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Veřejný závazek
Posláním sociální služby Charitního domu sv. 
Benedikta Labre – terénní programy (dále také jen 
„TP“) je aktivní vyhledávání sociálně vyloučených 
osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením 
a následná pomoc v jejich nepříznivé životní situaci. 
Zvýšenou podporu služba věnuje lidem, kteří o domov 
akutně přišli, nebo jim hrozí jeho bezprostřední ztráta.

Cílem služby je klient:

 který je informovaný o způsobech řešení jeho 
nepříznivé sociální situace,

 který je orientovaný v možnostech využití dalších 
návazných služebCharitní dům sv. Benedikta Labre - 
terénní programy,

 se kterým jsou sdíleny jeho bio-psycho-socio- 
spirituální potřeby,

 který má vyřízené doklady (rodný list, oddací list, 
křestní list, úmrtní list),

 který je cizincem, jenž je obeznámen s právy 
a povinnostmi života v ČR,

 který má informace o zákonných nárocích (dávkách),

 který zná možnosti, jak řešit svou bytovou situaci,



 který je motivovaný k řešení svého zhoršeného 
zdravotního stavu a zlepšení osobní hygieny,

 který je edukován o negativních dopadech jeho 
závislosti na omamných nebo psychotropních 
látkách,

 který je v kontaktu se svými rodinnými příslušníky,
 kterému je zprostředkována možnost zaměstnání.

Cílová skupina: každý člověk starší 18 let, který je 
zároveň bez domova, nebo patří do problémových 
skupin osob, nebo je osobou ohroženou závislostí 
nebo závislou na návykových látkách, nebo je to osoba 
žijící v sociálně vyloučených komunitách. TP působí 
na území statutárního města Ostrava, zpravidla 
v městských částech: Jih, Radvanice a Bartovice, 
Vítkovice, Slezská Ostrava, Nová Bělá, Stará Bělá, 
Proskovice, Hrabová.

Jak to děláme – zásady služby
 vytváření vztahu vzájemné důvěry,
 nízkoprahovost,
 respekt,
 individuální přístup,
 důstojnost,
 spravedlnost.



Projekt je realizován s finanční podporou statutárního 
města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

…pomoc lidem bez přístřeší

Kontakt
Charita Ostrava 
Charitní dům sv. Benedikta Labre 
– terénní programy 
Lidická 773/54, 703 00 Ostrava-Vítkovice

telefon: 733 441 883, 733 444 059 
e-mail: benedikt.tp@ostrava.charita.cz 
telefon – soc. pracovníci: 733 444 069, 733 444 059 

Vedoucí střediska: Jana Němcová, DiS.  
telefon – vedoucí střediska: 733 441 883

web: www.ostrava.charita.cz

Finanční podpora:
č. ú. 19-6352520277/0100, VS 11153 (KB Ostrava)


