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Armáda spásy poskytuje sociální služby                     

na základě křesťanských zásad osobám,                

které jsou v nepříznivé sociální situaci.             

Snažíme se pomáhat i těm, kteří z lidského hlediska 

již nemají šanci nového návratu. 

 

SAMARITÁN  

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ARMÁDY 

SPÁSY V OPAVĚ POSKYTUJE  

AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

 

Armáda spásy v České republice, z.s. 

Centrum sociálních služeb Samaritán 

Nákladní 24, 746 01 Opava 

 

Tel.: 553 712 984, Mob.: 773 770 186 

E-mail: socialni_adopava@armadaspasy.cz  

 www.armadaspasy.cz 

 

POSLÁNÍ                

Posláním sociální služby Azylový dům v Centru sociálních 
služeb Samaritán v Opavě je nabízet pomoc mužům, kteří se 
ocitli z různých příčin v nepříznivé životní situaci.  

Uživatelům služby poskytujeme sociální poradenství, 
ubytování na přechodnou dobu, stravu, aktivizační, 
duchovní a volnočasové programy.  

Prostřednictvím individuální sociální práce jim pomáháme 
v osamostatnění a následném začlenění zpět do společnosti.  

 

CÍLE AZYLOVÉHO DOMU 

Cílem sociální služby azylový dům je:  

 pomoci uživateli s hledáním zaměstnání či udržením 
jeho stávajícího zaměstnání 

 provázet uživatele k získání vhodného bydlení 

 vedení uživatele k získání návyku racionálního 
hospodaření s finančními prostředky 

 obnovení či udržení pracovních návyků uživatelů 
prostřednictvím aktivizačního programu 

 pomoc uživateli při uplatňování práv a obstarávání 
úředních či osobních záležitostí 

 
CÍLOVÁ SKUPINA 
 
Cílovou skupinou sociální služby azylový dům jsou fyzicky 
soběstační muži od 18 let věku, kteří se ocitli v nepříznivé 
sociální situaci a mají zájem ji řešit.  
 
Služba není poskytována osobám: 
 

 které nespadají do cílové skupiny 
 které jsou pod vlivem alkoholu nebo drog 
 které odmítají přijmout pravidla stanovená ve 

vnitřních předpisech (v domovním řádu azylového 
domu) 

 které nedoloží posudek ošetřujícího lékaře o svém 
zdravotním stavu 

 které mají udělen zákaz využívání služeb vyplývající 
z domovního řádu  

 pokud je kapacita zařízení vyčerpána 

 

 

OBSAH POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

Poskytnutí ubytování 

 ubytování zpravidla na dobu 1 roku ve dvou až 
čtyřlůžkových pokojích 

 umožnění celkové hygieny těla (osprchování) 
 zajištění pro úklid, praní, žehlení osobního prádla 

Místo pro přípravu stravy 

 uživatelé mají k dispozici čtyři kuchyňky  

Poskytnutí základního sociální poradenství, pomoci při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí 

 pomoc při vyřizování běžných záležitostí 
vyplývajících z individuálně určených potřeb  
(pomoc s vyřízením dokladů, sociálních dávek, 
zprostředkování ubytovacích zařízení apod.)  

 pomoc při komunikaci s úřady a dalšími 
organizacemi 

 podpora při hledání zaměstnání a bydlení 

Nabídka aktivizačních, duchovních a volnočasových 
programů, možnost výkonu obecně prospěšných prací  

 

PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU 

Zájemci o službu mají možnost navštívit sociální pracovnici, 
která jim poskytne veškeré informace o ubytování na 
azylovém domě a provede s nimi jednání se zájemcem. 
Zároveň si mohou azylový dům prohlédnout. Dále je také 
zájemci předána žádost o sociální službu k vypsání.   

 

 

http://www.armadaspasy.cz/
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PROVOZ A KONTAKT 
 

Adresa: 

Armáda spásy v České republice, z. s.   

Centrum sociálních služeb Samaritán 

Nákladní 24, 746 01 Opava 

Tel.: 553 712 984, Mob.: 773 770 187 

E-mail: socialni_adopava@armadaspasy.cz  
 

AZYLOVÝ DŮM 

Provozní doba: nepřetržitá  
 
Sociální pracovník: PO-PA 7.00-11.00, 13.30-15.00 
 
Cena služby: 115 Kč/den  

Kapacita: 26 lůžek 

Dalších 7 lůžek poskytujeme na tréninkových bytech 
Armády spásy v Opavě a na Farmě ve Strahovicích.  
 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 
 

Provozní doba:   PO–PA   8.30–14.30  
 
Sociální pracovník: PO-PA 11.00-12.00, 13.30-14.00 
 

      

                                           

                                      

 

                      

 

POSLÁNÍ 

Posláním sociální služby sociální rehabilitace v Centru 
sociálních služeb Samaritán v Opavě je podpora osob 
ohrožených sociálním vyloučením, které se v důsledku 
nezaměstnanosti ocitly v tíživé životní situaci. Jsou bez 
přístřeší, ztratili pracovní návyky a s tím spojené znalosti, 
dovednosti a schopnosti.  

 

CÍLE SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Cílem sociální služby sociální rehabilitace je:  
 vytvoření nebo obnovení základních pracovních 

návyků 
 získání nových teoretických i praktických znalostí       

a dovedností 
 podpora při hledání pracovního místa a podpora 

v době nástupu do zaměstnání 
 
 

CÍLOVÁ SKUPINA 
 
Cílovou skupinou sociální služby sociální rehabilitace jsou 
muži a ženy starší 18 let věku do doby pobírání starobního 
důchodu: 

 kteří jsou z různých příčin dlouhodobě 
nezaměstnaní a chtějí si obnovit pracovní návyky 

 kteří se chtějí připravit na zaměstnání na běžném 
pracovním trhu a potřebují získat teoretické nebo 
praktické dovednosti a znalosti 

 
 

 

 

OBSAH POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

 Pracovní aktivity – úklidové práce, péče o zvířata, 
malířské a natěračské práce, nácvik zahradnických 
prací, nácvik údržbářských dovedností 

 Pomoc a podpora při hledání zaměstnání – sepsání 
životopisu, vyhledávání zaměstnání na internetu, 
umožnění telefonátu ohledně volného pracovního 
místa  

 

 
 
 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

 Zásada individuálního přístupu k uživateli – klade    

se důraz na individuální potřeby a také osobnostní 
předpoklady každého uživatele. 

 Zásada svobodné volby uživatele – zařízení 
respektuje volbu uživatele při řešení své životní 
situace v souladu s pravidly dané služby. 

 Zásada flexibility – pružně reagovat na aktuální 
potřeby uživatele.  

 Zásada odbornosti a týmové práce personálu 
(vzdělávání zaměstnanců, sdílení informací,   
jednotný pracovní postup). 

 Zásada práce a přístupu k člověku na základě 
křesťanských hodnot a etického kodexu Armády 
spásy. 

 
Každý uživatel může využít schránku umístěnou na chodbě, 
která je určená k podávání podnětů, připomínek a stížností 
na kvalitu poskytované služby. Na nástěnce nad schránkou 
jsou popsána pravidla pro postup při podávání stížností. 
Na nástěnce na chodbě před kanceláří sociálního pracovníka 
jsou vyvěšeny informace potřebné v případě vzniku nouzové 
nebo havarijní situace - směrnice Zásady bezpečnosti osob  
a požární ochrany.  


