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Centrum sociálních služeb Armády spásy Karlovy Vary 

  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6 – 15 let 

  
Směrnice č. 1 

 

Veřejný závazek 

 
Tato směrnice je určena pracovníkům v přímé péči a jejich přímé nadřízené. 

 

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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 Cíle: 

 
● zodpovědné dítě: Orientuje se v rizikových situacích a umí na ně reagovat. Je 

schopné posoudit důsledky svého vlastního jednání. Zná svá práva a povinnosti a 
dodržuje pravidla. 

● samostatné dítě: Ví, co zvládne samo, a v případě nutnosti dokáže vyhledat pomoc. 
● dítě které dokáže navazovat a udržovat zdravé vztahy: Umí vyjádřit svůj 

názor, zároveň respektuje ostatní. Ví, jak řešit konflikt. Umí odpouštět. Ovládá základy 
slušného chování (umí poprosit, poděkovat, omluvit se). 

● dítě, které si dokáže zorganizovat volný čas: Má zájem učit se nové věci. Rozvíjí 
své nadání. Využívá veřejné zdroje. 

 

 
Poskytování našich služeb vychází z následujících zásad: 

 

 
● Individuální přístup 

Služby jsou poskytovány jednotlivým uživatelům „na míru“, odborně vyškolenými 
pracovníky. 

 
● Zájem o druhé 

Navázání vzájemné důvěry s uživatelem, sdílení životních příběhů, názorů a emocí. 
 

● Mlčenlivost 

O uživatelích nezveřejňujeme informace. 
 

● Bez diskriminace 

Služby jsou poskytovány bez ohledu na rasu, náboženské přesvědčení, sociální 
situaci apod. 
 

● Možnost nového začátku 

 

 

Tento veřejný závazek je uveřejněn v Registru poskytovatelů sociální služeb MPSV, na 
webových stránkách Armády spásy a na nástěnce NZDM a v prostorách mobilního klubu 
MOBIDIK. 
 
 
Tato směrnice je uložena v kanceláři pracovníků NZDM.  Zaměstnanci jsou se směrnicí 
prokazatelně seznámeni, uživatelé jsou s informacemi seznamováni v rámci prvokontaktu. 
 
Směrnice nabývá účinnosti dne 2.2.2017 

   
                                                                                                                                                               

                                                         Martin Roušal 
                                              Ředitel CSS Karlovy Vary 
 


