
Poslání:

Posláním Noclehárny Betlém Cheb
je poskytnout

přístřeší pro přespání v chráněném
prostředí a podmínky pro vykonání hygieny.

Dále motivovat a podporovat uživatele služby
k návratu v maximální možné míře

k samostatnému životu ve společnosti,
k využívání místních institucí
i přirozených vztahových sítí

a k převzetí zodpovědnosti za svůj život.

Noclehárna Betlém Cheb
Vrázova 842/6, 350 02 Cheb

Diecézní charita Plzeň
IČ: 49774034

Hlavanova 359/16,
326 00 Plzeň

Tel.: 377 221 540
www.dchp.cz

KAUFLAND
„ Nemáme mnoho,

ale dost na to,
abychom se rozdělili. ”

Diecézní charita Plzeň
poskytuje v Chebu další služby:

Azylové domy Betlém Cheb
Nízkoprahové denní centrum Cheb

Občanská poradna Cheb
Středisko sociální rehabilitace Cheb

Krizová pomoc Cheb



Informace o:
• pracovních místech
• ubytovacích zařízeních
• možnostech finančního zajištění
• úřadech, se kterými je třeba jednat
• dalších organizacích v případě, že klient
   nespadá do naší cílové skupiny

Noclehárna
Betlém

Vrázova 842/6, 350 02 Cheb

Kontakty:
Telefon: 731 433 073

E-mail: charitabetlem@dchp.charita.cz
www.dchp.cz

Provozní doba:
Pondělí - Neděle

20.00 - 6.00

Telefon na sociálního pracovníka
(Po - Pá: 8.00 - 16.30):

731 433 090

Kapacita:

• 17 lůžek

Podmínky přijetí:
• věk nad 18 let
• trvalý pobyt v zemích EU
• platný doklad totožnosti
• naměřená hladina alkoholu do 1 promile

Nabídka služeb:
• základní sociální poradenství
• přespání za 40 Kč za noc
• vykonání základní hygieny
• možnost přípravy stravy

Základní sociální poradenství:
• informace přispívající k řešení nepříznivé
   sociální situace uživatelů služby

Cíle služby:
Motivovat a podporovat uživatele k získání 
vhodného navazujícího bydlení a ke
spolupráci s dalšími institucemi, které jsou 
pro další řešení jejich sociální situace klíčové. 
Jedná se především o spolupráci s Nízko-
prahovým denním centrem Cheb a jinými 
projekty v rámci DCHP, tak i dalšími
institucemi.

Pro koho je služba určena:
Muži a ženy bez přístřeší starší 18-i let,
zejména občané Chebu a Karlovarského kraje 
(případně z celé EU), ohrožení sociálním
vyloučením z důvodů:
• ekonomických - neschopnost
 platit nájem, exekuce
• návratu z výkonu trestu
• opuštění ústavní péče - např. dětského
 domova po dosažení 18 let, protialkoholní   
 nebo psychiatrické léčby, apod.
• sociální nepřizpůsobivosti - způsob života   
 vedoucí ke konfliktu se společností,
 zejména v důsledku zneužívání návykových  
 látek, nepříznivého zdravotního stavu za  
 současného nevyužívání zdravotní péče,
 získávání obživy společensky
 neakceptovatelným způsobem

• rozvodu nebo opuštění
 společné domácnosti
• snížené soběstačnosti v základních
 životních dovednostech,
 snížené možnosti zajištění hygienické péče.


