
ZÁJEMCE O SLUŽBU 

Způsoby práce v Programu - pilíře služby:  

- individuální práce – ve spolupráci se všemi 

zaměstnanci Domu pod svahem hledáte cíle  

a cestu, po které byste chtěl v budoucnu jít.  

- skupinová práce – vám nabídne možnost 

společného sdílení s ostatními uživateli se 

stejnými nebo podobnými zkušenostmi. Program 

obsahuje ranní a večerní komunity, tématické, 

psychoterapeutické a mimořádné skupiny.   

- pracovní terapie – je to čas, který věnujete 

udržení, obnovení či získání pracovních návyků. 

Jako uživatel druhé fáze máte možnost se zapojit 

do dobrovolnické činnosti nebo ve spolupráci 

s úřadem práce absolvovat rekvalifikační kurz. 

- volnočasové aktivity – část dne strávíte aktivním 

trávení volného času. Program nabízí i různé akce 

mimo zařízení, které hradí organizace. 

 

Zásadní pravidla:  

- pravidlo abstinence (zdržení se alkoholu, drog  

a her), 

- pravidlo zákazu hrubé agrese. 

 

Platby uživatelů:  

- denní sazba – 230,- Kč 

- ubytování – 140,- Kč 

- strava – 90,- Kč 

 

Jak požádat o službu?  

- přijdu osobně na návštěvu do zařízení:  

 Pod Svahem 1, Havířov 

- zavolám na tel. číslo soc. pracovníkovi:  

 773 770 159 (zařízení 773 770 158) 

- napíši email:  

 monika_powiesnikova@armadaspasy.cz 

- pošlu dopis:  

 Armáda spásy, Dům pod svahem  

 Pod Svahem 1, 735 64  Havířov 

 

 

KDE NÁS NAJDETE? 
 

 

U hřbitova v Havířově–Šumbarku se dáte směrem 

ke kolejím. U budovy Nízkoprahového denního 

centra zahnete doleva a po panelové cestě dojdete 

po 200 metrech k Domu pod svahem. 

Z vlakového nádraží pěšky (asi 15 min.), nebo 

autobusem č. 401, 402, 403, 405, 409, 416, 417. 
 

 

DĚKUJEME ZA FINAČNÍ PODPORU 

 

 

 

 

 

 

DŮM 
POD 
SVAHEM 
služba následné péče 

  

 

Motto: „Dům pod svahem, 

ale společně zdoláme horu“ 
 

 

 

www.armadaspasy.cz 

 

mailto:monika_powiesnikova@armadaspasy.cz
http://www.armadaspasy.cz/


POSLÁNÍ SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE 

Posláním služby následné péče v Havířově je 

nabízet pomoc osobám závislým na alkoholu nebo 

gamblingu. Těmto osobám služba poskytuje 

podporu v nalezení cesty k trvalé abstinenci  

a začlenění zpět do společnosti.  
 

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA 

Muži bez přístřeší starší 18 let závislí na alkoholu 

nebo gamblingu, abstinující minimálně 14 dnů, kteří 

se snaží zvládnout abstinenci svépomocně nebo 

prostřednictvím odborných zařízení a nadále 

potřebují podporu, ochranu před sociálním 

vyloučením a pomoc směřující k sociálnímu 

začlenění do společnosti. 
 

CO SLUŽBA NABÍZÍ – CÍLE SLUŽBY 

- Podporovat uživatele v rozhodnutí trvale 

abstinovat. 

- Podporovat uživatele v rozvoji schopností  

a dovedností podporujících sociální začlenění: 

- upevnění pracovních návyků formou pracovní 

terapie, 

- získání zaměstnání a jeho udržení, 

- zajištění bydlení, 

- získání návyku racionálního hospodaření  

s finančními prostředky, 

- prohloubení schopností uplatňovat svá práva. 

- Podporovat a rozvíjet přirozené vazby s přáte-

li, rodinou a známými z „nezávadového“ 

prostředí. 

- Podporovat uživatele v nalezení možnosti, jak 

trávit volný čas. 
 

ZÁSADY SLUŽBY 

- laskavý přístup k člověku na základě křesťan-

ských hodnot, 

- odbornost a týmová práce personálu, 

- stejné možnosti využití služeb pro všechny, 

- individuální přístup k uživateli.  

PRŮBĚH SLUŽBY V KROCÍCH 

Délka základního programu: 18 měsíců v Domě pod 

svahem 

 

1. fáze 2. fáze 3. fáze 
odchod do  

tréninkového bytu 
    

 
1. fáze – čas, ve kterém se uživatel rozhodne, zda je 

služba určena pro něho. Ve spolupráci se 

zaměstnanci definuje „spouštěče své závislosti“. 

Svoji závislost se snaží zvládnout za podpory 

uživatelů ve vyšší fázi a zaměstnanců. Uživatel je 

zapojen do pracovní terapie, individuální  

a skupinové práce. V rámci služby může využít 

nabídky volnočasových aktivit. 

 
2. fáze – uživatel pokračuje v nalezení správné 

cesty k abstinenci. Je oporou pro nové uživatele. 

Postupně se zapojuje do aktivit mimo zařízení  

a nachází přátele z „nezávadového prostředí“. 

Nadále je uživatel zapojen do pracovní terapie, 

individuální a skupinové práce a může využít 

nabídky volnočasových aktivit. 

 
3. fáze – uživatel se připravuje na odchod z Domu 

pod svahem (hledá práci, bydlení). V rámci této 

fáze převládá individuální práce.  

 

TRÉNINKOVÉ BYTY – 4. FÁZE 

Rozšíření služby o 4. fázi – od 1. prosince 2011 

služba následné péče pořídila první tréninkové byty 

pro absolventy Programu, kterým se nepovedlo najít 

další bydlení. Čtvrtá fáze je o návratu zpět  

do společnosti. Uživatelé pracují, mají nové přátele 

a koníčky. Absolvent může po dvou letech 

v tréninkovém bytě požádat o převedení bytu  

na své jméno a stává se nájemcem bytu bez podpory 

sociální služby. 

 
 

KAPACITA SLUŽBY 

Kapacita služby je 23 míst (z toho 8 míst 

v tréninkových bytech pro uživatele 4. fáze).  

 


