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Jak to všechno začalo 

 Jak si založení služeb pamatuji já? Na konci roku 2014 
jsem nastoupil na radnici jako místostarosta pro sociální 
oblast. Velmi brzy se ke mně nahlásila Hanka Sulovská, 
tehdy pracovnice Charity Valašské Meziříčí, a vylíčila 
dlouhotrvající problém osob bez přístřeší v Rožnově. Bylo 
jasné, že s tím potřebujeme něco udělat. Na stole byly 
čtyři velké úkoly. Zajistit financování provozu služby přes 
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Zlínského 
kraje, najít vhodné místo, které svou polohou nebude 
vadit obyvatelům,  získat prostředky na rekonstrukci a najít 
poskytovatele. Zlínský kraj naši jasnou potřebu překvapivě 
rychle reflektoval a službu do střednědobého plánu 
zařadil. Pak bylo potřeba vyřešit místo. Dali jsme na radě 
města s úřadem hlavy dohromady a vytipovali prostor 
nad městskou policií, kde dříve sídlil úřad. Mělo to výhody, 
že jsou to prostory města, v budově sídlí městská policie 
a lokalita je poměrně blízko centra. Strážníci sice v počátku 
nebyli nadšeni ze setkávání se s těmi problémovějšími 
osobami bez přístřeší. Nakonec vše sedlo. Poté se podařilo 

získat dotaci na rekonstrukci prostor. A pak už přišlo to, 
z našeho pohledu příjemné, vybrat provozovatele. Dostali 
jsme 2 nabídky, od Elimu Vsetín o.p.s. a Charity Valašské 
Meziříčí. Obě velmi kvalitní. Nakonec jsme se rozhodli 
Zlínskému kraji navrhnout Elim Vsetín o.p.s. Od počátku 
skvělá spolupráce s Jiřím Růžičkou, Miroslavem Ildžou, 
ale i vedoucími služeb a zaměstnanci.  Dodnes Rožnov 
z této dobré spolupráce těží. Noclehárna i denní centrum 
fungují a plní své poslání nadstandardně. Děkuji všem, kdo 
se na tom podíleli a pomohli nabídku sociálních služeb na 
Rožnovsku posunout dále. 

ing. Kučera Jan, MSc.
tehdejší místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm
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Otevření denního centra
a noclehárny předcházela služba 
sedárny

 Naše spolupráce s městem Rožnov pod Radhoštěm 
začala v závěru roku 2015. Pro zimní období jsme zajistili 
provoz sedárny, která pomáhala lidem bez přístřeší  
přečkat noc v teple. 
 Sedárna měla kapacitu 12 míst a své dveře poprvé otevřela 
před vánoci 22. 12. 2015 a svůj provoz ukončila 31. 3. 2016. 
Provozní doba byla od 19.00 do 7.00 hod. následujícího 
dne. Celkem bylo poskytnuto 548 přenocování.
 Jaký měla ohlas u lidí, kteří ji využívali? „Je to lepší než 
nic, je tu teplo a sprcha.“
Sedárna pro osoby bez přístřeší je opatření sociální pomoci, 
jímž se formou zajištění nočního pobytu předchází vážné 
újmě na zdraví či životě u osob, které jsou bez přístřeší 
a nemají zajištěno žádné ubytování. V sedárně může osoba 
strávit noc na židli nebo na vlastním kartonu, provést 
osobní hygienu, připravit si teplý nápoj nebo jednoduché 
jídlo. Služby sedárny jsou určeny osobám bez přístřeší, 
mužům i ženám starším 18 let, které jsou soběstačné 
v základních životních úkonech a jsou mobilní (zařízení 
sedárny nebylo bezbariérové).

 V závěru roku 2016 jsme již sedárnu neotevřeli, ale  
připravovali jsme otevření nových sociálních služeb, 
noclehárny a denního centra.

Mgr. Ester Savková
vedoucí Azylového domu Elim
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přípravy a rozjezd rožnovských 
služeb

 V létě 2016 jsem začal pracovat částečně na pozici 
manažera rozvoje služeb v naší organizaci. Jedním 
z mých prvních úkolů bylo nachystat rozjezd sociálních 
služeb v Rožnově pod Radhoštěm. Nejdříve jsme spolu 
s kolegy chystali nabídku na realizaci provozu noclehárny 
a nízkoprahového denního centra v Rožnově pod 
Radhoštěm. Už v té době jsme museli mít dopředu 
promyšleno, jakým způsobem budou obě sociální služby 
fungovat, jak budou mít otevřeno, kolik pracovníků 
budeme potřebovat k jejich zajištění, jaké je potřeba 
materiálové vybavení atd. Je pravdou, že jsme nevymýšleli 
úplně nové věci, ale čerpali z dlouhodobého provozování 
těchto služeb ve Vsetíně a snažili se je přizpůsobit 
podmínkám v Rožnově. Po podání nabídky a prezentaci 
před vedením města jsme čekali na konečné rozhodnutí. 
Město Rožnov si vybralo ze dvou nabídek tu naši a tak 
jsme začali připravovat již reálný provoz. Ještě na konci 
října 2016 jsme zahájili jednání s pracovníky Krajského 
úřadu Zlínského kraje k zajištění financování a rozjezdu 
služeb, připravovali jsme praktické dokumenty nutné 
k provozu – plán směn, vnitřní předpisy a další. Na začátku 
listopadu jsme začali vybírat pracovníky a vedoucí služeb. 
To vše se v relativně krátkém čase povedlo. V prosinci jsme 

řešili registraci těchto služeb a další zákony požadovanou 
administrativu spojenou se začátkem poskytování 
sociálních služeb. Proběhla setkání s vybranými pracovníky 
týmu, na kterých jsme předávali naše zkušenosti, bavili se 
o poslání, principech práce, nastavení služeb a dalších 
organizačních věcech. Probíhala další jednání a nastavení 
spolupráce s městem Rožnov okolo nájemních smluv, 
s dalšími poskytovateli sociálních služeb, Městskou policií 
v Rožnově pod Radhoštěm i Policií ČR, úřadem práce 
a mnohými dalšími. Bylo to velmi hektické období, které 
směřovalo k jednomu cíli – 1. 1. 2017 večer otevřít noclehárnu 
pro ty, kteří ji potřebují a od 2. 1. 2017 i nízkoprahové denní 
centrum. A povedlo se. Dodnes vzpomínám na ten první 
večer, byla neděle. Sešli jsme se s pracovníky odpoledne 
k přípravě posledních věcí a kolem 19. hodiny napjatě čekali. 
A povedlo se, za chvíli přišel první klient. Od tohoto dne se 
jak noclehárna, tak denní centrum postupně naplňovaly 
dalšími klienty a mají své nezastupitelné místo v práci 
s lidmi bez domova. Dne 26. 4. 2017 pak proběhlo slavnostní 
otevření nízkoprahového denního centra a noclehárny. 

Mgr. Miroslav ildža
ředitel Elim Vsetín, o.p.s.
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první dva roky v denním centru
a noclehárně

 Měla jsem možnost být v rožnovských službách 
více než 2 roky. Od začátku jsem měla jednu velkou 
výhodu – tým naprostých profesionálů. Přesně takto bych 
popsala své nové kolegy okolo tehdejšího ředitele Elimu 
Vsetín – Jiřího Růžičky. Já vlastně už nasedla do rozjetého 
vlaku. Přišla jsem na výběrové řízení na vedoucího 
a sociálního pracovníka denního centra a noclehárny. 
Tou dobou už bylo vše předjednané a předpřipravené. 
Minula mě tak ta „černá práce“, která většinou nejde tolik 
vidět. 
 Mým úkolem hned po příchodu byla především 
praktická stránka. Seznámit se s novým týmem v Rožnově 
i ve Vsetíně, podívat se do stávajících služeb a hlavně 
nastavit fungování těch nových. Jistě, ve Vsetíně už 
denní centrum i noclehárna dávno skvěle fungovaly, ale 
ne takto u sebe. Také prostředí bylo jiné. Nebudu lhát, 
začátek jednoduchý nebyl, ale obě služby od prvního 
dne fungovaly a fungovaly dobře. Hodně času a úsilí nás 
stálo hlavně dopodrobna popsat fungování obou služeb 
v rámci vnitřních směrnic, navazujících na standardy kvality 
sociálních služeb. Opírali jsme se přitom o naše „sesterské“ 
služby ve Vsetíně, jen jsme si je upravili k našim aktuálním 
a místním potřebám. Pak přišlo na řadu bližší seznamování 
a nastavování spolupráce s rožnovskými institucemi – přes 

úřad práce, vedení města, až po spolupráci s místními 
odborníky – lékaři, právníky a provozovateli dalších 
sociálních služeb. 
 V neposlední řadě jsme se museli naučit spolupracovat 
s místní charitou, která na Rožnovsku poskytuje službu 
terénní práce. Jedná se o místní specifikum, které má 
svůj základ v minulosti. Pravdou ale je, že ani jedna 
služba nemůže dobře fungovat bez té druhé. Proto tyto 
služby většinou zajišťuje stejný provozovatel. Tady musím 
vyzdvihnout ochotu a snahu kolegů z Charity Valašské 
Meziříčí. Vždy jsme se nějak dohodli. Postupem času jsme 
navíc i my začali chodit do terénu. Využili jsme možnost 
poskytovat službu denního centra též terénní formou. 
Jeden den v týdnu jsme měli možnost provádět screening, 
mapovat terén nebo např. pracovat s potenciálními klienty, 
kteří by však naše ambulantní služby jinak nenavštívili. 
 Další výzvou bylo navýšení stávající kapacity obou 
služeb. Když se zpětně ohlédnu, vidím dobře odvedenou 
práci všech zúčastněných. Jsem ráda za tu příležitost 
i důvěru, které se mi dostalo. 

Mgr. Daniela Uhříková,
první vedoucí denního centra a noclehárny
v Rožnově pod Radhoštěm
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předávání zkušeností z Denního 
centra Elim ve vsetíně

 Jelikož Denní centrum Rožnov a Denní centrum 
Elim (Vsetín) vystupují pod stejnou registrací v Registru 
poskytovatelů sociálních služeb, bylo nutné provoz 
i pravidla těchto dvou služeb co nejvíce sjednotit. 
Výhodou bylo, že Denní centrum Elim mělo v té době již 
veškeré potřebné provozní postupy a předpisy zpracovány 
a několikaletou praxí rovněž ověřeny. Předali jsme tedy 
veškeré „know-how“ kolegům v Rožnově a zároveň jsme 
některé věci průběžně konzultovali. Přesto se však časem 
ukázalo, že situace v Rožnově je odlišná od té ve Vsetíně, 
a tak bylo nutné přizpůsobit i tyto postupy specifickým 
„rožnovským“ podmínkám, což se, myslím, podařilo.  

Mgr. Oldřich Unar,
vedoucí denního centra Elim na Vsetíně

předávání zkušeností
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Nové výzvy, nová vedoucí
 Denní centrum Rožnov a Noclehárna Rožnov pro osoby 
bez přístřeší vznikly 1. 1. 2017. Já jsem nastoupila na místo 
vedoucí těchto služeb v době, kdy fungovaly už dva 
roky. Postupně se na nás začalo obracet více lidí v nouzi 
a začala se nám navyšovat návštěvnost v obou službách. 
Byli jsme rádi, že k nám tito lidé našli důvěru a mohli  jsme 
jim tak pomoci z jejich nepříznivých situací. S navýšením 
počtu klientů bylo ale také potřeba neustále pracovat na 
zvyšování odbornosti zaměstnanců, přemýšlet o správnosti 
a vhodnosti nastavených pravidel a postupů. Čímž moc 
děkuji a jsem ráda za tým, který se aktivně rozvíjel spolu se 
službami a potřebami klientů. Díky tomuto přístupu jsme 
zapracovali na zvýšení efektivnosti obou služeb a stali 
jsme se tak týmem, který je nejen schopen profesionálně 
poskytovat služby lidem bez přístřeší, ale hlavně pomáhat 
potřebným lidem znovu nacházet naději a víru v sebe 
a život. 
 Jednou z větších zkoušek, kterou jsme zažili během 
provozování služeb, bylo období pandemie koronaviru 
v r. 2020-2021. Tato situace prověřila správnost nastavení 
služeb, odolnost a profesionalitu týmu. Téměř celých šest 
měsíců jsme poskytovali služby noclehárny a denního 
centra nepřetržitě a nabídli jsme tak lidem bez přístřeší 

bezpečné prostředí, kde se mohli chránit před možnou 
nákazou. Za celou dobu onemocněl pouze jeden 
klient, a tehdy jsme byli na tři týdny izolováni v našem 
zařízení se všemi klienty. Byl to moment, na který nás 
žádný zákon ani odborné školení nepřipraví. Tehdy jsem 
mohla vidět, jak dokážeme jako kolektiv fungovat ve větší 
zátěži a jsem moc ráda, že jsme mohli být oporou pro 
naše klienty, když nás nejvíce potřebovali a že jsme jako 
tým dokázali úspěšně zvládnout i tuto zkoušku.
 V současnosti přemýšlíme nad rozšířením provozní 
doby služby denního centra o víkendech a svátcích, také 
plánujeme rozšíření týmu o dalšího sociálního pracovníka. 
 V roce 2021 proběhla také krajská kontrola kvality služby 
denního centra. Kontrolovali nejen finanční hospodaření, 
ale také sociální práci a vše dopadlo na výbornou bez 
připomínek. Vnímám to jako zásadní zpětnou vazbu pro 
náš celý tým a práci, kterou odvádíme.
 Na závěr patří poděkování všem, kteří se podíleli na 
vzniku služeb pro osoby bez přístřeší i těm, kteří je i nadále 
podporují.

Další tři roky
v našich službách
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příběhy našich 
kolegyň
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příběh kolegyně
Marušky

 K práci v sociálních službách v Elim Vsetín o.p.s – 
Rožnov pod Radhoštěm jsem se dostala náhodou. 
O této práci jsem tehdy nevěděla téměř nic. Mým dřívějším 
zaměstnáním byla práce s dětmi jako vychovatelka ve škole 
v přírodě, pak velký skok a práce v baru. I když práce s lidmi 
mě velmi bavila, tohle mě nikam neposouvalo. Známý mě 
informoval, že se zde v Rožnově pod Radhoštěm budou 
otevírat služby pro osoby bez přístřeší, a i když jsem váhala, 
rozhodla jsem se to vyzkoušet.  Dnes mohu říct, že jsem 
za tuto práci velmi vděčná a jsem spokojená.  Jsem ráda, 
že můžu pomáhat lidem v nouzi, ale taky že mohu být 
součástí týmu, jaký máme v Rožnově. 
 Jak vidím osudy našich klientů, bývá mi z toho někdy 
smutno.  Sice každý je jiný, někdo má slabší motivaci, ale 
zas tu jsou i takoví, kteří se chtějí někam posunout a žít 
spokojeně po svém. Vzpomínám na jednoho z prvních 
klientů, který začal naše služby využívat.  Byl to pán, který 
se dostal na ulici a postupně si zvykl využívat naše služby 
a už nechtěl nic měnit. Cítil se zde dobře a těžko se mi ho 
přemlouvalo, aby chtěl více od svého života. Jak se služby 
postupně rozvíjely, začalo chodit více nových klientů a to 
už pán byl i z toho nervózní. Klient začal pracovat a později 
i dostal důchod. Říkala jsem mu, že je nejvyšší čas, aby se 
posunul dál a začal žít sám ve svém bydlení. On to později 

uznal také a získal podnájem, ve kterém měl své soukromí 
a pohodlí.  Někdy se potkáme ve městě a prohodíme 
spolu pár slov, vidím ho spokojeného a já si uvědomím, 
že mám radost nejen z něj, že se jeho život tak změnil, ale 
taky z toho, že dělám práci dobře.
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příběh kolegyně
Dariny

 V životě se neděje nic jenom tak. Ještě před rokem 
v tuto dobu jsem neměla zdání, co všechno ovlivní můj 
život, jaká změna nastane v mém životě a co nebo kdo tuto 
změnu způsobí. Blížily se Vánoce, jedno z nejkrásnějších 
období v roce, ten magický čas, kdy přemýšlíme, čím 
obdarujeme své blízké, jaký vhodný dárek vybrat z toho 
dlouhého seznamu psaného Ježíškovi. Přání našich malých 
a nejmenších členů rodiny byla různá, až jsem si říkala, není 
to už moc?  Mají vlastně všechno a někdy i víc, než je nutné, 
což takhle udělat změnu. A do toho všeho jsem dostala 
zprávu od nejmladší dcery, že Denní centrum Rožnov 
a Noclehárna Rožnov (DCNR) vydaly výzvu pro občany, 
jestli by se nepodělili o cukroví s lidmi bez domova. Bylo 
rozhodnuto. Letošní Vánoce budou jiné, budou o pomoci 
a tím ukážeme našim malým členům rodiny, jak je důležité 
a potřebné se dělit s těmi, kteří nemají v životě takové 
štěstí, jako my. Navštívila jsem denní centrum, předala 
jsem jim dar pro jejich klienty a zajímala jsem se o tuto 
službu. Protože jsem měla zkušenosti s prací v sociálních 
službách, po navázaném hovoru jsem zjistila, že hledají 
pracovníka na zástup po dobu pracovní neschopnosti. 
A tak jsem dostala dar za dar – práci. Nastoupila jsem do 
DCNR, začala jsem se seznamovat s obsahem Standardů 
kvalit sociálních služeb, s Metodikou poskytování služeb, 
provozním řádem, s veřejným závazkem a hlavně s klienty. 
Jako zaměstnanec se setkávám na službě s jednotlivými 

klienty našeho centra, kde každý z nich představuje jiný 
osud, jiný příběh a vyžaduje jiný přístup. Proto ke každému 
z nich přistupuji s respektem, s empatií a s citem. S každým 
klientem pracuji individuálně, motivuji ho, podporuji 
ho, pomáhám mu řešit daný problém. Naše práce je 
o komunikativnosti, o schopnosti naslouchat jiným 
a o pomoci bližnímu. Pracujeme s lidskou duší, která 
je zraněná, je nám dávána důvěra, kterou nemůžeme 
zklamat, právě naopak, pomalu krůček po krůčku ji 
musíme společně uzdravovat.
 Každý jedinec má potřebu bezpečí, jistoty. Každý 
jedinec má potřebu lásky, přijetí, spolupatřičnosti. Každý 
jedinec má potřebu uznání, úcty. Každý jedinec má 
potřebu seberealizace.  
 Přátelé, pojďte s námi dělat dobré skutky.  Přátelé, pojďte 
s námi pomáhat potřebným. Přátelé, pojďme se podělit 
o kousek toho, co máme my a dopřát ho tomu, komu 
chybí.
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příběh kolegyně
Moniky

 Po dlouhé nemoci jsem musela opustit práci kuchařky 
ze zdravotních důvodů. Také jsem se v té době starala 
o nemocného otce, který vyžadoval 24 hodinovou péči. Po 
jeho úmrtí jsem si musela najít jinou práci, než kuchařinu. 
Pročítala jsem různé nabídky práce, kde mě oslovila 
nabídka na sociálního asistenta v Denním centru Rožnov 
a Noclehárně Rožnov. Po několika telefonátech s paní 
vedoucí Uhříkovou jsem si šla práci vyzkoušet a to zrovna 
na noclehárnu. Čekala jsem, že budu mít obavy z klientů, 
ale překvapivě vůbec ne. Po nějakých dalších zkušebních 
dnech jsem tedy byla přijata a nelituji toho. Práce s lidmi 
mě baví. Klienti jsou hodní v mezích normy.
Je prima, když klienty posuneme blíž jejich cílům. Vesměs 
to bývá nalezení vlastního bydlení a stálé práce. Když se 
toto povede, je to super. 
 Nejtěžší situace jsou, když se vám klienty nepodaří 
někam posunout, protože nemají zájem a nechtějí řešit 
svou situaci anebo se rozhodnou jít zpět na ulici, protože 
je pro ně těžké respektovat některá daná pravidla. Je pak 
smutné, když je vidíte, jak leží na lavičce v zimě i v létě. 
 Veselých příhod tady máme hodně, akorát si člověk 
zrovna nevzpomene. I když jedna čerstvá by tu byla. Klient 
na denním centru zlobil a tak jsem si jej zavolala na pohovor 

a vysvětlovala jsem mu dodržování pravidel. Protože mě 
bolela záda, tak jsem zvedla ruku s tím, že si ji opřu o dveře. 
Vtom klient uhnul hlavou a myslel, že mu chci dát facku. 
Jelikož je to malý človíček, tak se asi opravdu hodně lekl. 
Jak to viděli ostatní klienti, řezali se smíchy. Klienta jsem 
ubezpečila, že jsem ho opravdu zbít nechtěla. 
 Doufám, že u této práce budu moct zůstat, když to 
zdraví a firma dovolí, až do důchodu.
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příběhy našich
klientů
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 Slečna Adéla přišla i s přítelem do denního centra 
jako zájemce o službu, protože neměli kde bydlet a díky 
ztrátě zaměstnání přítele přišli o podnájem, kde společně 
bydleli. Slečna byla zároveň těhotná, konkrétně v sedmém 
měsíci. U své rodiny být nemohla, s matkou si nerozuměla, 
otec se léčí dlouhodobě s psychickým onemocněním. 
Vzhledem k pokročilejšímu stavu těhotenství a faktu, že 
byly aktuálně zimní měsíce, bylo potřeba rychle jednat.  
Nejdříve jsme slečně pomohli zajistit finanční prostředky 
prostřednictvím soc. dávek a následně jsme začali 
kontaktovat azylové domy pro matky s dětmi, kde by 
měla podmínky pro zajištění péče o své dítě.  Slečna měla 
velký zájem o to, aby se mohla o dítě starat. Pomohli jsme 
jí zprostředkovat návštěvu u gynekologa, aby vyhodnotil 
stav její i jejího nenarozeného dítěte. Vše bylo naprosto 
v pořádku, zároveň se podařilo zkontaktovat azylový dům 
pro matky s dětmi v jiném městě, a slečna tak získala 
bydlení. Se slečnou Adélou odjel i přítel, aby si mohl najít 
práci v místě, kde bude nyní slečna žít a později se budou 
oba opět snažit o zajištění společného bydlení.
adéla, 18 let

 Pán se ocitl na ulici, dlouhodobě se mu nedařilo nalézt 
práci kvůli zdravotnímu stavu. Pána jsme motivovali, aby si 
podal žádost do azylového domu pro muže, kde by mohl 
mít své bydlení, oproti využívání noclehárny, která je jen po 
čas noci a denního centra, které je otevřeno jen v určitém 
čase. Pán nakonec souhlasil a získal bydlení ve zmíněné 

službě. Po pár měsících se mu podařilo získat městský byt 
v Rožnově pod Radhoštěm. Byl moc nadšený a rád, že to 
nevzdal a nebál se udělat tyto kroky ke změně. Aktuálně 
pána můžeme potkat spokojeného ve městě ve svém 
téměř vlastním bydlení.
Jan, 60 let

 Paní Petra před začátkem vánočních svátků ztratila 
domov, v rámci exekuce jí byl zabaven dům a neměla se na 
koho obrátit o pomoc. Zůstala bez peněz a mohla si vzít jen 
základní osobní věci.  Paní jsme nabídli možnost přespání 
v rámci noclehárny, a zabezpečili jí základní životní potřeby. 
Paní na tom nebyla moc dobře po psychické stránce, byla 
z celé situace hodně zdrcena. Postupně jsme jí pomohli 
zajistit finanční prostředky pomocí soc. dávek, podpořili 
při navázání kontaktu s dětmi a poskytli poradenství při 
komunikaci s exekutory.  Díky tomu se podařilo zajistit 
částečné navrácení financí ze zabaveného domu a paní 
Petra se tak mohla znovu začít dívat po vlastním bydlení. 
Paní si moc vážila podpory, kterou jsme jí poskytli, když 
byla na tom nejhůře.  Společně jsme hledali podnájmy ve 
městě, kde i dříve pracovala, vše se podařilo a paní Petra 
nyní spokojeně bydlí a může znovu začít žít. 
petra, 55 let
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 Pán a paní spolu žili v podnájmu, o který přišli a museli 
se ze dne na den vystěhovat. Paní měla vážné zdravotní 
problémy. Oba docházeli na denní centrum i noclehárnu, 
pán se snažil hledat práci, občas měl i brigády. Vzhledem 
ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu paní Hany bylo 
jasné, že potřebuje získat stabilní bydlení co nejdříve. Páru 
se podařilo zajistit městský byt a bylo to to nejlepší, co oba 
mohli v dané situaci získat. Oba byli moc rádi za podporu 
a pomoc, kterou od nás získali a spokojeně společně bydlí. 
vlastimil, 41 let; Hanka, 44 let

 Pan Jiří docházel na denní centrum a noclehárnu téměř 
od jejich vzniku. Klient měl problémy s užíváním drog 
a alkoholu, postupně se jeho zdravotní stav tak zhoršil, 
že musel být opakovaně hospitalizován v psychiatrické 
léčebně. Pána jsme motivovali a nabízeli různá řešení, 
která by mu pomohla s jeho závislostí na drogách. V roce 
2020 se jeho psychický stav zhoršil tak, že začal být 
nebezpečný sám sobě i okolí. Poslední pokusy o pomoc 
z naší strany byly, že jsme mu zajistili ve spolupráci s jeho 
psychiatričkou žádost o přijetí na detoxikační oddělení 
a následně přestup do komunity pro tyto lidi. Pána jsme 
už od té doby neviděli, až nyní v lednu 2022, kdy nás přišel 
pozdravit úplně nový, svěží člověk. Pán měl jasný výraz 
v očích, plný naděje a i radosti, že dostal další šanci do 
života. Přišel nám poděkovat, že jsme u něj stáli, když byl 
na tom nejhůře, a pomohli jsme mu zařídit léčbu. Už je 
zaléčen, zvládl jak detoxikaci, tak několikaměsíční pobyt 
v komunitě. Měl dovolenou propustku na víkend a tak 
toho využil a přišel nás pozdravit. Po ukončení pobytu 
dostane šanci bydlet v bytě a mít práci. Pán by rád těchto 
možností využil, včetně nabídky udělat si kurz pracovníka 
v sociálních službách a stát se tak peer konzultantem. 
Jiří, 35 let

 Pan Pavel byl polské národnosti a ocitl se v nouzi. 
Obrátil se na nás s prosbou, zda bychom mu nepomohli 
zkontaktovat jeho rodinu. Pán bydlel několik let v Anglii 
a pak různě cestoval po světě, vydělával si peníze, poznával 
svět. Bohužel jeho poslední pobyt nedopadl podle jeho 
představ a na cestě domů do Polska byl okraden o peníze 

a neměl možnost spojit se s matkou, za kterou nyní jel. 
Pánovi jsme poskytli ubytování, stravu a možnost bezpečí. 
Nabídli jsme mu telefon a podpořili ho při komunikaci 
s rodinou. Matka byla moc ráda, že ho slyší a že je už 
v pořádku.  Pánovi jsme poskytli poradenství ohledně 
zařízení karty a účtu, aby se mohl dostat k financím. Po pár 
dnech, kdy si pan Pavel vše potřebné zařídil, odjel za svou 
matkou. Byl moc rád, že jsme mu pomohli v jeho krizové 
situaci. 
pavel, 40 let
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Noclehárna
Rožnov

 Noclehárna Rožnov je místem, kde lidé bez 
domova mohou prožít noc v teplém a důstojném 
prostředí. Nabízíme jedenáct lůžek pro muže a tři 
lůžka pro ženy. Naše služby mohou využít lidé starší 
osmnácti let. Mimo noclehu klienti mají možnost 
osprchovat se, uvařit si jídlo a využít poradenství 
sociálního pracovníka.

Otevřeno máme každý den od 19:00 do 7:00
a nocleh stojí 30 Kč.

Máme za sebou 5 let

Noclehárna Rožnov

-  Celkem bylo uzavřeno 217 smluv se zájemci o službu
- Průměrný počet klientů je 44/rok
- Průměrný věk klientů je 45 let
- 82 % klientů tvoří muži a 18 % ženy
-  Vytíženost služby je 56 % (čísla do značné míry ovlivnilo 

navýšení kapacity lůžek v roce 2018 a covidová situace)

Denní centrum
Rožnov

 Denní centrum Rožnov je otevřeno v pracovní dny 
od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin. 
Je to bezpečný prostor, kde si lidé bez domova 
mohou připravit jídlo, osprchovat se, vyprat si 
oblečení, ale hlavně využít pomoci sociálního 
pracovníka s řešením jejich nepříznivé životní situace. 
Denní centrum Rožnov je určeno lidem bez domova 
starším osmnácti let.

Denní centrum Rožnov

-  Celkem bylo uzavřeno 233 smluv se zájemci o službu
- Průměrný počet klientů je 43/rok
- Průměrný věk klientů je 45 let
- 78 % klientů tvoří muži a 22 % ženy
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