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SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY 
Prostředí a podmínky

Ćíslo :13 Platnost novely 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 cent-
rum, sociální rehabilitace.

2. Cílem směrnice je srozumitelně informovat  o poskytované sociální  službě zájemce o
službu a veřejnost.    

3. Prostředí odpovídá kapacitě služby (přiměřenost prostředí vnějšího i vnitřního vybavení).
 

II. SOUKROMÉ PROSTORY

A. Sociální služba azylový dům 

1. Zařízení tvoří podsklepená 3 podlažní budova.  
2. V prvním patře se dále nachází 3 pokoje pro uživatele azylového domu, kuchyňka pro přípravu

stravy  včetně  pračky  pro  uživatele  azylového  domu,  hygienické  zázemí  (  2x  sprcha,  3x
umývadla, 2x WC + 2x pisoáry

3. Ve druhém patře se dále nachází kuchyňka pro přípravu stravy, celkem 5 pokojů pro uživatele
azylového domu, z toho 3 pokoje s vlastním sociálním zařízením a 2 pokoje se společným
sociálním zařízením přístupným z chodby. 

4. Kuřárna se nachází ve druhém patře - balkón. 
5. Ve  třetím  patře  se  dále  nachází  3  pokoje  pro  uživatele  azylového  domu  (se  sociálním

zařízením), kuchyňka pro přípravu stravy, součástí kuchyňky je pračka pro uživatele azylového
domu, dále se zde nachází kancelář ředitele, kancelář administrativní pracovnice a kotelna.

6. Uživatel  má  možnost  si  pokoj  vybavit  dle  dispozičních  možností  pokoje  svými  obrazy,
fotografiemi, části nábytku, květin, přehozem na postele, malou světelnou lampou apod.

7. Přesunovat nábytek, aby vyhovoval potřebám uživatele, a bezpečnostnímu hledisku lze pouze
se svolením zaměstnanců azylového domu.

8. Uživatel  vlastní  klíč  od  pokoje  a  od  spojovacích  dveří.  V případě  potřeby  má  možnost  se
uzamknout i na sociálním zařízení.
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9. Dále má uživatel možnost si zamknout přidělenou skříň na pokoji pro své osobní věci. 
10. Uživatelé,  kteří  chtějí  a  dle možnosti  zařízení  mají  v kuchyňkách k dispozici  uzamykatelnou

skříňku na nádobí či potraviny.
11. Společné prostory jsou společenská místnost v 1. nadzemním podlaží, je vybavena kuchyňskou

linkou  se  spotřebiči.  Součástí  místnosti  je  sedací  souprava,  televize,  stůl  se  židlemi.
Společenská místnost se nezamyká, je přístupná uživateli 24 denně.

12. Nevýhodou jsou pokoje sdílené 2 až 3 uživateli  a 1x 4 lůžkový, kde je částečně omezeno
soukromí jednotlivce. 

13. Zařízení se snaží zajistit dostatek vhodných bytů a pokusit se dle možností vytvořit dostatek 1
lůžkových pokojů.

B. Sociální služba noclehárna

1. Ke vstupu do noclehárny slouží boční vchod budovy. Noclehárna se skládá z prostor (místnost
pro  přespání  s kapacitou  18  lůžek  (9  dvoupatrových  kovových  postelí)  ,   místnost  pro
převlékání vybavena 18 skříňkami, uživatel má k dispozici klíč a může si skříňku uzamknout,
během pobytu na noclehárně. 

2. K noclehárně patří samostatné sociálního zařízení (vybaveno 2 x sprcha a 2 x WC a 3 x velké
umyvadlo).  Před vstupem do místnosti k přespávání je umístěna nerezová várnice s čajem, a
rychlovazná konvice na vodu. 

3. Součástí noclehárny je velká místnost (slouží během dne nízkoprahovému dennímu centru). 
4. Zaměstnanci  si  uvědomují,  že  prostory  místnosti  pro  přespání  jsou  zaplněny  kovovými

postelemi, proto má uživatel možnost využít po celou dobu místnost denního centra, televizi do
20 hod, a kouřit smí do 20 hod ve venkovním prostoru – boční rampa.

5. V zařízení noclehárny je zakázáno kouřit.

C. Sociální služba nízkoprahové denní centrum 

 
1. V přízemí je velká místnost s umývadlem pro sociální službu nízkoprahové denní centrum.
2. Místnost pro denní pobyt je vybavena stoly, židlemi, televizním přístrojem a policemi na 

knížky.
3. Součástí denní místnosti je kuchyňka vybavená 4 plotýnkovým vařičem, odsávačem par, 

kuchyňskou linkou, varnou konvicí. 
4. Sociálního zařízení (vybaveno 2 x sprcha a 2 x WC a 3 x velké umyvadlo).
5. Místo vyhrazené ke kouření je venku – dveře nízkoprahového denního centra - rampa. Tento 

prostor je přístupný všem uživatelům sociální služby. V ostatních prostorách je zakázáno 
kouřit. 

6. Celková kapacita služby je 30 osob. 

     D. Sociální služba sociální rehabilitace

1. sociální rehabilitace se poskytuje:

a) Farma Strahovice – pracovní rehabilitace, 

b) Centrum sociálních služeb Samaritán _ prádelna, výdejna jídla, klubovna CSS - počítač

c)  Dům pro ženy a matky s dětmi 
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III. AKTUALIZACE SMĚRNICE

Revize aktualizace směrnice se provádí maximálně jednou za dva roky nebo dle potřeby.
Sociální pracovník nebo jím pověřený pracovník sleduje případné změny vnitřních pravidel
a  navrhuje  její  aktualizaci.  Navržené  změny  se  předkládají  k připomínkování  ostatním
zaměstnancům. Po připomínkování se vydává následná aktualizace.  

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

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