lůžek

Domov pro ženy a matky s dětmi
Statutární město Olomouc
Holečkova 7, Olomouc
Tel.: 585 419 736

Dostupnost:
Autobusová zastávka Povel, škola (linka č. 10,
16, 17, 23, 27, 111)
Nabídka:
- dlouhodobé ubytování (až na 1 rok)
- pro ženy, matky s dětmi a těhotné ženy v mimořádně obtížné sociální situaci spojené se
ztrátou bydlení (oběti domácího násilí, osoby v
krizi, rodiny s dětmi)
- kapacita 39 lůžek včetně dětí, 13 dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky

Azylový dům pro matky s dětmi
Fond ohrožených dětí
Sokolská 1190/50, Olomouc
Telefon: 585 221 648

Dostupnost:
Tři minuty od tramvajové zastávky Koruna (linka č. 2,4,6)
Nabídka:
- přechodné ubytování
- pro matky s dětmi, těhotné ženy a dívky s dětského domova a pěstounské péče v nepříznivé
životní situaci

Středisko SOS pro vzájemnou
pomoc občanů
Praskova 16, Olomouc
Tel.: 585 220 050

Dostupnost:
Tramvajová zastávka U Bystřičky (linka č. 2, 4, 6)
Nabídka:
- bezplatné poskytnutí ošacení, obuvi, spacáků,
dek
- nákup oblečení za menší poplatek

Ordinace praktického lékaře
pro lidi v nouzi
Středisko Samaritán pro lidi bez domova Charita Olomouc
Wurmova 5, Olomouc
Tel.: 583 033 455
Dostupnost:
Tramvajová zastávka U Dómu (linka č. 2, 4, 6)
Nabídka:
- základní vyšetření a případné přeposlání na
specializované lékařské pracoviště
- odpuštění regulačního poplatku pro osoby bez
příjmů

P-centrum

Lafayetova 47/9, Olomouc
Tel.: 585 221 983
Dostupnost:
Tři minuty chůze od tramvajové zastávky
Okresní soud (linka č. 1,7) směr Dolní náměstí
Nabídka:
- ambulantní léčba a poradenství osobám závislým na alkoholu nebo jiných návykových
látkách
- doléčovací program

Kontaktní centrum

Ambulance adiktologie
Sdružení Podané ruce
Michalská 2, Olomouc
Tel.: 773 996 916

Dostupnost:
V rohu Horního náměstí vedle kavárny Mahler,
směrem ke kostelu sv. Michala
Nabídka:
- určeno závislým na hazardních hrách, nealkoholových návykových látkách, jejich rodičům a
blízkým osobám
- ambulantní léčba (individuální, skupinová)
- poradenství (sociální, dluhové, trestně právní…)

Poradna pro dlužníky
Sdružení SPES
Dolní náměstí 27/38, Olomouc
Tel.: 777 723 598
www.pomocsdluhy.cz

Dostupnost:
Pět minut chůze od tramvajové zastávky Okresní soud (linka č. 1, 2, 4, 6, 7)
Nabídka:
- odborné dluhové poradenství

Vzestupná spirála

Sdružení Podané ruce
Sokolská 551/48, Olomouc
Tel.: 585 220 034

Středisko Samaritán pro lidi bez domova Charita Olomouc
1. Máje 5, Olomouc
Tel.:736 764 933, 739 344 150

Dostupnost:
Tři minuty chůze od tramvajové zastávky Koruna (linka č. 2,4,6)

Dostupnost:
U tramvajové zastávky U Dómu (linka č. 2, 4, 6)

Nabídka:
- poradenské služby pro uživatele nealkoholových návykových látek, jejich rodiny a osoby
blízké
- testování na infekční nemoci
- výměnný program
- hygienický servis

Nabídka:
- odborné dluhové poradenství
- komplexní řešení zadluženosti
- pomoc při jednání s úřady, soudy, věřiteli, exekutory

Materiál byl podpořen v rámci Programu prevence
kriminality MV ČR

