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Місія Низькопорогового центру Гусицька є участь у соціальній 
інклюзії людей,які потребують допомоги. Запропонувати допомогу 
чоловікам  і жінкам ,які немають притулку або потребують 
соціальної допомоги . Підтримати їх у покращенні соціальної 
ситуації. Головна мета послуги-пом’якшення негативного впливу 
життя клієнта на вулиці. В основному це впливає на якість життя. 
Для підтримки клієнтів НДЦ Гуситська надає гарячу та холодну 
їжу,можливівсть прийняти душ, випрати одяг та скористатися 
пропонованими консультаціями. Місія служби (послуг) також 
полягає в тому,щоб мотивувати клієнтів змінити своє життя  
та активізувати свій потенціал.

Як це працює
Правила роботи послуг про клієнтів.
Отримання додаткової інформації проводиться біля входу в загальному 
корпусі в реєстраційному відділі. Для  користування послугами НДЦ 
необхідні усний або письмовий договір,укладений з компетентними 
працівниками. Послугами можна користуватися анонімно.
Час користування послугами НДЦ Гусицька є 30/60хвилин  
(в обгрунтованих випадках може бути продовжений  соціальним 
працівником). Клієнт може скористуватися послугами після зарахування 
компетентим працівником у книзі прибуття та відходу під іменем 
/ прізвиськом, які клієнт вказав при переговорах щодо договору, 
користування послугами НДЦ Гусицька . Персональні дані ми фіксуємо  
відповідно до загальногоположення про захист персональних даних. 
Всі послуги крім обіду є безкоштовні.
Обід (суп і хліб ) коштує 9 корун чеських.

Безкоштовні послуги 
Сніданок: клієнти мать можливість харчуватися з приготовлених 
гарячих та студених страв, які є на столі. З напоїв є завжди приготовлені 
якнайменше два теплі напої,які клієнт сам собі наливає. Є чайник   
і мікрохвильова піч. Клієнти можуть нагріти свою власну їжу, або 
приготувати свій теплий напій. Під час сніданку   клієнти  можуть 
користуватися телефоном або інтернетом. Телефонний дзвінок  
клієнта нетриває більше аніж, 5 хвилин, якщо чекає наступний клієнт. 

Скарги на надані послуги та подяки за підтримку. Ви можете скаргу 
подати безпосередньо соціальному працівникові в НДЦ, менеджерові 
центру або по телефону в офіс R-Mosty.z.s. (тел. 222581241) або  
ж на електронну адресу reditel@r-mosty.cz 
В приміщенні активації КСН ми фіксуємо персональні дані відповідно  
до загального положення про захист персональних даних.  
Вхід і користування послугами центру дозволяється клієнтам  
або зацікавленим у послугах, які:
• які не знаходяться під впливом речовин, що викликають звикання
• уважні до інших клієнтів і співробітників, не заважають своєю 

поведінкою іншим клієнтам наприклад : вульгврна або агресивна 
поведінка (вербальна і фізична агресія призводить до заборони 
користування послугами),голосно розмовляти, кричати.

• не вносять до простору великі та громіздкі багажі.
• дотримуються заборони: куріння, внесення та вживання 

алкоголю,наркотиків за комп’ютерами.
• поважають права працівників НДЦ Гусицька,закінчення  

та обмеження використання послуг в випадку порушування  
правил роботи.

Клієнти, які недотримуються вищевказаних правил,можуть бути 
обмежені в використанні послуг в письмовій формі заборонення.
Собака може входити до приміщення НДЦ Гусицька  подомові  
з працівниками, з кошиком і на повідку.

Соціальне консультування: соціальні працівники надають соціальні 
консультації зареєстрованим клієнтам  після попереднього запису.
Інші послуги НДЦ Гусицька, на які потрібно попередньо  домовитися:
• Навчання компютерної грамотності 
• Навчання  фінансової грамотності (виконання рішення, створення 

внутрішнього бюджету)
• Прання одягу
• Використання душу
• Психологічне консультування 
• Юридичне консультування 
В обгрунтованих випадах можливість використання продовольчої 
допомоги.


