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Armáda spásy v České republice, z.s.  
Dům pro ženy a matky s dětmi 

Rybářská 86, 746 01, Opava 

 

DOMOVNÍ ŘÁD PRO NOCLEHÁRNU 
  

Článek I.  

OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

1. Tento domovní řád je určen pro sociální službu noclehárna v Domě pro ženy a  matky 
s dětmi (dále jen DMD), Rybářská 86, Opava. Řád je závazný pro zaměstnance, 
uživatelky sociální služby a osoby, které se pohybují v areálu Armády spásy.  
Poskytujeme: 
 přenocování ženám; 
 podmínky pro osobní hygienu; 
 večerní stravu (polévka + chléb), pitný režim ve formě čaje; 
 prostor pro přípravu jednoduché stravy; 

 

2. Ostatní nabízené služby dle potřeby uživatelek: 
 Poskytujeme sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřízení osobních dokladů, 
zprostředkování doprovodu při jednání s úřady, pomoc při vyřizování dávek apod.); 

 Pomoc při zprostředkování vhodného ubytování (azylové domy, jiné organizace      
a ubytovny); 

 Zprostředkování zdravotní a psychologické pomoci. 

 

Článek II.  

PROVOZ ZAŘÍZENÍ  

1. Cílovou skupinou sociální služby noclehárna jsou ženy od 18 let věku, které se ocitly 
bez přístřeší a jsou fyzicky soběstačné (samostatně a bez pomoci další osoby zvládají 
každodenní činnosti, sebeobsluhu, oblékání, hygienu).  

2. Služba není zájemkyni poskytnuta, pokud: 
 nespadá do cílové skupiny, 

 žádá o jinou sociální službu, 
 má viditelné nakažlivé nebo infekční onemocnění, které neléčí (např. svrab, vši), 
 má udělen zákaz využívání služeb vyplývající ze směrnice stanovující opatření při 

porušení řádů, 

 kapacita noclehárny je naplněna. 
3. O přijetí rozhoduje pracovnice v sociálních službách. Zájemkyně je přijata, pokud 

spadá do cílové skupiny, je ochotna přijmout pravidla stanovená ve vnitřních 
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předpisech, má platný doklad totožnosti, kapacita zařízení není naplněna a nemá 
udělen zákaz využívání služeb vyplývající ze směrnice stanovující opatření při porušení 
řádů. 

4. V případě, že uživatelka nemá platný doklad totožnosti, je přijata na nocleh bez 
dokladu do doby, než bude její situace konzultována se sociálním pracovníkem.  

5. Kapacita zařízení: 5 postelí + 2 přistýlky   

6. Příjem na noclehárnu probíhá od 18.30 do 19.30 hodin. Uživatelky musí noclehárnu 
opustit do 8.00 hodin následujícího dne. 

7. Uživatelkám je po přijetí přiděleno ložní prádlo, noční košile, ručník, pantofle, lůžko a 
skříňka.  

8. Uživatelky se smí pohybovat výhradně v prostorách sloužících pro sociální službu 
noclehárna, v ostatních prostorách dle domluvy s pracovnicí na směně.  

9. Úřední hodiny sociálního pracovníka pro noclehárnu jsou v pracovní dny od 700 hod 
do  800 hod.  

10. Ráno je každá uživatelka povinna ustlat postel a odnést si všechny své osobní věci.   
11. Přenocování je poskytováno vždy na jednu noc. 
12. Sociální služba se poskytuje za úhradu, která je stanovena v ceníku pro sociální službu 

noclehárna. Pokud zájemkyně o poskytnutí sociální služby nemá finanční prostředky na 
uhrazení noclehu, je nutné, aby ráno navštívila sociálního pracovníka a domluvila se na 
způsobu, jakým bude svoji situaci řešit. Je také možné se domluvit se sociálním 
pracovníkem na uhrazení noclehu na účet azylového domu prostřednictvím oddělení 
pomoci v hmotné nouzi. 

13. Uživatelky mohou po dobu využívání sociální služby – případně dle domluvy s 
pracovníky zařízení - využít nabízený šatník, praní prádla a PC místnost k řešení své 
situace. 

14. Po dobu noclehu nejsou dovoleny jakékoliv návštěvy na noclehárně. 
15. Je zakázáno vstupovat se zvířaty. 

 

Článek III.  

VĚCI A PŘEDMĚTY 

Věci a předměty, které si uživatelka do azylového domu přinesla, jsou jejím majetkem. 
Uživatelka si může s sebou vzít na noclehárnu pouze drobné předměty vzhledem 
k omezeným prostorovým možnostem. Ostatní věci a vybavení na noclehárně jsou 
majetkem Domu pro ženy a matky s dětmi.  
Věci svojí povahou nebezpečné, zdravotně závadné nebo těžko dezinfikovatelné není 
možné do noclehárny přinášet a ukládat je tam. 
Cenné předměty, finanční hotovost, atd. může dát uživatelka do úschovy pracovníkovi 
v sociálních službách na směně a ten je uloží do trezoru. Na tyto věci je vystaven složní 
list, který je opatřen podpisem službukonajícího pracovníka DMD a uživatelky. Předměty 
dané do úschovy jsou uživatelce vydány ráno při odchodu z noclehárny. Nejsou-li cennosti 
takto uloženy, pracovníci Domu pro ženy a matky s dětmi za ně nenesou odpovědnost.  

 
Článek IV.  
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PRÁVA A POVINNOSTI  

A) Uživatelky noclehárny mají právo:  
1. Na poskytnutí ubytování na jednu noc.  
2. Na pomoc při uplatnění svých zákonných práv.  
3. Na poskytování služeb v souladu se smlouvou o poskytnutí sociální služby.  
4. Na respektování lidské důstojnosti a osobních svobod.  
5. Na respektování svého náboženského vyznání.  
6. V rámci noclehu na obdržení minimálně jednoho jídla.  
7. Na respektování svého soukromí dle vnitřních pravidel organizační jednotky.  
8. Na ochranu osobních údajů.  
9. Na sociální poradenství a účinnou pomoc zaměstnanců Armády spásy.  
10.  Podávat stížnosti, podněty a návrhy vztahující se k životu a chodu noclehárny.  
11.  Na uzamykatelný prostor pro osobní věci a oblečení dle provozních možností 

noclehárny.  
12.  Na dostatečný prostor k uplatnění vlastní vůle při řešení své nepříznivé sociální 

situace. Tento prostor je dán vnitřními pravidly zařízení.  
13.  Aktivně tvořit svůj individuální plán.  

 
B) Uživatelky noclehárny jsou povinny:  
1. Dodržovat domovní řád a podmínky smlouvy o poskytnutí sociální služby a pravidla, 

se kterými byly prokazatelně seznámeny.  
2. Dbát na osobní hygienu.  
3. Hlásit neprodleně zaměstnancům Armády spásy každé podezření na výskyt 

parazitů, nakažlivé a infekční nemoci. 
4. Dbát na to, aby měly své osobní doklady v pořádku a v platnosti.  
5. Při důvodném podezření vykonat dechovou zkoušku na alkohol, kterou provádí 

zaměstnanec Armády spásy. Postup prohlídky je stanoven ve vnitřních předpisech 
(Směrnice OJ_2a_ O ochraně práv uživatelů).   

6. Uklidit si postel a prostor kolem své postele, nádobí a potraviny použité ze společné 
kuchyňské linky, lednice a své osobní věci.  

7. Ve zcela výjimečném případě na požádání předložit k nahlédnutí obsah svých 
zavazadel a umožnit přístup do osobních věcí z důvodu zajištění bezpečnosti, dle 
pravidel stanovených ve vnitřní směrnici zařízení. 

 
C) V objektu Armády spásy je zakázáno:  
1. Kouřit na místech, které nejsou k tomu určeny.  
2. Používat otevřený oheň mimo stanovené prostory ke kouření.  
3. Používat elektrické spotřebiče, pokud to není v souladu s vnitřní směrnicí.  
4. Používat jakékoli násilí.  
5. Vnášet do objektu Armády spásy alkohol, drogy, jiné nebezpečné látky a věci, 

zbraně. 
6. Vstupovat do areálu Armády spásy v podnapilém stavu, pod vlivem omamných látek 

a s úmyslem neslušného, vulgárního a agresivního chování.  
7. Přechovávat jídlo mimo určené prostory.  
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8. Manipulovat s nábytkem a zařízením noclehárny bez svolení zaměstnanců Armády 
spásy.  

9. Hraní hazardních her, hlučná zábava, rušení nočního klidu. 
10. Narušovat dobré soužití na noclehárně nebo v Domě pro ženy a matky s dětmi 

(např. vyvolávání hádek s ostatními uživatelkami). 
11. Veškeré projevy nevhodného sexuálního chování a obtěžování či vulgární 

vystupování. 
       Tyto projevy mohou mít formy:  

verbální (slovní), např. sexuální návrhy, urážlivé flirtování a dvojsmyslné poznámky, 
neverbální, např. ukazování pornografických a sexuálně laděných obrázků včetně 

       jejich vyvěšování v prostorách noclehárny či jinde v zařízení,  
fyzickou, např. nežádoucí fyzický kontakt – poplácávání, osahávání až po pokus 
o sexuální styk. 

Článek V.  

SEZNAM SITUACÍ PŘI HRUBÉM PORUŠENÍ ŘÁDU A JEJICH ŘEŠENÍ 

1. Uživatelka nebude do zařízení vpuštěna v případě: 
a) že bude jevit některé ze znaků opilosti (např. poruchy rovnováhy a koordinace 

pohybů, snížení pozornosti a smyslů, zmatenost, z dechu jde cítit alkohol). 
b) odmítnutí dechové zkoušky na alkohol - při důvodném podezření na požití 

alkoholických nápojů -  některé ze znaků opilosti (např. poruchy rovnováhy a 
koordinace pohybů, snížení pozornosti a smyslů, zmatenost, z dechu jde cítit 
alkohol.  

c) odmítnutí prohlídky osobních věcí při důvodném podezření pronášení alkoholu, 
zbraní apod.  

rozhoduje: pracovník v sociálních službách na směně. 
 

2. Uživatelka může být z noclehárny ihned vyloučena za: 
a) vnesení, konzumování alkoholických nápojů nebo omamných látek; 
b) slovní nebo neverbální projevy neslušného, vulgárního nebo agresivního chování 

ke spolubydlícím nebo zaměstnancům (např. křik, sprosté nadávky, urážky, 
neslušná gesta); 

c) kouření v místech, která nejsou určena pro kouření; 
d) za pohyb v prostorách, které nejsou určeny pro sociální službu noclehárna; 
e) neuposlechnutí pokynů pracovníka na směně; 
rozhoduje: pracovník v sociálních službách na směně. 

 
3. Ukončení ubytování na dobu 3 dnů až 1 měsíc může nastat za: 

a) vnesení, konzumování alkoholických nápojů nebo omamných látek; 
b) slovní nebo neverbální projevy neslušného, vulgárního nebo agresivního chování 

ke spolubydlícím nebo zaměstnancům (např. křik, sprosté nadávky, urážky, 
neslušná gesta); 

c) kouření v místech, které nejsou určena pro kouření; 
d) za pohyb v prostorách, které nejsou určeny pro sociální službu noclehárna; 
e) neuposlechnutí pokynů pracovníka na směně. 
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rozhoduje: sociální pracovník 
 
 
 
 

4. Ukončení služby na 1 až 6 měsíců za: 
 fyzické napadení uživatele nebo napadení zaměstnance. 
 opakované agresivní chování či vyhrožování spolubydlícím nebo zaměstnancům 
 vnesení látek či předmětů ohrožujících zdraví či život uživatelů a zaměstnanců 

(např. chemikálie, výbušniny, zbraně) 
rozhoduje: sociální pracovník  

1. Ve výjimečných případech (např. zdravotní stav, povětrnostní podmínky) může 
sociální pracovník, popřípadě vedoucí služeb zmírnit délku opatření při porušení 
řádu. 

2. Další porušení vnitřních pravidel je řešeno s uživatelem při individuálním rozhovoru 
se sociálním pracovníkem. 

 
Článek VI.  
ODVOLÁNÍ 

Proti všem rozhodnutím se může uživatelka noclehárny odvolat k vedoucímu služeb 
Domu pro ženy a matky s dětmi, který vyhotoví písemný zápis a maximálně do 7 dnů 
rozhodne.  

 
Článek VII.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 

1. Jakékoli změny v Domovním řádu schvaluje ředitel organizační jednotky a jeho 
přímý nadřízený.  

2. Tento řád ruší Domovní řád ze dne 1. 4. 2013, nabývá účinnosti dnem                    
1. 10. 2016 a platí do odvolání.  

 
 
V Opavě dne ………………….  
 
 
………………………                                                                …………………………… 
      Ředitel                                                                            Oblastní ředitel  
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