
Armáda spásy v České republice
Centrum sociálních služeb Samaritán

Nákladní 24, 746 01, Opava

SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY
MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Číslo: 11 Platnost od: 1. října  2015

29.9.2015

datum

podpis  ředitele Centra
sociálních služeb Samaritán

Opava

Směrnice je určena pro všechny zaměstnance a uživatele sociálních služeb - Centra sociálních
služeb Samaritán v Opavě.

I. ÚVOD

1. Tato směrnice je závazná pro práci v Centru sociálních služeb Samaritán, Armády spásy
Opava pro sociální službu azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum,
sociální rehabilitace.

2. Cílem směrnice je stanovit soubor informací o poskytované sociální službě, a to ve formě
srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena.

II. DOSTUPNOST SLUŽBY 

Poskytovatel určuje místo a dobu poskytování sociální  služby podle druhu sociální  služby,
okruhu osob, kterým je poskytována.

1. Sociální služba azylový dům je poskytována pobytovou formou 24 hodin denně.
2. Sociální služba Noclehárna je poskytována ambulantní formou denně v době od 18.30 –

07.00hod rána
3. Sociální  služba  Nízkoprahové  denní  centrum  je  poskytována  ambulantní  formou

denně od 8.30 – 14.30 hod
4. Sociální služba Sociální rehabilitace je poskytována ambulantní formou v pracovní dny

převážně od 06.00 – 14.30hod, pokud není domluveno jinak.. 
V případě využívání sociální služby na Farmě Strahovice, je možnost pro zájemce z regionu
Opavsko a obce Strahovice tuto službu využívat. 

5. Je dostupná : 
  MHD (5 min zastávka). 
  Magistrát města Opavy 5 min.
  OC Breda – nákupní centrum 10 min
  Městské sady (veřejný park) – 15 min
centrum města Opavy cca. 5 min
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6. Poskytovatel aktivně zjišťuje potřeby uživatelů, zda doba a místo poskytované služby od-

povídá jejich potřebám.
a) V rámci pravidelných porad (sociálních týmů nebo celopersonálních, ranní setkání s 

uživateli).
b) Při spolupráci na individuálním plánování.
c) Dotaznících.  

7. Poskytovatel přizpůsobuje službu potřebám uživatelů, pokud se potřeby uživatelů změní,
organizace na ně reaguje. 

(např.  
a) instalace televize do kulturní místnosti azylový dům , 
b) dle stanovených podmínek možnost kouření a sledování televize na noclehárně
c) možnost využívat kuchyňku k přípravě stravy na NDC 
d) za stanovených podmínek nabídka využívání PC techniky 

III. AKTUALIZACE SMĚRNICE

Revize a aktualizace směrnice se provádí zpravidla jednou za rok nebo dle potřeby. Sociální
pracovník  případně  pověřený  zaměstnanec  sledují  případné  změny  vnitřních  pravidel  a
navrhují  její  aktualizaci.  Navržené  změny  se  předkládají  k připomínkování  ostatním
zaměstnancům. Po připomínkování se vydává následná aktualizace.  

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ředitel CSS odpovídá za to, že text této směrnice je přístupný všem zaměstnancům a je
odpovědný za naplňování směrnice. 
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