
          
Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově

DOMOVNÍ ŘÁD 

1. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÉ SLUŽBY

a) Tento domovní řád je určen pro Armádu spásy, Dům pro matky s dětmi, Dvořákova 21/235,
Havířov.  Řád  je  závazný  pro  zaměstnance,  uživatelky  služby  a  osoby,  které  se  pohybují
v areálu Armády spásy. 

b) Služba nabízí
• Poskytnutí  ubytování,
• podporu při zajištění stravy,
• podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
• podporu v oblasti bydlení
• podporu v oblasti financí
• podporu v  oblasti práce
• podporu v oblasti vzdělávání
• podporu v oblasti rodičovských kompetencí
• podporu v oblasti rodinných vztahů
• podporu v duchovní oblasti
• umožnění dobrovolnické činnosti, veřejně prospěšné práce a výkonu alternativních trestů,
• zprostředkování nabídky bezplatných návazných služeb. 

c) Obsah a popis služby     
• Dům pro matky s dětmi v Havířově umožňuje využití pobytové služby na přechodnou dobu

zletilým těhotným ženám, matkám nebo zákonným zástupcům s dětmi v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení.

• Sociální  služba  je  poskytována  zletilým  těhotným  ženám,  matkám  nebo  zákonným
zástupcům s dětmi do 18 let, i starším do 26 let v případě studia, které se ocitly v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení z různých důvodů.

• Sociální služba zohledňuje individualitu každé uživatelky a v jejím zájmu směřuje k řešení
její  nepříznivé  situace  a  následnému  brzkému  návratu  k  běžnému  způsobu  života  v
přirozeném prostředí.

• Azylový dům je dvoustupňová pobytová služba: 
1. stupeň –  pobytová služba v Domě pro matky s dětmi,                                    
2. stupeň – pobytová služba v terénních bytech. 

2. PROVOZ ZAŘÍZENÍ

2.1 Postup při přijetí zájemkyně
• Jednáním  se  zájemkyní  o  poskytnutí  služby  je  pověřena  sociální  pracovnice.  O  přijetí

rozhoduje sociální tým, který je sestaven z ředitelky, koordinátorky pracovnic v sociálních
službách a sociálních pracovnic.

• Zájemkyně je nejprve seznámena s podmínkami, za nichž je služba poskytována a v případě
souhlasu je s ní sepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby. První smlouva se uzavírá na
dobu jednoho měsíce, celková doba pobytu by neměla přesáhnout 1 rok. Před uzavřením
smlouvy je zájemkyně povinna vyřídit si u svého registrujícího praktického lékaře posudek
o zdravotním stavu. Bezinfekčnost svých dětí stvrzuje podpisem.   

• Sociální  pracovnice  ubytovává  uživatelku  na  připravený  pokoj,  seznámí  uživatelku  s
prostory zařízení i jejich zaměstnanci.

• Pracovnice  v sociálních  službách  uživatelku  seznámí  s  provozem  společné  kuchyně,



prádelny a sušárny. Předá uživatelce klíče, tj. klíč od pokoje, bezpečnostní skříňky, skříňky v
kuchyňce a schránky na poštu. Nabídne uživatelce možnost zapůjčení inventáře. 

2.2 Ukončení poskytování služby
• Ukončení smlouvy si uživatelka vyřídí u sociální pracovnice. Při ukončení odevzdá všechny

zapůjčené věci a předá uklizený pokoj pracovnici v sociálních službách.
• Důvody ukončení ubytování jsou stanoveny ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby, kterou

uživatelka podepsala a obdržela při přijetí. Uživatelka může ukončit ubytování v azylovém
domě kdykoliv na základě svého rozhodnutí. 

• Výpovědní lhůta činí jeden den od předání výpovědi.
       
2.3 Služba není poskytována osobám

• Které mají zdravotní stav vyžadující umístění v odborném zařízení,
• jejichž akutní infekční onemocnění by ohrozilo další osoby,
• které by z důvodu duševní poruchy narušovaly závažným způsobem kolektivní soužití, 
• žádajícím o sociální službu, kterou neposkytujeme,
• v případě nedostatečné kapacity k poskytnutí služby,
• jimž bylo ukončeno poskytování služby v Domě pro matky s dětmi v době kratší než 

6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

2.4 Denní provoz
• Zařízení má nepřetržitý provoz.

Denní program

8:30 ranní setkání (po - pá)
9:00 – 10:30 úklid společných prostor
12:00 – 14:00 doporučený odpolední klid 
15:00 – 17:30 návštěvní doba
18:30 – 20.00 úklid společných prostor 
20:00 noční klidový režim 
22:00 – 7:00 noční klid

• Ranní setkání se uskutečňuje během pracovního týdne v kulturní místnosti.
• Pokud uživatelka odchází z azylového domu, je povinna nahlásit svůj odchod, odevzdat klíč

od  pokoje  a  zapsat  čas  svého  odchodu  do příslušné  knihy na  recepci.  Při  příchodu  do
zařízení se nahlásí na recepci a zapíše čas svého příchodu. Pokud opouští azylový dům dítě,
musí  tuto  skutečnost  nahlásit  zákonný  zástupce  –  matka  dítěte  na  recepci  pracovnici  v
sociálních službách. Matka je plně zodpovědná za své dítě, nesmí opustit azylový dům bez
dítěte. 

• Pokud chce uživatelka přenocovat mimo azylový dům, informuje o tom sociální pracovnici.
• Uživatelka je povinna udržovat pořádek a čistotu na svém pokoji. Společné prostory uklízí

dle rozpisu služeb v rámci aktivizačního programu.
• Uživatelka má možnost přijímat soukromé návštěvy v kulturní místnosti nebo na zahradě. V

jiných prostorách zařízení se návštěvníci nesmí pohybovat. Mimo návštěvní dobu může být
návštěva přijata po předchozí domluvě se sociální pracovnici. Za veškeré jednání návštěvy
plně odpovídá uživatelka.

• Bez souhlasu hospodářky se v pokojích a společných prostorách nesmí přemisťovat nábytek
ani zařízení. Není dovoleno lepit cokoli na stěny nebo zatloukat hřebíky. Opravy a jakékoliv
zásahy do elektrické sítě jsou zakázány. Osobní spotřebiče pro používání na pokoji musí mít
uživatelka nahlášené a schválené hospodářkou.

• Kouření je dovoleno pouze na zahradě. Výjiměčně v případě nepřízně počasí v mezidveří



bočního vchodu zařízení.

2.5 Omezený přístup
• Zákaz vstupu do prostor určených pouze pro zaměstnance azylového domu.
• Děti nesmí vstupovat do vymezeného prostoru ke kouření, tj. mezidveří u bočního vchodu 

do zařízení. 
• Zákaz vstupu se zvířaty.

3. PRÁVA  A POVINNOSTI 

3.1 Uživatelka Domu pro matky s dětmi má právo:
1. Na poskytnutí ubytování.
2. Na pomoc při uplatnění svých zákonných práv.
3. Na poskytování služeb v souladu se Smlouvou o poskytnutí sociální služby.
4. Na respektování lidské důstojnosti a osobních svobod.
5. Na respektování svého náboženského vyznání.
6. Na zajištění nebo možnost přípravy stravy dle provozních pravidel azylového domu.
7. Na respektování svého soukromí dle vnitřních pravidel organizační jednotky.
8. Na ochranu osobních údajů.
9. Na sociální poradenství a účinnou pomoc zaměstnanců Armády spásy. 
10. Podávat stížnosti, podněty a návrhy vztahující se k životu a chodu azylového domu.
11. Na uzamykatelný prostor pro osobní věci a oblečení dle provozních možností azylového

domu.
12. Uschovat si v zařízení azylového domu cennosti a finanční částky dle pravidel stanovených

ve vnitřních směrnicích zařízení.
13. Na dostatečný prostor k uplatnění vlastní vůle při  řešení své nepříznivé sociální situace.

Tento prostor je dán vnitřní směrnici zařízení. 
14. Spolupodílet se na tvorbě Smlouvy o poskytnutí sociální služby.
15. Aktivně tvořit svůj individuální plán.
16. Nahlížet do svých spisů v papírové i v elektronické podobě.
17. Na možnost přizvat k jednání o službě třetí osobu.
18. Uživatelkám  i  dětem  musí  být  zachována  všechna  další  práva  daná  vyššími  právními

normami České republiky.

3.2 Uživatelka Domu pro matky s dětmi je povinna:

1. Dodržovat všechny řády, Smlouvu o poskytnutí sociální služby a směrnice, se kterými byly
prokazatelně seznámeny.

2. Spolupracovat na řešení své nepříznivé sociální situace se zaměstnanci Armády spásy.
3. Podílet se dle pokynů zaměstnanců Armády spásy na udržování pořádku v pokojích, budově

a v jejím okolí.
4. Dbát na osobní hygienu svou i svých dětí.
5. Hlásit  neprodleně  zaměstnancům  Armády  spásy  každé  podezření  na  výskyt  parazitů,

nakažlivé a infekční nemoci své i svých dětí.
6. Ve zcela výjimečném případě na požádání předložit k nahlédnutí obsah svých zavazadel  

a umožnit přístup osobních věcí z důvodu zajištění bezpečnosti, dle pravidel stanovených ve
vnitřní směrnici zařízení.

7. Každý  pokoj  musí  být  přístupný  zaměstnancům Armády  spásy.  Uživatelka  je  povinna  
na požádání zpřístupnit skříň zaměstnancům Armády spásy. Takové situace řeší směrnice.

8. Dbát na to, aby měly své osobní doklady v pořádku a v platnosti.
9. Nahlásit zaměstnancům Armády spásy opuštění budovy na dobu delší než jeden den.
10. Dle pokynů zaměstnanců Armády spásy se zúčastňovat pracovních aktivit.
11. V objektu Armády spásy jsou uživatelky povinny podrobit se případné dechové zkoušce na



alkohol, kterou provádí zaměstnanec azylového domu.
12. Věci přidělené uživatelce zůstávají majetkem Armády spásy. Uživatelky jsou povinny s nimi

šetrně zacházet a při ukončení poskytování služby je musí vrátit v nepoškozeném stavu.
Každá uživatelka plně odpovídá za škodu, kterou způsobila ona nebo její děti.

3.3 Hrubé porušení domovního řádu:

• Vstupovat  pod  vlivem  alkoholu,  omamné  látky  (s  výjimkou  tabákových  výrobků)  do
objektu azylového domu. Vnášet a konzumovat v objektu azylového domu alkohol, omamné
látky  (s  výjimkou  tabákových  výrobků),  jiné  nebezpečné  látky  a  věci,  vnášet  zbraně,
pedofilní a pornografické materiály (v tištěné i elektronické podobě).

• Agresivní a vulgární chování, jakékoliv formy fyzického nebo psychického násilí.
• Veškeré projevy sexuálního chování a obtěžování v objektu azylového domu.
• Kouřit, používat otevřený oheň mimo stanovené prostory.
• Opuštění dětí v azylovém domě.
• Dluh na nájemném.

Hrubé porušení domovního řádu může být důvodem pro předčasné ukončení smlouvy.

3.4 V objektu Armády spásy je zakázáno:

1. Kouřit, používat otevřený oheň mimo stanovené prostory.
2. Používat elektrické spotřebiče, pokud to není v souladu s vnitřní směrnicí.
3. Používat jakékoli formy násilí.
4. Vnášet do objektu Armády spásy alkohol, drogy nebo je v zařízení konzumovat.
5. Vnášet do zařízení pornografické materiály, zbraně nebo nebezpečné předmět.
6. Vstupovat  do  areálu  Armády spásy v  podnapilém stavu,  pod vlivem omamných látek  

a se zjevným úmyslem agresivního chování.
7. Přechovávat jídlo mimo určené prostory.
8. Manipulovat s nábytkem a zařízením azylového domu bez svolení zaměstnanců Armády

spásy.
9. Veškeré projevy nevhodného sexuálního chování a obtěžování či vulgárního vystupování.
10. Hraní hazardních her, hlučná zábava, nedodržování nočního klidu.
11. Narušovat dobré soužití v azylovém domě.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Jakékoliv změny v Domovním řádu schvaluje ředitelka a její přímý nadřízený. Jednotlivé
body Domovního řádu se individuálně přizpůsobí uživatelkám a to formou dohody, např. ve
Smlouvě o poskytnutí sociální služby.

2. Ukáže-li se, že některá z uživatelek není ochotna se podřídit Domovnímu řádu azylového
domu, může jí být na základě rozhodnutí ředitelky ihned ukončeno poskytování služby.

3. Tento řád nabývá účinnosti dnem 1.11.2013 a platí do odvolání.

                Mgr. Blanka Wlosoková    Bc. Tomáš Surovka
ředitelka oblastní ředitel




