
 
 

Provozní doba: každý den od 19:00 do 06:30 hod. 
(včetně dnů pracovního klidu a svátků) 

Na provoz seďárny dohlíží pracovník Charity sv. Anežky Otrokovice. 
Vstupem do seďárny se zavazujete řídit provozním řádem. 

DBEJTE POKYNŮ PROVOZNÍHO PRACOVNÍKA! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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MOBILNÍ BUŇKY PRO LIDI BEZ DOMOVA – „SEĎÁRNA“ 
(provozovaná v období od 01.11.2016 do 31.03.2017 v objektu za hasičárnou) 

Mobilní buňka je veřejně přístupný objekt, který mohou využívat osoby bez přístřeší denně od 19:00 

do 06:30 hod. Jedná se o vytápěnou místnost se židlemi a toaletou. Je určena mužům i ženám bez 

přístřeší, kteří nemohou z jakýchkoliv příčin využívat zařízení sociálních služeb (např. Azylový dům) 

či ubytovny v Otrokovicích a okolí. 

V seďárně tak lidé mohou přečkat mrazivou noc v teple a vyhnout se případné újmě na zdraví, která 

běžně hrozí osobám bez přístřeší. Dohled nad provozem buňky zabezpečuje provozní pracovník 

Charity sv. Anežky Otrokovice.  

Vstupem do mobilní buňky se každý uživatel zavazuje dodržovat provozní řád a dbát pokynů 

provozního pracovníka. Uživatelé mobilní buňky jsou povinni dodržovat zásady soužití bez násilí. 

V buňce je zakázáno:  kouření a konzumace alkoholu či jiných drog 

 donášení zbraní, ostrých či skleněných předmětů 

 chovat se agresivně či hlučně 

 poškozovat nebo odnášet vybavení mobilní buňky 
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Kontaktní osoba za město Otrokovice: 

Bc. Kamil Hric, DiS., ved. odd. soc. pomoci, tel. 577 680 435,  
723 216 372, hric@muotrokovice.cz 

 

Kontaktní osoba za Charitu sv. Anežky Otrokovice: 

Mgr. Aleš Jaroš, vedoucí Samaritánu – služeb pro 
lidi bez domova, tel. 577 925 083, 605 564 039, 
samaritan@otrokovice.charita.cz 
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