
 

 
PROJEKT: Noclehárna a nízkoprahové denní centrum Prunéřov 167 

 

Cíle projektu:  

Předmětem projektu je vytvoření dvou nových sociálních služeb, které v oblasti v současné době 

poskytovány nejsou. Jedná se o službu noclehárny a NDC, v souladu s Komunitním plánem města 

Kadaň a Strategickým plánem sociálního začleňování Kadaň (KPSVL). Pro účely poskytování těchto 

služeb dojde k rekonstrukci prostor v nemovitosti žadatele. Předmětem projektu je rovněž pořízení 

vybavení, které umožní poskytování služeb v odpovídající kvalitě. Výkon příslušných služeb zajistí 

partner projektu. 

 

Dílčí cíle: 

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k 

úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování. Realizace investice umožní 

vytvoření kapacit pro poskytování sociálních služeb a zajištění jejich odpovídající úrovně a kvality, 

vedoucí k sociální inkluzi. 

Projekt je projevem snahy řešit neuspokojivou situaci osob bez přístřeší a osob v sociální tísni v Kadani. 

Posláním je poskytovat lidem bez přístřeší zázemí v bezpečném prostředí, pomáhat jim uspokojovat 

základní životní potřeby (teplo, hygiena, příp. strava) a nabízet pomoc a podporu v tíživé životní a 

sociální situaci se vší slušností, respektem a úctou ke každému jedinci a jeho rodině, zmírnění sociálního 

dopadu lidí žijících na okraji společnosti a posílení jejich motivace k návratu do běžného života. V rámci 

prevence pak předcházet sociálnímu vyloučení a minimalizovat rizika, vyplývající z rizikového chování, 

jak pro jedince, tak i pro společnost. 

- Vznik kapacit pro poskytování služeb noclehárny a NDC; 

- Příspěvek k řešení hlubší problematiky vyjádřené prostřednictvím KPSVL; 

- Uspokojení poptávky po službách, které v současné době v místě absentují; 

- Zvýšení materiálně technické základny žadatele/partnera odpovídající standardům 21. století; 

- Posun k optimalizaci podmínek pro poskytování služeb; 

- Odpovídající pozitivní vliv na proces sociální inkluze a množství sociální patologie v lokalitě; 

- Poskytování pomoci s důstojností a úctou ke každému jedinci, v odpovídajících podmínkách, při 

respektování všech lidských práv; 

- Zvýšení zaměstnanosti. 

 

Předpokládaná doba realizace projektu:    1.12.2019 – 30.6.2020 

Číslo projektu:       CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010445 

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU. 


