NOCLEHÁRNA ROŽNOV
Poslání služby
Noclehárna je určena osobám bez přístřeší. V noclehárně je možné přenocovat, provést osobní
hygienu a řešit svou nepříznivou situaci.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, muži i ženy od 18 let do 80 let, schopní sebeobsluhy.

Schopnost sebeobsluhy:


schopnost samostatně vyjít schody a dojít do prostor noclehárny,



schopnost převléknout se bez pomoci,



schopnost povléci si povlečení na lůžku,



schopnost provést základní úkony osobní hygieny (WC, sprcha, umyvadlo atp.),



schopnost po sobě provést základní úklid,



schopnost samostatně se najíst.

Služba není určena pro:


osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení,



osoby, které potřebují akutní psychiatrickou péči,



osoby se závažným mentálním či tělesným postižením, které potřebují bezbariérovost,



osoby, které mají možnost řešit svou situaci jiným způsobem,



osoby, které nespadají do vymezené cílové skupiny,



osoby, kterým bylo pro jejich chování porušující řád noclehárny neumožněn vstup na
noclehárnu a trvá stanovená doba, vníž nemohou žádat o opětovné poskytnutí služby,



osoby, které by svým chováním narušovaly soužití na noclehárně,



osoby, které jsou pod vlivem omamných a psychotropních látek.

Technické a materiální zázemí
Celková kapacita noclehárny 8 lůžek, z toho je 6 lůžek pro muže a 2 lůžka pro ženy.

Dostupnost služby

Noclehárna Rožnov se nachází na adrese: Čechova 1027, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Na stejném
podlaží je poskytována kromě noclehárny také služba denního centra. V prostorách noclehárny je
uživatelům k dispozici společenská místnost vybavená kuchyňskou linkou, knihovnou, stoly a židlemi,
2 ložnice pro muže, každá s 3 postelemi. Pro ženy je k dispozici 1 ložnice se 2 lůžky. Dále jsou
k dispozici 2 umývárny pro muže a pro ženy se sprchovým koutem, WC pro muže a pro ženy,
automatická pračka, sušička, šatník. Přístup do zařízení není bezbariérový.
Služba Noclehárna Rožnov je k dispozici vždy večer od 19.00 hod. do rána následujícího dne, a to
nejpozději do 7.00 hod.
Vstup na noclehárnu je umožněn v době od 19.00 do 21.30 hod

