
INFORMAČNÍ
LETÁK O SLUŽBĚ
NOCLEHÁRNA PRO
MUŽE A ŽENY,
KARLOVY VARY

Kde nás najdete?
Noclehárna (NCL) pro  muže a ženy se nachází v 
ulici Nákladní 7, 360 05 Karlovy Vary vedle 
bazaru. Budova se nachází nedaleko od  města a  
vlakového nádraží.

Jaké je poslání Noclehárny?

Posláním Noclehárny Armády spásy Karlovy Vary
je snižování zdravotních a sociálních rizik u osob 
bez přístřeší, snaha zastavit jejich sociální 
vyloučení a poskytnout jim jednorázové přespání, 
stravu, základní hygienu a sociální poradenství 
včetně odkazování do návazné péče jiných služeb 
a poskytovatelů.

Z jakých zásad vycházíme?
• zásada rovného přístupu ke všem 

uživatelům
• zásada individuálního přístupu k uživateli
• zásada mlčenlivosti
• zásada svobodné volby

Komu poskytujeme naše služby?
Mužům a ženám starším osmnácti let hledající na 
přechodnou dobu nocleh a možnost využití 
hygieny, kteří jsou fyzicky soběstační pro pobyt 
na noclehárně.

Kdy služby nejsou poskytovány?

• Osobě, která žádá o poskytnutí sociální 
služby a poskytovatel jí vypověděl 
smlouvu z důvodu porušení smluvních 
podmínek v době kratší 6 měsíců (má 
aktuální zákaz na využití služby NCL),

• NCL neposkytuje sociální službu, o kterou
osoba žádá (např. osoba nespadá do cílové
skupiny),

• v případě naplnění kapacity.

Dočasné odepření služby:
• Zájemce/uživatel služeb je v podnapilém 

stavu, pod vlivem omamných či 
psychotropních látek a vykazuje prvky 
agresivity (slovní, fyzické) vůči 
zaměstnancům a ostatním uživatelům 
služby.

• Při vyčerpání všech možností při řešení 
uživatelovy zakázky.

Jaká je naše kapacita?

Kapacita noclehárny je 28 lůžek, z toho 
minimálně 4 pro ženy.

Jak uzavřít smlouvu o poskytnutí služby?
• Smlouva je se zájemcem uzavřena v 

případě, že zájemce projevuje zájem 
využívat služeb NCL a odpovídá cílové 
skupině.

• Vzhledem k charakteru služby a cílové 

skupiny je smlouva uzavíraná v  písemné 
podobě ve dvou originálech. Smlouva je 
platná po dobu 3 měsíců. Při dalším 
kontaktu je po pohovoru se sociální 
pracovnicí v případě potřeby prodloužena 
na dobu dalších 3 měsíců.

Jaké služby poskytujeme?
• přenocování
• základní stravu
• zajištění možnosti celkové hygieny
• základní sociální poradenství
• pomoc při uplatňování práv a oprávněných

zájmů
• pomoc při obstarávání osobních záležitostí

Co neděláme?
• Nenahrazujeme služby jiných 

poskytovatelů, např. intervenčního centra, 
specializované poradny, apod. 

• nejsme zařízením sociální a jiné péče
• neposkytujeme finanční pomoc

Kdy nás kontaktovat?
Příjem na noclehárnu probíhá každý den pro ženy 
od 18:30 do 19:00 a pro muže od 19:00 do 19:30. 
Přítomen je pracovník v sociálních službách 
(PSS), který je pověřen poskytnout a předat 
všechny základní informace o naší službě a sepsat
smlouvu o poskytnutí služby. Sociální pracovník 
je přítomen pro noclehárnu ve všední dny od 9:00 
do 10:00. Po individuální domluvě je možný i jiný
čas konzultace se sociálním pracovníkem.



Jaká má uživatel práva?
• Právo na sociální poradenství,
• právo na poskytování služeb v souladu s 

poskytovanou službou,
• právo spolupodílet se na řešení nepříznivé 

sociální situace,
• právo podávat stížnosti, podněty a 

připomínky,
• právo na ochranu důstojnosti, na 

respektování náboženského přesvědčení,
• právo na ochranu osobních údajů,
• právo na ochranu soukromí,
• právo na ochranu před jakýmikoli 

formami zneužívání, nucenými pracemi a 
další,

• právo na svobodu projevu a právo na 
informace.

Jaké máte povinnosti?
• Dodržovat řád NCL, smlouvu o poskytnutí

sociální služby a pravidla, se kterými jste 
byli prokazatelně seznámeni,

• spolupracovat na řešení své nepříznivé 
sociální situace se zaměstnanci Armády 
spásy,

• podle pokynů zaměstnanců Armády spásy 
dbát na osobní hygienu,

• hlásit neprodleně zaměstnancům Armády 
spásy každé podezření na výskyt parazitů, 
nakažlivého nebo záchvatovitého, 
onemocnění,

• poskytovat o sobě a své situaci pravdivé 
údaje.

• nepřekročit limit pro vstup na NCL (max.: 
0,5 % alkoholu v dechu),

• podrobit se osobní prohlídce a dechové 
zkoušce na alkohol, nebo zkoušce na 
drogy, kterou provádí PSS v případě 
podezření uchovávání drog či alkoholu ,

• 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.

• Ukáže-li se, že některý uživatel není 
ochoten nebo schopen dodržovat řád NCL,
popřípadě jiným pravidlům, může mu být 
dle Sankcí za porušení domovního řádu 
sociální pracovnicí nebo PSS ukončeno 
poskytování služby na dobu až 6 měsíců.

Co je zakázané?
• Kouřit a užívat oheň mimo vyhrazené 

místo
• používat jakékoli násilí, chovat se 

vulgárně
• nevhodné sexuální chování nebo sexuální 

obtěžování
• vnášení zbraní a nebezpečných předmětů
• vnášení nebo užívání alkoholu, drog, 
• vstup se zvířaty,
• narušování dobrého soužití.

Jak podat stížnost?
Každý uživatel služby/zájemce (nebo jím/jimi 
zvolený zástupce) má právo na podání a řádné 

projednání své stížnosti, není-li spokojen s 
některým aspektem poskytované služby. 
Uživatel služeb má právo zvolit si zástupce, 
který jej bude zastupovat po celou dobu řízení 
stížnosti. Přijmout, zaznamenat a zaevidovat 
stížnost je povinen každý pracovník NCL. 
Stížnost lze podat písemně, ústně, elektronicky,
telefonicky, anonymně. Lhůta pro vyřízení je 
maximálně 30 dní, odpovídá se vždy písemně. 
Vyřízení anonymní stížnosti je vyvěšeno u 
kanceláře PSS po dobu 15 dnů od zveřejnění. 
Podněty a připomínky ke zkvalitňování služby 
jsou projednávány na poradách sociálních 
pracovníků, případně pravidelně na poradách 
přímé práce. 

CSS Armády spásy
Nákladní 7, 360 05  Karlovy Vary tel. 773 770 165


