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Centrum sociálních služeb Armády spásy Karlovy Vary 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6 – 15 let 
 

Směrnice č. 5 
 

Domovní řád  – "Klub na  Úvalské" 

 

Misijní prohlášení Armády spásy: 

„Armáda spásy jako mezinárodní hnutí je součástí všeobecné církve. Její poselství je 
založeno na Bibli. Její služba je motivována láskou k Bohu. Jejím posláním  je kázat 
evangelium, dobrou zprávu o Ježíši Kristu, a v jeho jménu naplňovat lidské potřeby 

bez jakékoli diskriminace.“ 

 

Tento řád je určen pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM), Klub 
"na Úvalské", ul.Úvalská 36 (ubytovna na Úvalské), 360 01 Karlovy Vary – Drahovice. 
Řád včetně svých příloh je závazný pro zaměstnance, uživatele služeb a osoby, které 
se pohybují v areálu NZDM Armády Spásy (dále jen AS). 
 
Poslání: 
 
Pomáhat dětem porozumět sami sobě a obtížným situacím, ve kterých se často nacházejí. 
Podporovat jejich samostatnost, růst v odpovědnosti, budování zdravých vztahů  a zlepšování 
komunikace se svým okolím.  
 
Cílová skupina: 
 
Poskytujeme služby dětem ve věku 6-15let, které nemají zdravotní omezení pro samostatný pohyb 
v našich prostorech a potřebují podporu v nepříznivé sociální situaci. Jako je například:  

● časté stěhování a s tím spojená změna školy, ztráta kamarádů a adaptace na nové 
prostředí, 

● neúplná rodina (rozvod rodičů, rodič ve vězení, úmrtí v rodině..), 
● nevyřešená bytová situace, případně rodina ve finanční krizi, 
● dítě vyloučené z kolektivu, ohrožené šikanou nebo naopak negativním vlivem party, 
● špatný prospěch ve škole, záškoláctví, 
● dítě s výchovnými problémy nebo ohrožené odebráním z rodiny, 
● problémy s vrstevníky  
● závislosti v rodině apod.  

 
Služby nejsou poskytovány: 
 

● zájemcům, kteří vyžadují jinou sociální službu než poskytujeme, 
● pokud nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá, 
● pokud má zájemce zákaz kvůli porušování pravidel. 

 
 

Okamžitá kapacita je 25 dětí v ambulantní i terénní formě.  
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1. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 
 

     AS poskytuje tyto činnosti:  
 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (rozvoj dovedností práce s PC, pomoc se 
školou, besedy, pouštění filmů a následné diskuse, podpora vlastních aktivit, nabídka 
volnočasových aktivit, sportovní aktivity, skupinové rozhovory), 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (rozvoj při orientaci ve 
společnosti, kontakt s vrstevníky, skupinové činnosti, kontakty na návazné služby),  

sociálně terapeutické činnosti (posilování dovedností nutných v každodenním životě ve 
společnosti - individuální rozhovor, práce se skupinou, pomoc v krizi),  

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí (poskytování informací, možnost doprovodu na různé instituce). 
 

 
 

NZDM poskytuje služby v souladu s Regionální kartou a poskytuje pomoc v 
následujících  oblastech potřeb: 
 

 možnost řešit nepříznivou sociální situaci, 
 možnost poradit se /požádat o radu, 
 možnost naplnit volný čas, 
 možnost kontaktu s vrstevníky, 
 pravidelná docházka do školy, 
 pravidelná příprava do školy, 
 chování ve škole, 
 znalost oblastí možné přípravy na budoucí povolání a posouzení svých schopností 

zvládání tohoto studia, 

 orientace ve změnách spojených s dospíváním a postojích a požadavcích okolí, 
 získání náhledu na svá osobnostní práva, 
 získání náhledu na své povinnosti v běžném životě, 
 schopnost využívat veřejných služeb, 
 schopnost včas vyhodnotit situaci vystavení se sociálně patologickému jednání a 

reagovat na ní, 
 schopnost včas vyhodnotit situaci vlastního sociálně patologického jednání a jeho 

důsledků, 

 naplňování svého volného času, 
 funkční vztahy s rodinou, 

 styk s vrstevníky. 
 

 
Tyto služby jsou poskytovány zdarma. 
 

 Zájemci o službu jsou zaměstnanci NZDM během prvních maximálně 5 návštěv 
(tzv.Prvokontakt) podány základní informace o službě. Zájemce je seznámen s nabídkou, 
individuálním plánováním,se svými právy a povinnostmi, pravidly klubu a  způsobu 
podávání stížnosti.  

 
 Poté následuje ústní uzavření dohody a zájemce se stává uživatelem. O uzavření dohody 

vyhotoví zaměstnanec záznam. O tom, že zaměstnanec vyhotoví záznam o uzavření dohody 
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je zájemce předem seznámen. 
 
 Pokud zájemce  nechce dohodu uzavřít, promluví s ním zaměstnanec o jeho potřebách a 

nabídce klubu. Pokud ani  potom neprojeví osoba zájem dohodu uzavřít, je zájemci 
doporučena jiná služba s ohledem na jeho potřeby. 

 
 Po uzavření dohody se uživatel nachází v tzv. adaptačním období – po dobu tří až šesti 

měsíců spolu se svým klíčovým pracovníkem zjišťují, v čem konkrétně mu může NZDM 
pomoci. V případě, že uživatel má už konkrétní zakázku se tato doba může zkrátit, nebo 
vynechat. 

 
 

2. PROVOZ ZAŘÍZENÍ klubu na Úvalské 
 

Otevírací doba: 
       

Pondělí:   13.00 – 17.00 hod. 
Úterý:      13.00 – 17.00 hod.    
Středa:    13:00 – 17:00 hod. 
Čtvrtek:   13:00 – 17:00 hod. 
Pátek:      13:00 – 17:00 hod. 

 

 

 Pokud to vyžaduje situace uživatele služeb, je možné si dohodnout individuálně i jiný termín 
mimo otevírací dobu.  

 NZDM si vyhrazuje právo z provozních důvodů a to po předchozím upozornění (minimálně 
den předem) časové rozvržení aktivit v rámci sociálních služeb změnit nebo zrušit ( např. 
prázdninový provoz ). 

 Změna bude uveřejněna na dveřích NZDM.  
 

3. PRÁVA  A  POVINNOSTI 
Uživatelé sociálních služeb mají právo: 
 
 zůstat v anonymitě (Získáváme pouze ty údaje o uživatelích, které jsou nezbytné pro 

kvalitní  poskytování našich služeb), 
 
 využívat služby bez jakékoliv diskriminace (bez ohledu na pohlaví, náboženské vyznání, 

rasovou a národnostní příslušnost apod.), 
 

 přijmout službu za splnění stanovených podmínek, případně službu odmítnout, 
 
 vybírat si z volnočasových aktivit z aktuální nabídky klubu, 
 

 využít službu v čase kdy potřebuje, s tím, že je potřeba brát ohled na otevírací dobu, 
 
 podávat návrhy, připomínky a stížnosti na zaměstnance a chod klubu (způsob podávání a 

vyřizování stížností je vyvěšen v klubu u schránky důvěry a je s ním uživatel seznámen při 
prvokontaktu), 

 
 na respektování lidské důstojnosti a osobních svobod, 
 



SNZDM 5                                                                                                                                    3/2011 

 na bezplatné využití nabízených sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, 
 
 spolurozhodovat o využití služeb zařízení, spoluvytvářet program, pravidla a prostředí služby 

(uživatel spolupracuje s klíčovým pracovníkem na tvorbě jeho individuálního plánu, uživatel 
má možnost kdykoliv odmítnout služby, uživatel si může zvolit klíčového pracovníka, 
možnost kdykoliv ukončit službu, zapojení do tvorby některých směrnic, například uživatelé 
se podílejí na tvorbě pravidel klubu a jednotlivých aktivit v klubu apod.), 

 
 na možnost přizvat k jednání o službě třetí osobu podle přání uživatele služeb (např. rodiče, 

příbuzného,  kamaráda, sociálního pracovníka z jiné služby), 
 
 nahlédnout do své dokumentace (uživatel má možnost požádat svého klíčového pracovníka 

aby mu umožnil nahlédnout do své dokumentace). 
 

Uživatelé sociálních služeb v NZDM jsou povinni: 
 
 dodržovat všechny řády a směrnice, se kterými byli  seznámeni (pravidla a sankce za 

porušení pravidel, domovní řád a řády jednotlivých aktivit jsou vyvěšeny v klubu na 
nástěnkách a jsou také spolu s ostatními směrnicemi k dispozici v kanceláři pracovníků 
klubu – viz.příloha č.1Pravidla klubu a sankce za jejich porušení a Příloha č. 3 Pravidla k 
aktivitám klubu ), 

 respektovat zaměstnance klubu, 
 nediskriminovat ostatní uživatele klubu, 
 nebýt v klubu pod vlivem alkoholu a drog, 
 udržovat v prostorách NZDM, u vchodu a před vchodem do klubu pořádek, 
 věci přidělené a zapůjčené  uživateli zůstávají majetkem NZDM. Uživatelé jsou proto povinni 

s nimi šetrně zacházet a při ukončení poskytování služby je vrátit v nepoškozeném stavu, 
každý uživatel plně odpovídá za škodu, kterou způsobil, 

 v rámci aktivit NZDM se pohybovat pouze v prostorách vymezených pro danou aktivitu. 
 
V zařízení je zakázáno: 
 
 kouřit  ve všech prostorách a blízkém okolí NZDM, 
 v prostorách a blízkém okolí a před vchodem do NZDM pít alkoholické nápoje či 

požívat/používat jakékoliv jiné omamné a návykové látky, 
 vodit do prostor NZDM  psy a jiná zvířata, 
 bez povolení zaměstnance používat v prostorách NZDM  otevřený oheň, 
 být vulgární, používat  jakékoliv slovní a fyzické násilí, 
 vnášet do objektu NZDM  alkohol, drogy, jiné nebezpečné látky, věci a předměty, které 

mohou ublížit ostatním uživatelům v klubu, zbraně, pornografické a jiné nevhodné 
materiály, 

 aktivní propagace a poskytování komerčních služeb bez povolení vedoucí přímé práce, 
 manipulovat s nábytkem a zařízením NZDM  bez svolení zaměstnanců, 
 jakékoliv sexuální projevy. 
 

Hrubé porušení pravidel NZDM:  
 
 je takové chování uživatele při kterém je opakovaně  porušován domovní řád 

NZDM a související pravidla 
 
Příklady: Uživatel opakovaně mluví sprostě a nerespektuje rozhodnutí zaměstnance, který mu 

za opakované porušování ukládá sankci. (3x a dost a opuštění klubu na zbytek dne) Odmítá 
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opustit klub, případně po opuštění zvoní na zvonek, kope do dveří, hází věci na okno, 
sprostě nadává zaměstnancům venku. Uživatel při každé návštěvě klubu úmyslně vyhledává 
konflikty a narušuje tím chod klubu. Je mu vícekrát udělen trest a zaměstnanci s ním vedou 
rozhovory. Uživetel přesto není ochotný své chování změnit.  

 je jednorázové úmyslné jednání uživatele při kterém je nebo bylo vážně 
ohroženo zdraví ostatních osob v klubu, nebo větší poškození majetku NZDM.  

 
Příklady: Uživatel úmyslně napadne jiného uživatele a způsobí mu větší zranění (zlomená 

ruka..)  Uživatel má vztek a úmyslně robije okna nebo jiné zařízení na klubu aby se pomstil. 
  
 v takovém případě je zájemci/uživateli udělena sankce podle rohodnutí 

sociálního týmu. (Viz příloha č.2. metodický pokyn pro pracovníky NZDM k udělování 
sankcí za porušování pravidel na klubu.)  

 
Příklad: Uživateli je ukončena smlouva na dobu 3 měsíců. Po uběhlé lhůtě se uzavírá smlouva 

nová, pokud ale uživatel ani poté své jednání nezměnil, je vyloučen na dobu 6 měsíců.  
 

 
4. JINÉ OSOBY V KLUBU 

 
     Sourozenci uživatelů, kteří jsou mladší 6 let mohou klub navštívit jen v doprovodu svého 

souozence, který je uživatelem klubu na základě uzavřené ústní dohody. Sourozenci musí 
být minimálně 5 let, přičemž věk dítěte potvrdí rodič nebo starší sourozenec. Během pobytu 
v klubu se uživatel o svého mladšího sourozence stará. Sourozenci (mladší 6ti let) uživatelů 
mohou využívat vybavení NZDMpřiměřené jejich věku (panenky, stavebnice, omalovánky..) 
Samostatně nesmí obsluhovat žádné zařízení. Klub smí využívat v době volného programu 
od 15:00 do 17:00. Zaměstnanci poskytnou těmto osobám informace o NZDM: poslání, 
seznámí s prostory a zaměstnanci NZDM. Tyto osoby nejsou vedeny jako uživatelé, záznam 
o jejich přítomnosti se uvádí jen do denního záznamu, ale nevykazují se do statistik. Pokud 
potřebují využít sociální službu, je jim poskytnut kontakt na návazné služby. Při naplnění 
kapacity NZDM mají přednost vždy osoby z cílové skupiny. 

 Rodiče uživatelů a jiné dospělé osoby mají možnost konzultace se zaměstnancem mimo 
otevírací dobu NZDM, po předchozí domluvě. Zaměstnanec poskytne rodiči základní 
informace o službě (Veřejný závazek, domovní řád a pravidla klubu a sankce za porušení 
pravidel), seznámí ho s prostory klubu a předá informační leták. 

 
5.  UKONČENÍ SLUŽBY 

 uživatel může kdykoliv bez udání důvodu odstoupit od uzavřené smlouvy 
 smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou mezi uživatelem a poskytovatelem.  
 platnost smlouvy bude ze strany organizace (NZDM) ukončena: 

 uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena 
 hrubým porušení pravidel ze strany uživatele 
 pokud poskytovatel ukončí svou činnost 
 
 

 NZDM si vyhrazuje právo z provozních, hygienických, finančních nebo personálních důvodů, 
a to po předchozím upozornění, službu  zrušit.  

 
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 za provoz NZDM zodpovídá vedoucí přímé práce pro NZDM Armády spásy v Karlových 
Varech. 

 jakékoliv změny v řádu NZDM schvaluje vedoucí přímé práce a oblastní metodik.  
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 tento řád musí být vyvěšen v NZDM tak, aby byl dostupný pro každého návštěvníka a 
uživatele služeb NZDM – je k dispozici na nástěnce a přílohy také v místnostech, kde 
jednotlivé aktivity probíhají a jichž se týkají. 

 každý zájemce o službu musí být na tento domovní řád upozorněn a musí mu být 
umožněno se s ním seznámit (v případě, že si nemůže domovní řád přečíst, musí mu být 
zaměstnanci přečten apod.). Zaměstnanec se musí vždy ujistit, že zájemce řádu porozuměl 
(vzhledem k cílové skupině NZDM /děti od 6 let do 15 let/ je zaměstnanci tento řád se 
zájemci řešen především formou rozhovoru /povídáním o řádu klubu/ , rozebírání 
jednotlivých bodů tohoto řádu, kdy zaměstnanec řád bod po bodu čte a vysvětluje 
přijatelnou formou zájemcům z cílové skupiny a vzhledem k obtížnosti může být rozvržen 
do více setkání v rámci prvokontaktu). 

 AS nezodpovídá za případné ztráty nebo odcizení osobních věcí zájemců a uživatelů služeb 
v prostorách klubu NZDM 

 
Tento domovní řád včetně příloh nabývá účinnosti 1.6.2017 
 

 

  ………………………………..    ………………………….. 

 

  Kateřina Čopová B.A.      Mgr. Lucie Pouchová 
  vedoucí přímé práce NZDM     oblastní metodik 
  Armády spásy v Karlových Varech 
 
 
 
Seznam příloh:  
Příloha č. 1 Pravidla klubu a sankce za jejich porušení 
Příloha č. 2 Metodický pokyn pro pracovníky NZDM k udělování sankcí za porušení   

           pravidel klubu 
Příloha č. 3 Pravidla k aktivitám klubu               
Příloha č. 4 Sanitační řád 


