
 

 

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi 

DOMOVNÍ ŘÁD 

 

1. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

1.1 Tento domovní řád je určen pro sociální službu azylový dům – Dům pro 

matky s dětmi na adrese Dvořákova 21/235, 736 01 Havířov. Řád je závazný pro 

zaměstnance, uživatele služby a osoby, které se pohybují v areálu Armády spásy.  

1.2 Služba nabízí 

a) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – v 

praxi azylového domu se jedná o podporu: 

 s vyřízením dokladů  

 s vyřízením sociálních dávek  

 s vyřízením různých typů důchodů  

 při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi 

 při hledání zaměstnání a bydlení  

 kontaktu s rodinou a přirozeným prostředím 

 při vyplňování různých tiskopisů 

 kontaktu na lékařskou péči 

 kontaktu na další služby 

 při plnění závazků a povinností vůči jiným osobám a institucím 

 možnost nácviku jednání (např. před pracovním pohovorem, setkáním s rodinným 

příslušníkem aj.) 

 při zvyšování rodičovských kompetencí 

 při docházce do školských zařízení 

 při vedení domácnosti 

b) poskytnutí ubytování včetně zajištění: 

 výměny ložního prádla 

 možnosti celkové hygieny 

 podmínek pro úklid  

 možnosti praní, sušení a žehlení osobního prádla dle ceníku 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

 zajištění podmínek pro přípravu stravy – každý uživatel má svou kuchyňskou linku 

d) sociální práce: 

 základní sociální poradenství  

 sociální poradenství, které je zaměřeno na potřeby osob bez domova a řešení jejich 

nepříznivé situace 



 individuální práce s uživatelem  

 možnost komunitně/skupinové práce 

e) duchovní dobrovolné programy:  

 ve spolupráci s kaplanem Armády spásy  

f) možnost pracovních programů: 

 veřejně prospěšné práce 

 obecně prospěšné práce 

g) možnost aktivizačních programů: 

 volnočasové aktivity 

 zprostředkování vzdělávacích aktivit 

h) dobrovolnictví: 

 volnočasové aktivity 

 

1.3 Obsah a popis služby  

 Dům pro matky s dětmi v Havířově umožňuje využití pobytové služby na přechodnou 

dobu zletilým těhotným ženám, matkám nebo zákonným zástupcům s dětmi v 

nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

 Sociální služba zohledňuje individualitu každého uživatele a v jeho zájmu směřuje k 

řešení jeho nepříznivé sociální situace a následnému brzkému návratu k běžnému 

způsobu života v přirozeném prostředí. 

 Cílem Domu pro matky s dětmi je poskytnutí aktuální pomoci uživatelům a posilování 

jejich začlenění do společnosti prostřednictvím těchto kroků: 

 poskytnutí bydlení na přechodnou dobu 

 poskytnutí materiální pomoci v případě nutnosti (ošacení, hygiena, krizové potraviny)  

 pomoc s řešením stabilního bydlení 

 hospodaření s finančními prostředky 

 hledání práce 

 podpora základních rodičovských kompetencí  

 

 Azylový dům je dvoustupňová pobytová služba:  

1. stupeň – pobytová služba v azylovém domě  

2. stupeň – pobytová služba v terénních bytech  

 



2. PROVOZ ZAŘÍZENÍ 

2.1 Přijetí uživatele 

 Uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby mezi uživatelem a poskytovatelem 

probíhá v kanceláři sociálního pracovníka. 

 Sociální služba je poskytována uživateli na dobu určitou po dobu zpravidla 

nepřevyšující 1 rok. 

 Po uzavření smlouvy je uživatel seznámen s pokojem, proveden azylovým domem a 

postupně seznámen s provozem kuchyňky, prádelny a sušárny.  

 Uživateli jsou předány klíče, tj. klíč od pokoje, bezpečnostní skříňky, skříňek v 

kuchyňce a schránky na poštu.  

 Uživatel má možnost využít zapůjčení inventáře.  

2.2 Denní provoz 

 Zařízení má nepřetržitý provoz. 

 Denní program: 

 

 8:30 ranní setkání (po – pá) 

 9:00 – 10:30 úklid společných prostor 

 12:00 – 14:00 doporučený odpolední klid  

 15:00 – 17:30 návštěvní doba 

 18:30 – 20.00 úklid společných prostor  

 20:00 noční klidový režim  

 22:00 – 6:00 noční klid 

 

 Ranní setkání se uskutečňuje během pracovního týdne v kulturní místnosti. 

 Při každém odchodu z azylového domu je uživatel povinen nahlásit svůj odchod, 

odevzdat klíč od pokoje a zapsat čas svého odchodu do příslušné knihy na recepci. Při 

příchodu se uživatel nahlásí na recepci a zapíše čas svého příchodu.  

 V případě že z azylového domu odchází dítě, zákonný zástupce dítěte (matka) je 

povinen tuto skutečnost nahlásit pracovníkovi v sociálních službách na recepci.  

 Zákonný zástupce je zodpovědný za své dítě, neopouští azylový dům bez dítěte.  

 V případě, že uživatel přenocuje mimo azylový dům, při odchodu o tom informuje 

pracovníka v sociálních službách na recepci.  

 Pokud uživatel odchází z azylového domu k vícedennímu pobytu, předem o tom 

informuje sociálního pracovníka. 

 Uživatel je povinen udržovat pořádek a čistotu ve svém pokoji.  

 Uživatel se podílí na úklidech společných prostor dle rozpisu služeb. 

 Uživatel má možnost přijímat soukromé návštěvy v kulturní místnosti nebo na 

zahradě. V jiných prostorách azylového domu platí zákaz pohybu pro návštěvy. Mimo 



návštěvní dobu může být návštěva přijata po předchozí domluvě se sociálním 

pracovníkem. Za veškeré jednání návštěvy plně odpovídá uživatel. 

 Bez souhlasu hospodáře je v pokojích a společných prostorách zakázáno přemisťovat 

nábytek a zařízení. Není dovoleno lepit cokoli na stěny nebo zatloukat hřebíky. 

Opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě jsou zakázány. Osobní spotřebiče uživatel 

nahlásí hospodáři a vyčká na schválení pro jejich používání. 

 Kouření je dovoleno pouze na zahradě v místě k tomu určeném, tj. venkovní posezení.  

 1x měsíčně azylový dům zajišťuje výměnu ložního prádla, tj. praní ložního prádla 

zdarma: 

 matka až s 2 dětmi 1 pračka včetně pracího prostředku 

 matka s 3 dětmi a více 2 pračky včetně pracího prostředku  

 

2.3 Omezený přístup 

 Zákaz vstupu do prostor určených pouze pro zaměstnance azylového domu.  

 Zákaz vstupu se zvířaty. 

 

2.4 Ukončení poskytování služby 

 Ukončení smlouvy si uživatel vyřídí u sociálního pracovníka. 

 Důvody ukončení ubytování jsou stanoveny ve smlouvě. Uživatel může ukončit 

ubytování v azylovém domě kdykoliv na základě svého rozhodnutí.  

 Výpovědní lhůta činí jeden den od předání výpovědi. 

 Uživatel si sbalí věci a uklidí pokoj dle pokynů pro úklid pokoje při odstěhování. Tyto 

informace jsou vyvěšené na dveřích vnitřní strany pokoje. Uživatel předá uklizený 

pokoj pracovníkovi v sociálních službách. 

 Uživatel vrátí na recepci zapůjčený inventář. V případě, že některé ze zapůjčených 

věcí uživatel vrátí ve zničeném stavu nebo nebudou vráceny vůbec, uživatel uhradí 

náklady na jeho opravu. V případě ztráty opatří nový inventář. 

 Každý uživatel je prostřednictvím smlouvy obeznámen s informací týkající se 

rozvazovací podmínky s možností ukončení smlouvy, tzn. platnost smlouvy pomine s 

okamžitou platností v případě předem neomluvené absence uživatele v azylovém 

domě, která přesáhne 3 po sobě jdoucí kalendářní dny. Osobní věci uživatele budou v 

zařízení skladovány po dobu 7 dnů. Pokud si v uvedené lhůtě věci nevyzvedne, budou 

zlikvidovány. Osobní doklady, úřední listiny a případné cennosti budou odevzdány na 

místně příslušném magistrátu oddělení ztáty a nálezy. 

3. PRÁVA A POVINNOSTI  

3.1 Uživatel Domu pro matky s dětmi má právo: 

1. Na poskytnutí ubytování. 

2. Na pomoc při uplatnění svých zákonných práv. 

3. Na poskytování služeb v souladu se Smlouvou o poskytnutí sociální služby. 

4. Na respektování lidské důstojnosti a osobních svobod. 



5. Na respektování svého náboženského vyznání. 

6. Na zajištění nebo možnost přípravy stravy dle provozních pravidel azylového domu. 

7. Na respektování svého soukromí dle vnitřních pravidel organizační jednotky. 

8. Na ochranu osobních údajů. 

9. Na sociální poradenství a účinnou pomoc zaměstnanců Armády spásy.  

10. Podávat stížnosti, podněty a návrhy vztahující se k životu a chodu azylového domu.  

11. Na uzamykatelný prostor pro osobní věci a oblečení dle provozních možností 

azylového domu. 

12. Uschovat si v zařízení azylového domu cennosti a finanční částky dle pravidel 

stanovených ve vnitřních směrnicích zařízení. 

13. Na dostatečný prostor k uplatnění vlastní vůle při řešení své nepříznivé sociální 

situace. Tento prostor je dán vnitřní směrnici zařízení.  

14. Spolupodílet se na tvorbě Smlouvy o poskytnutí sociální služby. 

15. Aktivně tvořit svůj individuální plán. 

16. Nahlížet do svých spisů v papírové i v elektronické podobě. 

17. Na možnost přizvat k jednání o službě třetí osobu. 

18. Uživatelům i dětem musí být zachována všechna další práva daná vyššími právními 

normami České republiky. 

 

3.2 Uživatel Domu pro matky s dětmi je povinen: 

1. Dodržovat všechny řády, Smlouvu o poskytnutí sociální služby a směrnice, se kterými 

byli prokazatelně seznámeni. 

2. Spolupracovat na řešení své nepříznivé sociální situace se zaměstnanci Armády spásy. 

3. Podílet se dle pokynů zaměstnanců Armády spásy na udržování pořádku v pokojích, 

budově a v jejím okolí. 

4. Dbát na osobní hygienu svou i svých dětí. 

5. Hlásit neprodleně zaměstnancům Armády spásy každé podezření na výskyt parazitů, 

nakažlivé a infekční nemoci své i svých dětí. 

6. Ve zcela výjimečném případě na požádání předložit k nahlédnutí obsah svých 

zavazadel a umožnit přístup osobních věcí z důvodu zajištění bezpečnosti, dle pravidel 

stanovených ve vnitřní směrnici zařízení. 

7. Každý pokoj musí být přístupný zaměstnancům Armády spásy. Uživatel je povinen na 

požádání zpřístupnit skříň zaměstnancům Armády spásy. Takové situace řeší 

směrnice. 

8. Dbát na to, aby měli své osobní doklady v pořádku a v platnosti. 

9. Nahlásit zaměstnancům Armády spásy opuštění budovy na dobu delší než jeden den. 

10. Dle pokynů zaměstnanců Armády spásy se zúčastňovat pracovních aktivit. 

11. V objektu Armády spásy jsou uživatelé povinni podrobit se případné dechové zkoušce 

na alkohol, kterou provádí zaměstnanec azylového domu. 

12. Věci přidělené uživateli zůstávají majetkem Armády spásy. Uživatelé jsou povinni s 

nimi šetrně zacházet a při ukončení poskytování služby je musí vrátit v nepoškozeném 

stavu. Každý uživatel plně odpovídá za škodu, kterou způsobil on nebo jeho děti. 

 

3.3 Hrubé porušení domovního řádu: 



 Vstupovat pod vlivem alkoholu, omamné látky (s výjimkou tabákových výrobků) do 

objektu azylového domu. Vnášet a konzumovat v objektu azylového domu alkohol, 

omamné látky (s výjimkou tabákových výrobků), jiné nebezpečné látky a věci, vnášet 

zbraně, pedofilní a pornografické materiály (v tištěné i elektronické podobě). 

 Agresivní a vulgární chování, jakékoliv formy fyzického nebo psychického násilí. 

 Veškeré projevy sexuálního chování a obtěžování v objektu azylového domu. 

 Kouřit, používat otevřený oheň mimo stanovené prostory. 

 Opuštění dětí v azylovém domě. 

 Dluh na platbě za poskytnutou sociální službu. 

Hrubé porušení domovního řádu může být důvodem pro předčasné ukončení smlouvy. 

 

3.4 V objektu Armády spásy je zakázáno: 

1. Kouřit, používat otevřený oheň mimo stanovené prostory. 

2. Používat elektrické spotřebiče, pokud to není v souladu s vnitřní směrnicí. 

3. Používat jakékoli formy násilí. 

4. Vnášet do objektu Armády spásy alkohol, drogy nebo je v zařízení konzumovat. 

5. Vnášet do zařízení pornografické materiály, zbraně nebo nebezpečné předmět. 

6. Vstupovat do areálu Armády spásy v podnapilém stavu, pod vlivem omamných látek a 

se zjevným úmyslem agresivního chování. 

7. Přechovávat jídlo mimo určené prostory. 

8. Manipulovat s nábytkem a zařízením azylového domu bez svolení zaměstnanců 

Armády spásy. 

9. Veškeré projevy nevhodného sexuálního chování a obtěžování či vulgárního 

vystupování. 

10. Hraní hazardních her, hlučná zábava, nedodržování nočního klidu. 

11. Narušovat dobré soužití v azylovém domě. 

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Jakékoliv změny v Domovním řádu schvaluje ředitel a jeho přímý nadřízený. 

Jednotlivé body Domovního řádu se individuálně přizpůsobí uživatelům a to formou 

dohody, např. ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby. 

2. Ukáže-li se, že některý z uživatelů není ochoten podřídit se Domovnímu řádu 

azylového domu, může mu být na základě rozhodnutí ředitele ihned ukončeno 

poskytování sociální služby. 

3. Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. října 2016 a platí do odvolání. 

 

 

Mgr. Blanka Wlosoková 

ředitel 

  

Bc. Tomáš Surovka 

oblastní ředitel 



 


