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•

Dům Samaritán se nachází v městské části Klíše přímo
na autobusové zastávce „Štefánikova“ linky MHD č.
11 a 18.

Kde nás najdete

•

Sociální pracovníci jsou k dispozici Po - Čt 8:00 -
15:30 (St 13:00 - 16:00 práce v terénu), Pá 8:00 -
12:00 a to pouze pro nové zájemce nebo uživatele
Noclehárny a centra pomoci Samaritán.

samaritan@charitausti.cz

www.charitausti.cz

charita@charitausti.cz

+420 731 402 494, +420 475 601 805,
+420 472 744 684

Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem

+420 475 601 805, +420 731 545 561

Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem

OBLASTNÍ CHARITA
ÚSTÍ NAD LABEM

DŮM SAMARITÁN

Provozovatel:
Oblastní charita Ústí nad Labem

Zásady Domu Samaritán

Dům Samaritán

Co nemůžeme poskytnout:
• osobní vyzvednutí osoby a její odvoz
• telefonickou krizovou intervenci
• finanční hotovost
• příjem osoby pod vlivem alkoholu
• příjem osoby s akutním infekčním onemocněním

Ceník
CENTRUM POMOCI SAMARITÁN
• polévka + chléb + káva 6Kč
• svačinový balíček 4Kč
• sprcha 10Kč / 15 min.

dále 5Kč / 5 min.

• vyprání prádla 10 Kč
• vyprání prádla + prášek 20 Kč
• šatník symbolický poplatek

NOCLEHÁRNA SAMARITÁN

Muži

• 30 Kč / 30 - noclehů
• 40 Kč / 31 - 60 noclehů
• 50 Kč / 61 - 150 noclehů
• 60 Kč / 151 - 240 noclehů....

Ženy

• 30 Kč / 30 noclehů
• 40 Kč / 31 - 60 noclehů
• 50 Kč / 61 - 150 noclehů
• 60 Kč / 151 - 240 noclehů....

AZYLOVÝ DŮM SAMARITÁN

Muži

• 120 Kč / den - dvoj nebo trojlůžkový pokoj
• 100 Kč / den - vícelůžkový pokoj

Ženy

• 120 Kč / den - dvoj nebo třílůžkový pokoj

Respektování ztráty domova, způsobu života a
porozumění uživatelům je základní hodnotou naší
služby. Všichni zaměstnanci domu Samaritán
poskytují uživatelům podporu a ochranu v obtížné
životní situaci. Dům Samaritán nabízí důvěru,
důstojnost a bezpečný prostor pro načerpání
nových sil.



Centrum pomoci Samaritán Noclehárna Samaritán
Posláním Centra pomoci Samaritán v Ústí nad Labem je nabídnout
osobám bez přístřeší podmínky pro uspokojení jejich základních životních
potřeb. Služba poskytuje stravu, podmínky pro zajištení osobní hygieny,
ošacení a sociální poradenství. Služba nabízí individuální podporu a
bezpečné prostředí pro nepříznivé sociální situace.

Posláním Noclehárny Samaritán v Ústí nad Labem je poskytnout okamžitou
pomoc a podporu osobám bez přístřeší, které mají zájem o přenocování a
využití hygienického zařízení. Služba umožňuje další spolupráci zaměřenou
na dosahování příznivých změn v životě uživatele.

Naše cíle:
• zajištění základních životních potřeb - bezpečí, teplo, strava, osobní

hygiena a ošacení
• snížení sociálních rizik prostřednictvím sociálního poradenství
• začlenění uživatelů do společnosti
• podpora uživatelů k samostatnénu řešení obtížných životních situací
• poskytnutí zázemí k řešení negativních dopadů souvisejících se

ztrátou přístřeší
• motivace a podpora uživatele ke vstupu na trh práce
• získání samostatného bydlení uživatelů
• vytváření podmínek ke zlepšení zdravotního stavu uživatelů
• podpora k obnovení či upevnění rodinných vztahů
• nabídnutí pomoci k řešení finanční situace uživatelů
• podporovat a motivovat uživatele v řešení jejich životní situace,

prohlubovat schopnost uplatňovat svá práva a zprostředkovat kontakt
s návaznými službami a organizacemi v rámci poskytování sociálního
poradenství

Komu je služba určena:

Centrum pomoci Samaritán poskytuje služby mužům a ženám bez přístřeší
ve věku od 18 let.

Časový rozvrh a kapacita služby:

Zařízení má kapacitu 50 osob a jeho činnost je zajištěna denně od 7:30
do 9:00 hod, od 11:00 do 14:00 hod. a od 16:00 do 18:00 hod.

Naše cíle:
• zajištění základních životních potřeb - bezpečí, teplo,
• strava, osobní hygiena a ošacení
• začlenění uživatelů do společnosti
• podpora uživatelů k samostatnému řešení obtížných životních situací
• poskytnutí zázemí k řešení negativních dopadů souvisejících se

ztrátou přístřeší
• motivovat a podporovat uživatele ke vstupu či návratu uživatelů na trh

práce
• získání samostatného bydlení uživatelů
• vytvářet podmínky ke zlepšení zdravotního stavu uživatelů
• podpora k obnovení či upevnění rodinných vztahů
• nabídnutí pomoci k řešení finanční situace uživatelů

Komu je služba určena:

Noclehárna Samaritán poskytuje služby mužům a ženám bez přístřeší ve
věku od 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační.

Časový rozvrh a kapacita služby:

Zařízení má kapacitu pro 13 mužů a 2 ženy a jeho činnost je zajištěna
denně od 18:00 do 7:30 hod. V případě krizové situace jsme schopni
přĳmout zájemce na tzv. Krizovou židli. Jedná se o situace, kdy je zájemce
absolutně bez prostředků, je v nepříznivém zdravotním nebo psychickém
stavu a nebo je ohrožen nepříznivými povětrnostními podmínkami či jinými
závažnými událostmi.

Azylový dům Samaritán
Posláním Azylového domu Samaritán v Ústí nad Labem je nabídnout
osobám bez přístřeší pomoc při řešení jejich obtížné životní situace. Služba
poskytuje sociální poradenství a přechodné ubytování pro muže a ženy.
Každému, kdo naši službu vyhledá, nabídneme prostor pro načerpání
nových sil a podporu na základě individuálního přístupu.

Naše cíle:
• zajištění základních životních potřeb - bezpečí, teplo, strava, osobní

hygiena a ošacení
• snížení sociálních rizik prostřednictvím sociálního poradenství
• snaha o začlenění uživatelů do společnosti
• podpora uživatelů k samostatnému řešení obtížných životních situací
• poskytnutí zázemí k řešení negativních dopadů souvisejících se

ztrátou přístřeší
• motivace a podpora uživatelů ke vstupu či návratu uživatelů na trh

práce
• pomoc při získání samostatného bydlení uživatelů
• vytváření podmínek ke zlepšení zdravotního stavu uživatelů
• podpora k obnovení či upevnění rodinných vztahů
• podpora k řešení finanční situace uživatelů
• podpora a motivace uživatelů k řešení jejich životní situace

Komu je služba určena:
Azylový dům Samaritán poskytuje služby mužům a ženám bez přístřeší.
Služby poskytujeme těmto osobám:
• ve věku od 18 let
• fyzicky soběstačným
• mající platný průkaz totožnosti
• s potvrzenou zdravotní způsobilostí k poskytnutí sociální pobytové

služby dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Časový rozvrh a kapacita služby:
Zařízení má kapacitu 40 osob (28 mužů, 12 žen) a jeho činnost je zajištěna
nepřetržitě.


