Diecézní charita Plzeň

Poslání:
Diecézní charita Plzeň
poskytuje v Chebu další služby:
Azylové domy Betlém Cheb
Noclehárna Betlém Cheb
Občanská poradna Cheb
Středisko sociální rehabilitace Cheb
Krizová pomoc Cheb
Nízkoprahové denní centrum Cheb

„ Nemáme mnoho,
ale dost na to,
abychom se rozdělili. ”

Posláním Azylového domu Betlém Cheb je
poskytovat individuální odbornou dlouhodobou
podporu osobám v nepříznivé životní situaci
spojené se ztrátou bydlení nebo
sociálního zázemí, kterou nejsou schopni
řešit vlastními silami.
Snažíme se pomocí nabízených služeb předcházet
prohlubování sociální izolace těchto lidí
a zvýšit kvalitu jejich života.
Při zajištění dodržování základních lidských práv
a svobod usilujeme o integraci sociálně
vyloučených zpět do společnosti.

IČ: 49774034
Hlavanova 359/16,
326 00 Plzeň
Tel.: 377 221 540
www.dchp.cz

Azylový dům pro jednotlivce Betlém Cheb

Koželužská 1802/19, 350 02 Cheb

Kapacita:

Pro koho je služba určena:

• 23 lůžek

Cílovou skupinou jsou lidé bez přístřeší
starší 18 let, ohrožené sociálním
vyloučením z důvodů:
• ekonomických
• návratu z výkonu trestu
• opuštění ústavní péče
• sociální nepřizpůsobivosti
• snížené soběstačnosti v základních
životních dovednostech

Podmínky přijetí:

Azylový dům
pro jednotlivce
Betlém Cheb
Koželužská 1802/19, 350 02 Cheb

Kontakty:

Telefon: 731 433 007, 731 433 079
E-mail: charitabetlem@dchp.charita.cz
www.dchp.cz

Provozní doba:
Nepřetržitě

Telefon na sociálního pracovníka
(Po - Pá: 8.00 - 16.30):
731 433 074
731 591 853

• věk nad 18 let
• trvalý pobyt v zemích EU
• platný průkaz totožnosti
• plná soběstačnost
• bezinfekčnost
• stálý oficiální zdroj příjmu
• potvrzení o zdravotním stavu
• ochota spolupracovat na
individuálním plánu

Nabídka služeb:
• ubytování - 130,- Kč /den
• umožnění celkové hygieny těla
• vytvoření podmínek pro zajišťování
úklidu a praní prádla
• zprostředkování získání šatstva
• poskytnutí podmínek pro přípravu stravy
• sociální poradenství
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí
vyplývajících z Individuálního plánu
• podpora při aktivitách podporujících
sociální začleňování uživatele

Cíle služby:
Motivovat a podporovat uživatele k návratu v
maximální možné míře k samostatnému
životu ve společnosti, využívat místní instituce,
které poskytují služby veřejnosti, i přirozené
vztahové sítě, žít běžným způsobem života na
základě vzájemné zakázky uzavřené mezi
poskytovatelem a uživatelem.
Obecným cílem u každého dospělého klienta
je vytvořit či znovuobnovit hygienické
návyky, naučit se žít v komunitě,
najít si zaměstnání na trvalý pracovní poměr,
naučit se hospodařit s penězi, oddlužit se
a najít si bydlení.

