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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ARMÁDY SPÁSY, CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

NOCLEHÁRNA, VIKÝŘOVICKÁ 1495, ŠUMPERK 

POSLÁNÍ ARMÁDY SPÁSY V ČR: 

Armáda spásy, jako mezinárodní hnutí, je součástí všeobecné křesťanské církve. 

Jejím posláním je kázat evangelium, dobrou zprávu o Ježíši Kristu, a v jeho jménu 

naplňovat lidské potřeby bez jakékoliv diskriminace. Cílem Armády spásy je 

zejména zajišťovat, organizovat a provádět křesťansky zaměřenou pastorační a 

sociální péči všem potřebným a sociálně vyloučeným. 

 

POSLÁNÍ SLUŽBY NOCLEHÁRNA: 

Předcházet možným újmám na zdraví a životech osob bez domova . 

Poskytnutí bezpečného přespání, zajištění podmínek pro hygienu a         

výdej jednoduché stravy (polévka s chlebem). 

Motivovat uživatele k využívání návazných služeb. 

 

CÍLOVÁ SKUPINA: 

Služba je určena pro muže a ženy bez přístřeší starší 18-ti let, kteří jsou fyzicky 

soběstační. 

Krátkodobé, konkrétní cíle služby noclehárny: 

 

 snižovat počet osob přespávajících na ulici, squatech, nádražích apod. 

 snižovat ohrožení zdraví i životů osob bez domova, především v zimních měsících 

 podporovat sociální začlenění uživatelů noclehárny vytipováním vhodných zájemců o 

sociální službu azylový dům, a zprostředkováním jiných návazných služeb 

 v případě zájmu podpora ze strany duchovních pracovníků Armády spásy 

 

o procentuální vyhodnocení pobytu osob, kteří službu využívají dlouhodobě, nových 

uživatelů a jejich následného využívání služby i vzhledem k ročním obdobím 

o procentuální vyhodnocení využívání návazných služeb, léčeben, zdravotnických 

zařízení, získání zaměstnání apod. 

o procentuální vyhodnocení obložnosti v kalendářním roce  

Vyhodnocení 1 x ročně 
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Rozvojové a strategické cíle služby 

 

 zabezpečení vyššího stupně soukromí při zajištění osobní hygieny; 

 podpora zdravotního stavu, zajištěná ve spolupráci s lékaři; 

 zvýšení dostupnosti služby vyznačením směrovek, tabulí na frekventovaných 

veřejných místech (nádraží apod.)  

Vyhodnocení 1x za 3 roky 

 

Zásady poskytování služeb noclehárny: 

 

 Přístup k uživateli na základě křesťanských hodnot;  

Akceptujeme uživatele v jejich životních situacích a přijímáme je jako jedinečné osobnosti 

s úctou a trpělivostí 

 Zásada individuálního přístupu dle potřeb uživatele a možností zařízení; 

Respektujeme potřeby uživatelů, jejich osobní cíle a právo volby, jejich fyzické a psychické 

možnosti. 

 Zásada rovného přístupu; 

Uživatele nediskriminujeme ani nestigmatizujeme. Služba je poskytována  bez ohledu  na 

pohlaví, náboženské či politické přesvědčení, etnickou příslušnost, sexuální orientaci, a jiné 

osobnostní rysy. K uživatelům přistupujeme dle jednotných pracovních postupů.  

 

 Zásada odbornosti a týmové spolupráce. 

Organizace klade důraz na pravidelné vzdělávání pracovníků, fungující vzájemnou komunikaci, 

sdílení informací, koordinaci práce, pravidelné porady, supervize a jednotné pracovní postupy. 

 

 Zásada nízkoprahovosti  

nevyžaduje se aktivní účast na řešení osobní situace, symbolická úhrada nákladů na 

poskytovanou službu, službu je možné využívat anonymně 

 

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ SLUŽBY: 

 volná kapacita zařízení; 

 fyzická soběstačnost a zdravotní stav uživatele odpovídá možnostem zařízení (zařízení 

není bezbariérové a neposkytuje ošetřovatelské a zdravotnické služby); 

 respektování pravidel zařízení a principů služby (např. povolená tolerance alkoholu je do 

0,8 promile); 
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NOCLEHÁRNA – nabízené služby: 

 možnost přespání zpravidla na 6 lůžkových pokojích;  

 polévka s chlebem a čaj zdarma; 

 zajištění podmínek pro osobní hygienu,  

 možnost praní prádla, sušení prádla, využití skladu ošacení a další podle stanoveného 

ceníku;  

 pro zájemce bezplatné sociální poradenství, osobní rozhovory se sociálními 

pracovníky; 

 možnost výkonu alternativních trestů; 

 možnost zaměstnání na pracovní místa Veřejně prospěšných prací; 

 v případě zájmu podpora ze strany duchovních pracovníků Armády spásy; 

 

Výjimky z daných pravidel může v naléhavých případech povolit pouze vedoucí 

organizační jednotky. 

Poslední aktualizace dne:  16. května 2016   

Alena Krejčí, DiS, ředitelka Centra sociálních služeb     


