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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ARMÁDY SPÁSY, CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM, JESENICKÁ 2, ŠUMPERK 

POSLÁNÍ ARMÁDY SPÁSY v České republice 

Armáda spásy je součástí všeobecné křesťanské církve, ačkoli je charakteristická svým 

řízením a praxí. Všude na světě nabízí potřebným jak duchovní tak i sociální pomoc. 

 

 

POSLÁNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉHO DENNÍHO CENTRA AS Šumperk:  

Posláním nízkoprahového denního centra v Šumperku na ulici Jesenická je umožnit osobám 

starším 18 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení 

trávit čas v bezpečném prostředí. Prostřednictvím základního sociálního poradenství uživatele 

motivujeme a podporujeme k využití návazných služeb a k snížení dopadů rizikového 

způsobu života. 

 

CÍLOVÁ SKUPINA: 

Služba je určena pro muže a ženy bez přístřeší starší 18-ti let. 

 

CÍL NÍZKOPRAHOVÉHO DENNÍHO CENTRA 

Cílem Nízkoprahového denního centra je nabídka podpory k posílení dovedností a schopností 

uživatelů tak, aby se snažili řešit svou nepříznivou sociální situaci. 

Kroky k naplnění cíle 

Hlavního cíle je dosahováno prostřednictvím plnění následujících kroků. 

Oblast uplatnění práv a oprávněných zájmů 

Zaměstnanci předávají uživatelům informace o právech, která mohou uplatnit v každodenním životě, 

povinnostech z nich vyplývající. Tento krok posiluje dovednosti uživatelů, jakým způsobem může sám uživatel 

řešit svoji nepříznivou sociální situace, tím, že uplatní získané informace. Konkrétní kroky: 

 Využití návazných služeb (Azylový dům, noclehárna). 

 Podání žádosti o sociální dávky, podpora s vyřízením.  

 Potravinová pomoc 

 Využití odborného sociálního poradenství (dluhové poradny).. 
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Oblast zaměstnanosti 

Zaměstnanci nabízí uživatelům podporu při hledání zaměstnání nebo brigády a orientaci na trhu práce. Tento 

krok posiluje dovednosti uživatelů, jakým způsobem může sám uživatel řešit svoji nepříznivou sociální situaci, 

tím, že uplatní získané informace. 

Konkrétní kroky: 

 Využít počítač v prostorách NDC k hledání práce. 

 Možnost nástupu na veřejně prospěšné práce. 

Oblast hygieny a zdraví 

Zaměstnanci podporují uživatele v péči o své fyzické a psychické zdraví. (např. zkontaktování s praktickým a 

odborným lékařem). Tento krok posiluje dovednosti uživatelů, jakým způsobem lze pečovat o oblast hygieny a 

zdraví, tím, že uplatní získané informace. 

Konkrétní kroky: 

 Možnost využití sprchy v prostorách NDC. 

 Možnost praní a sušení prádla v prostorách NDC. 

 Možnost uživateli nabídnout ošacení z šatníku NDC. 

 Zprostředkujeme telefonický kontakt na praktického nebo odborného lékaře. V případě zájmu ze 

strany uživatele může uživatel bezplatně telefonicky kontaktovat lékaře. Pokud má uživatel 

zájem, je možnost zajistit doprovod (předsudky vůči naší cílové skupině).  

 Upozorňujeme na důsledky rizikového způsobu života a snažíme se je minimalizovat. Nabízíme 

možné způsoby řešení (kontakt s K Centrem, ambulantní, pobytová léčba závislostí atd.) 

Oblast zajištění stravy 

Zaměstnanci nabízí možnost připravit si stravu, podporují uživatele v rozvoji dovedností s přípravou stravy. 

Konkrétní kroky: 

 Možnost využít kuchyňský kout pro přípravu vlastní stravy. 

 Podpora a pomoc ze strany zaměstnanců. 

 Nabídka polévky s chlebem. 

Oblast vztahů 

Zaměstnanci podporují uživatele k upevnění mezilidských vztahů. Tento krátkodobý cíl posiluje dovednosti 

uživatelů, jakým způsobem lze obnovit, upevnit vztahy s rodinou, přáteli tím, že uplatní získané informace. 

Konkrétní kroky: 

 Řešení konfliktů mezi uživateli služby (rozvoj dovedností a schopností pro zvládání krizí 

a konfliktů). 

 Využití PC v rámci sociálních sítí při kontaktech s rodinou a přáteli 

 Nabídka speciálního odborného poradenství  
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ZÁSADY SLUŽBY 

 

Přístup k uživateli na základě křesťanských hodnot. 

V naší službě vidíme v uživateli na prvním místě důstojnost a jedinečnost člověka stvořeného 

Bohem. Ke každému člověku přistupujeme s úctou a respektem k jeho svobodnému 

rozhodnutí, aniž bychom je museli plně chápat, nebo s nimi vždy souhlasit. Pomáháme a 

podporujeme uživatele, aby nalezli naději a smysl svého života.  

Rozvoj samostatnosti 

Podporujeme uživatele v samostatnosti. Úkony, které uživatel zvládne sám, za něj 

zaměstnanci neprovádí. Podporujeme uživatele k běžnému fungování ve společnosti. 

Rozvíjíme schopnosti žít životem běžným v naší společnosti. 

Zásada přijmutí odpovědnosti ze své konání a svobodné rozhodování 
Každý uživatel je seznámen s pravidly, právy a povinnostmi v zařízení. Upozorňujeme 

uživatele, že za své činy a chování přebírají plnou odpovědnost jak v rámci zařízení tak mimo 

něj. Uživatele podporujeme ke svobodnému a samostatnému rozhodování.  

 
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 individuálního přístupu dle potřeb uživatele a možností zařízení. 
Respektujeme individuální potřeby uživatelů, jejich osobní cíle a právo volby, jejich fyzické a 

psychické možnosti. 

Zásada odbornosti a týmové spolupráce 
Každému uživateli je nabídnuto základní sociální poradenství, jak řešit svoji nepříznivou 

sociální situaci. Organizace klade důraz na pravidelné vzdělávání pracovníků, fungující 

vzájemnou komunikaci, sdílení informací, koordinaci práce, pravidelné porady, supervize a 

jednotné pracovní postupy. 

 

 

Poslední aktualizace dne:  1. dubna 2018          

 

Bc. Alena Krejčí,  ředitelka Centra sociálních služeb 


