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             1.1.2018 

datum  

podpis  ředitele Centra 
sociálních služeb Samaritán 

Opava 
 
Směrnice je určena pro veřejnost, všechny zaměstnance a uživatele azylového domu 
- Centra sociálních služeb Samaritán v Opavě. 
 

I. ÚVOD 

1. Tato směrnice je určena pro sociální službu azylový dům, která je součástí Centra 
sociálních služeb Samaritán Armády spásy v Opavě a pro veřejnost.  

2. Cílem dokumentu je stanovit poslání zařízení, cíle poskytovaných služeb, cílovou skupinu 
a základní zásady při poskytování služby.  

 

II. POSLÁNÍ 

Posláním sociální služby azylový dům v Centru sociálních služeb Samaritán v Opavě nabízet 
pomoc mužům v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.  

Uživatelům služby poskytujeme sociální poradenství, ubytování na přechodnou dobu, 
zajištění podmínek pro přípravu stravy, aktivizační a duchovní programy, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Prostřednictvím individuální sociální práce jim pomáháme v osamostatnění a následném 
začlenění zpět do společnosti.  

 

III. CÍLE AZYLOVÉHO DOMU 

Cílem sociální služby azylový dům je:  

a) Podporovat uživatele k získání zaměstnání.  

b) Podporovat uživatele při hledání vhodného bydlení. 

c) Vedení uživatele k racionálnímu  hospodaření s finančními prostředky. 

d) Pomoc uživateli při uplatňování práv a obstarávání úředních či osobních záležitostí. 

e) Zprostředkování jiné sociální služby těm, kteří ji potřebují. 
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IV. CÍLOVÁ SKUPINA 
 
Cílovou skupinou sociální služby azylový dům jsou fyzicky soběstační muži od 18 let věku 
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kteří mají zájem situaci řešit.  
 
Služba není poskytována osobám (nebo zájemcům), pokud: 

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu 
osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, 

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, 

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí 
takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo 

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před 
touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností 
vyplývajících ze smlouvy. 

V. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

 
1. Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o 

možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.  
  
2. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí 

zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených 
potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, 
motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo 
prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. 
Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými 
způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních 
svobod osob.  

  

3. Zásada svobodné volby uživatele – zařízení respektuje volbu uživatele při řešení své 
životní situace v souladu s pravidly dané služby. 

4. Zásada flexibility – pružně reagovat na aktuální potřeby uživatele.  

5. Zásada zaměření na celek – na situaci uživatele je pohlíženo v souvislostech, 
nehodnotí se pouze dílčí aspekty 

6. Zásada odbornosti a týmové práce personálu – vzdělávání zaměstnanců, sdílení 
informací, jednotný pracovní postup. 

7. Zásada práce a přístupu k člověku na základě křesťanských hodnot a etického kodexu 
Armády spásy.  
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VI. ZÁKLADNÍ OBSAH POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

 

1. Poskytnutí ubytování 

 ubytování na přechodnou dobu  

 umožnění celkové hygieny těla 

 zajištění podmínek pro úklid, praní osobního prádla, výměny ložního prádla 

2.       Zajištění podmínek pro přípravu stravy 

3. Poskytnutí základního sociální poradenství, pomoci při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

VII. DALŠÍ ČINNOSTI 

 

1. Nabídka duchovních programů – nabídka sboru Armády spásy v Opavě 

2. Podpora v oblasti financí – sestavení rozpočtu, řešení dluhů apod.  

3. Podpora při hledání zaměstnání a bydlení – spolupráce při vyhledávání bytů, 
zaměstnání, sepsání životopisu apod.  

4. Nabídka činností v rámci aktivizačního programu. 

 

VII. MISIJNÍ PROHLÁŠENÍ ARMÁDY SPÁSY 

 

Armáda spásy jako mezinárodní hnutí je součástí všeobecné křesťanské 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.  

 

VIII. PROVOZ A KONTAKT 

 

Adresa: 
Armáda spásy v České republice,z.s. 
Centrum sociálních služeb Samaritán 
sociální služba – azylový dům 
Nákladní 24 
746 01 Opava 
 
Kapacita služby a provozní doba: 
Kapacita služby azylový dům je 33 lůžek, z toho 7 lůžek je v bytech Armády spásy.  
 
Provozní doba je nepřetržitá.  
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Úřední hodiny sociálního pracovníka 
Pondělí, úterý:              středa:                        čtvrtek:                           pátek:      

  7.00 – 12.00               9.30 – 12.00              7.00 – 12.00                   7:00 – 14:30. 

12.30 – 14.00             12.30 – 18.00             12.30 – 15.00                 12.30 – 14.00      

                               (pracující uživatelé)     (administrativní práce) 

 
Telefon:  773 770 186, 773 770 371 
 
E-mail: jaromir_hanzlik@armadaspasy.cz   ludmila_kania@armadaspasy.cz           
 
 

IX. AKTUALIZACE SMĚRNICE 

 

Revize a aktualizace směrnice se provádí zpravidla jednou za rok nebo dle potřeby. 
Sociální pracovník případně pověřený pracovník sledují případné změny vnitřních 
pravidel a navrhují její aktualizaci. Navržené změny se předkládají k připomínkování 
ostatním zaměstnancům. Po připomínkování se vydává následná aktualizace.   
 

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Vedoucí projektů odpovídá za to, že poslání, cíle, principy služeb a cílová skupina jsou 
přístupné veřejnosti a všem zaměstnancům, kteří jsou s nimi prokazatelně seznámeni.  
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