
INFORMAČNÍ
LETÁK O SLUŽBĚ
AZYLOVÝ DŮM PRO
MUŽE A ŽENY
Kde nás najdete?
   Azylový  dům  se  nachází  v  budově  Centra
sociálních  služeb  Armády  spásy  v  Karlových
Varech, ulice Nákladní 7 a v ulici Merklínská 15.,
součástí  AD  jsou  tréninkové  byty  na  ubytovně
Drahomíra.  Budova  CSS  se  nachází  nedaleko  od
centra města i v blízkosti vlakového a autobusového
nádraží.
Jaké je poslání našeho AD1?

 Posláním azylového domu Armády   spásy 
v Karlových Varech je poskytnout pomoc  a 
podporu osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se  ztrátou bydlení při naplňování potřeb, 
které přesahují jejich možnosti a zdroje a vzešly  z 
této situace. Poskytovaná pomoc a podpora směřuje 
k sociálnímu začlenění a zmírnění důsledků 
sociálního vyloučení, je poskytována zejména 
formou sociálního poradenství a dočasným 
ubytováním, případně dočasným poskytnutím 
stravy.

 Posláním azylového domu je také podpora 
uživatelů, kteří aktivně spolupracují na obnovení 
nebo rozvíjení svých sociálních a pracovních 
dovedností a pomoc k návratu do života ve 
společnosti. 

Z jakých zásad vycházíme?
 dodržování lidských práv
 zásada rovného přístupu ke všem uživatelům
 zásada individuálního přístupu
 zásada mlčenlivosti
 zásada svobodné volby
 zásada vedení uživatele k samostatnosti

1AD = azylový dům, 

Komu poskytujeme naše služby?

 Muži a ženy bez domova od 18 let, kteří chtějí 
řešit svou nepříznivou sociální situaci a jejichž 
zdravotní stav nevyžaduje pravidelnou pomoc druhé 
osoby.

Kdy služby nejsou poskytovány?

 Osobám, které prokazatelně nespadají do cílové 
skupiny.

 Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje 
poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém 
zařízení. Osobám, které nejsou schopné pobytu v
zařízení sociálních služeb z důvodu akutní 
infekční nemoci, nebo chování osob, které by z 
důvodu duševní poruchy závažným způsobem 
narušovalo kolektivní soužití.

 Osobám, kterým byla naším zařízením 
vypovězena smlouva o poskytnutí sociální služby
v období kratším než 6 měsíců z důvodu 
porušování povinností vyplývajících ze smlouvy 
(osoba je o přesné době nepřijetí informována, 
délka neposkytnutí sociální je individuální).

 V případě naplnění kapacity.

Dočasné odepření služby:
 Žadatel/uživatel služeb je v podnapilém 
stavu, pod vlivem omamných či psychotropních 
látek, vykazuje prvky agresivity (slovní, fyzické) 
vůči zaměstnancům a ostatním uživatelům služby.
 Při vyčerpání všech možností při řešení 
uživatelovi zakázky.

Jaká je naše kapacita a cena?
AD 36 lůžek. 130,- Kč za jeden lůžkoden.

Jak uzavřít smlouvu o poskytnutí služby?

Smlouva o poskytnutí sociální služby je vždy 
uzavřena písemně, a to ve chvíli, kdy se zájemce 
dohodne se sociálním pracovníkem na poskytnutí 
služby.

Jaké služby poskytujeme?
 Poskytnutí ubytování na přechodnou dobu
za cenu stanovenou dle aktuálního ceníku.
  Pomoc při zajištění přípravy stravy nebo 
dočasné poskytnutí stravy.
 Zajištění možnosti celkové hygieny.
 Podmínky pro zajištění úklidu, praní a 
žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla.
 Základní sociální poradenství.
 Pomoc při uplatňování práv a 
oprávněných zájmů.
 Pomoc při obstarávání osobních 
záležitostí.
 Aktivizační a volnočasové programy. 
 Nabídka duchovního programu a 
spolupráce s kaplanem. 
 Základní krizová intervence pro uživatele 
služeb i zájemce o naši službu.

Co neděláme?
 Nenahrazujeme služby jiných 
poskytovatelů (př. intervenčního centra, 
specializované poradny apod.).
 Nejsme zařízením sociální a jiné péče.

 Neposkytujeme finanční pomoc.

Kdy nás kontaktovat?
Každý den je přítomna 24 hodinová služba,
která je pověřena poskytnout a předat všechny
základní informace o naší službě a event. 
poskytnou možnost využití krizové židle, a to až 
do příchodu sociálního pracovníka.

Jaká máte práva?
 Na poskytnutí ubytování.



 Na pomoc při uplatňování svých zákonných
práv.
 Na  poskytování  služeb  v souladu  se
smlouvou o poskytnutí sociální služby.
 Na respektování lidské důstojnosti a osobních
svobod.
 Na  respektování  svého  náboženského
vyznání.
 Na možnost  přípravy stravy dle  provozních
pravidel azylového domu.
 Na  respektování  svého  soukromí  dle
vnitřních pravidel organizační jednotky.
 Na ochranu osobních údajů.
 Na  sociální  poradenství  a  účinnou  pomoc
zaměstnanců Armády spásy.
 Podávat stížnosti, podněty a návrhy vztahující
se k životu a chodu azylového domu.
 Na uzamykatelný prostor  pro osobní  věci  a
oblečení dle provozních možností azylového domu.
 Uschovat si v zařízení Armády spásy cennosti
a  finanční  částky  dle  pravidel  stanovených  ve
vnitřních směrnicích zařízení.
 Na dostatečný prostor k uplatnění vlastní vůle
při  řešení  své  nepříznivé  sociální  situace.  Tento
prostor je dán vnitřní směrnici zařízení. 
 Spolupodílet  se  na  tvorbě  smlouvy  o
poskytnutí sociální služby.
 Nahlížet  do  svých  spisů  v  papírové  i
v elektronické podobě.
 Na možnost  přizvat  k jednání  o službě třetí
osobu.
 Uživatelům  musí  být  zachována  všechna
další práva daná vyššími právními normami České
republiky.

Jaké máte povinnosti?

 Dodržovat  všechny  řády,  smlouvu  o
poskytnutí sociální služby a směrnice, se kterými byli
prokazatelně seznámeni. 
 Spolupracovat  na  řešení  své  nepříznivé
sociální situace se zaměstnanci Armády spásy.
 Podílet se dle pokynů zaměstnanců Armády
spásy na udržování pořádku v pokojích, budově a v
jejím okolí.
 Dbát na osobní hygienu. 
 Hlásit  neprodleně  zaměstnancům  Armády
spásy každé podezření na výskyt parazitů, nakažlivé
a infekční nemoci.
 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. 
 Každý pokoj musí být přístupný 
zaměstnancům Armády spásy. Uživatel je povinen 
na požádání zpřístupnit skříň zaměstnancům Armády
spásy. Takovéto situace řeší směrnice.         
 Dbát  na  to,  aby  měl  své  osobní  doklady v
pořádku a v platnosti.
 Nahlásit  zaměstnancům  Armády  spásy
opuštění budovy na dobu delší než jeden den. 
 Dle  pokynů  zaměstnanců Armády spásy  se
zúčastňovat sociálních aktivit. Sociální  aktivity jsou
organizovány pověřenými pracovníky aktivit.
 Aktivně tvořit svůj individuální plán.
 V  objektu  Armády  spásy  jsou  uživatelé
povinni podrobit se dechové zkoušce 
na  alkohol,  nebo  testu  na  omamné  a  psychotropní
látky  v  případě,  že  jeví  známky  změny  chování  v
důsledku požití  alkoholu  či  omamných  látek.
Zkoušku  provádí  pracovník  v  sociálních  službách,
nebo  sociální pracovník.
  - Vstup do azylového domu je limitován hranicí 0,5
promile alkoholu v dechu. 
 - V případě, že uživatel má vyšší hladinu alkoholu
postupuje  se  dle  bodu  1)  přílohy  č.1.Pravidla  při
porušení domovního řádu 

  - V případě pozitivního testu na drogy si jej musí
uživatel  sám  uhradit.  Cena  testu  se  řídí  cenou
konkrétního testeru.
 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. 
V případě ukončení ubytování si odnést všechny
své  věci,  za  předpokladu,  že  tomu  nebrání
konkrétní  překážka.  Pokud  do  21  dnů  po
ukončení  smlouvy  nedojde  k  vyzvednutí  věcí,
budou zlikvidovány. Případné cennosti, doklady
či  věci  osobní  povahy,  jako  fotografie  apod
budou  založeny v  osobní  složce  uživatele.
Překážkou se  rozumí např.  náhlá  dlouhodobá
hospitalizace  v nemocnici.  V  takovém  případě
se uživatel zkontaktuje a po domluvě s ním se
mohou věci  odvézt  či  uskladnit  na  dobu delší
než 21 dní.  

Co je zakázané?
 Kouřit,  používat  otevřený  oheň  mimo

stanovené prostory.
  - prostory vyhrazené pro kouření:
 AD Nákladní – dvorek se stolem a lavičkami

před jídelnou,
 AD Merklínská – dvůr, prostor pod altánem,
 AD byt  –  v prostorách tréninkového bytu je

kouření zcela zakázáno.
 Uživatel je při podpisu smlouvy seznámen se

zásadami bezpečnosti a požární ochrany. 
 Používat  nerevidované  elektrické  spotřebiče.

Revizi vlastních spotřebičů je možno domluvit
při  podepisování  smlouvy.  Cena  za  revizi
jednoho elektrospotřebiče je 80,- Kč.

 Používat jakékoli násilí.
 Vnášet  a konzumovat v objektu Armády spásy

alkohol či jiné omamné a psychotropní látky.
 Vnášet  do  zařízení  zbraně  nebo  nebezpečné

předměty.



 Vstupovat  do  areálu  Armády  spásy  v  se
zjevným  úmyslem  agresivního  chování  a
projevovat jakékoliv prvky agrese a násilí:
◦  fyzické agresivní chování, tj. napadení a 

další projevy hrubosti, násilí a společenské 
nepřijatelnosti, které ovlivňují, 
znehodnocují, či zamezují využívání služby
ostatním klientům;

◦ verbální agresivní chování, tj. slovní 
napadání, urážky apod.

◦Vstupovat do areálu Armády spásy ve stavu
opilosti,  pod  vlivem  omamných  látek:
hranicí pro vstup do AD je 0,5 ‰ a chování
nenarušující soužití,  chod azylového domu
a všechny podmínky zde uvedené,

 Přechovávat jídlo mimo určené prostory:
 - prostory určené pro stravu
 AD Nákladní –  kuchyň v prostorách AD,
 AD Merklínská – Kuchyně uživatelů,
 AD byt – prostor kuchyně v bytu.
 Manipulovat s nábytkem a zařízením azylového

domu  bez  svolení  některého  ze  zaměstnanců
Armády spásy.

 Veškeré  projevy  nevhodného  sexuálního
chování  a  obtěžování  či  vulgárního
vystupování.

 Hraní  hazardních  her,  hlučná  zábava,
nedodržování nočního klidu.
 Narušovat dobré soužití v azylovém domě.
 V případě porušení  domovního řádu je toto

porušení  sankcionováno  dle  přílohy  č.1.
Pravidla při porušení domovního řádu 

V čem spočívá práce s uživateli?

Individuální plán (dále jen IP):

 S každým uživatelem je při podpisu 
smlouvy sestaven IP se sociálním pracovníkem.

 IP vychází z Vašich  potřeb, přání a 
osobních cílů a na jeho dosahování se podílíte 
primárně Vy sám/a za plné podpory a spolupráce 
sociálního pracovníka.
 Stejnopis IP obdržíte od soc. 
pracovníka po jeho podpisu, nebo kdykoli o něj 
požádáte.
 Máte právo požádat o změnu 
klíčového pracovníka – soc.prac. Rovněž klíčový 
pracovník má v případě velkého množství uživatelů či 
z jiných oprávněných důvodu právo Vás odmítnout a 
předat po domluvě s ním jinému kolegovi.
 Povinnost plnit cíle stanovené IP je 
obsaženo ve smlouvě o poskytnutí služby, kde je 
rovněž upozornění, že jeho neplnění bude 
vyhodnoceno jako nespolupráce a ta je možným 
důvodem pro ukončení smlouvy.


Aktivizační program
 Smyslem programu je podporovat, udržovat 
a rozvíjet pracovní návyky, napomáhat při organizaci
času a pravidelnosti.
 Aktivizační program se dělí na: sociální 
program, pracovní program, duchovní program, 
volnočasový program a další aktivizační programy.
 Sociální program (POVINNÝ) stanovuje se 
v rámci individuálního plánu a směřuje k řešení 
nepříznivé sociální situace.
 Pracovní program (NEPOVINNÝ) obsahuje
pracovní aktivity jako jsou například údržba budovy, 
údržba areálu Armády spásy, drobné stavební práce 
na obnově majetku Armády spásy, úklidové práce, 
praní prádla, žehlení, údržba zeleně, pomocné práce 
v dílnách organizační jednotky a skladech.

 Vedoucí sociální práce po poradě s pověřenými 
pracovníky určuje jednotlivé druhy aktivit dle 
vhodnosti zapojení jednotlivých uživatelů tak, aby to 
odpovídalo jejich schopnostem a možnostem. Může 
přitom zohlednit i dobrovolné přihlášení uživatelů k 

jednotlivým aktivitám. Je zabezpečeno 
rovnoměrné a pestré rozložení uživatelů do 
jednotlivých aktivit.

 Aktivity se vykonávají v čase dle rozpisu 
denního řádu, či v individuálních případech 
kdykoliv během dne.
 V rámci aktivizačního programu se 
uživatelé mohou spolupodílet na úklidu města a 
podobných veřejně prospěšných akcí.
 V případě pravidelných nebo náročnějších 
aktivit mohou být uživatelé oceněni motivačním 
příspěvkem ve formě materiální  nebo finanční.

Další možnosti AD
 Během pobytu na AD máte možnost si 

vypůjčit notebook na max. 2 hod denně od 
sociálních pracovníku a využívat ho v jejich 
kanceláři a za jejich přítomnosti (pokud je k 
dispozici) a využít připojení k internetu. V AD
Merklínská je k dispozici počítač na 
společenské místnosti. Notebook,PC a 
připojení k internetu je určeno pro plnění cílů 
stanovených v IP a další rozvoj uživatelů. Platí
zákaz navštěvovat stránky s pornografickým a 
rasistickým obsahem. Je zakázáno stahovat 
filmy a instalovat jakékoliv programy.

 Pracovníci mohou uživatelům nabídnout 
pomoc (podporu) např. při vaření, nakupování,
šetření peněz, úklidu, apod.

 Je  možnost  zapojení  do  volnočasových
programů,  jako  například  lezení  po  skalách,
výlety, exkurze apod.

 Vzdělávací  aktivity  (výuka  základů  ruského
jazyka apod.)



 Jsou vytvořeny podmínky pro zajištění úklidu,
praní  a  žehlení   prádla  uživatelů  a  výměny
ložního prádla. 

 Poskytujeme  základní  sociální  poradenství,
pomoc  při  uplatňování  práv  a  oprávněných
zájmů.

 Pomoc  při  obstarávání  osobních  záležitostí
(podpora při hledání bydlení a zaměstnání).

 V rámci AD jsou Vám k dispozici služby 
kaplana, který se příležitostně účastní ranních 
setkání a schůzka s ním je zprostředkovávána 
prostřednictvím pracovníka na službě. 

Máte možnost v rámci AS docházet např. na 
pravidelná nedělní setkání do Komunitního centra 
AS v Karlových Varech.

Jak podat stížnost?
Uživatel mát právo na podání a řádné projednání své 
stížnosti, není-li spokojen s některým aspektem 
poskytované služby. Uživatel má právo zvolit si 

zástupce, který ho bude zastupovat po celou dobu 
řízení stížnosti. Přijmout, zaznamenat a zaevidovat 
stížnost je povinen každý pracovník AD. Stížnost lze 
podat písemně, ústně, anonymně, telefonicky, 
emailem, využitím schránky stížnosti a dalším 
vyjádřením nespokojenosti u lidí, kteří se nedokážou 
vyjadřovat verbálně.  Je možné si vyžádat patřičné 
formuláře. Lhůta pro vyřízení je max. 30 dnů, 
odpovídá se vždy písemně. Vyřízení anonymní 
stížnosti je vyvěšeno na nástěnce u kanceláře PSS po 
dobu 15 dnů od zveřejnění, vyřízení anonymní 
stížnosti nebude zveřejněno v případě, že by mohlo 
dojít k narušení práv nebo důstojnosti osob. 
Podněty a připomínky ke zkvalitňování služby jsou 
projednávány na ranních poradách, případně 
pravidelně poradách přímé práce, event. supervize. O 
výsledku jsou uživatelé informováni při ranních 
setkáních, či písemně.

Možnosti návštěv v AD?
Máte právo přijímat návštěvy, a to:

V AD Nákladní a v AD Merklínské ulici nejsou 
vhodné návštěvy v době oběda mezi 11:30 – 13:30
a v době večerního klidu po 18:30 hodině.
Veškeré návštěvy je nutno ohlásit pracovníkovy na
službě.
AD tréninkový byt: denně 6-22, max. 4 hod.

Jak je vedena dokumentace?
Každý uživatel služeb má zřízenou elektronickou 
kartu v systému NPV, do celé jeho karty má přístup 
pouze sociální pracovník, pracovníci v sociálních 
službách a vedoucí organizační jednotky. Uživatel 
služeb má vedenou rovněž papírovou kartu, uloženou 
v uzamykatelné kartotéce v kanceláři sociálního 
pracovníka, do které se zakládají všechny tištěné 
materiály, podepsaná smlouva, individuální plán 
apod.
Každý uživatel služeb má právo, kdykoliv do své 
osobní dokumentace nahlédnout, nechat si vytisknout 
její obsah a vznášet stížnosti a připomínky, které 
budou řešeny.

CSS Armády spásy
Merklínská 15, 360 10 Karlovy Vary tel. 773 770 162
Nákladní 7, 360 05  Karlovy Vary tel. 773 770 165

Vedoucí   organizační jednotky  Bc. Martin Roušal


