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P R O V O Z N Í  Ř Á D  

Armáda spásy v České republice,z.s. 

Centrum sociálních služeb Samaritán 

 

sociální služba: nízkoprahové denní centrum 
 

odstavec č.1 
1. ÚVOD 

 

1.1. Tento provozní řád je určen pro sociální službu „Nízkoprahové denní centrum“, která 
je poskytovaná v Centru sociálních služeb Samaritán, ulice Přemyslovců 16/32 , 747 07 
Opava. Zřizovatelem je Armáda spásy v České republice z.s. se sídlem Petržílkova 
2565/23, 158 00 Praha 5. 

1.2. Telefonní spojení: 773 770 182, IČ: 40613411, e-mailová adresa: 
opava@armadaspasy.cz Provozní řád je závazný pro uživatele, pracovníky, dobrovolníky 
a návštěvníky nízkoprahového denního centra.  

1.3. Odpovědná osoba: Gerhard Karhan - ředitel 
 

odstavec č.2 
2. DRUH A ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

 

2.1. Zařízení poskytuje ambulantní sociální službu nízkoprahové denní centrum. Posláním 
nízkoprahového denního centra je poskytovat, osobám v krizové nebo obtížné životní 
situaci spojené se ztrátou bydlení, místo k dennímu pobytu, základní stravu, hygienický 
servis a nabídku sociálního poradenství, která snižuje riziko související s životem na ulici. 
Součástí nízkoprahového denního centra je i terénní práce s cílem informovat o 
nabízených službách nízkoprahového denního centra cílovou skupinu v městě Opava a 
přilehlých obcích. 

2.2. Pravidla pro poskytování služeb v zařízení jsou uvedena v domovním řádu 
nízkoprahového denního centra. (příloha č. 3). 

2.3. Provoz Centra sociálních služeb Samaritán je nepřežitý. Ředitel může rozhodnout o 
výjimce z provozní doby, během níž je nízkoprahové denní centrum uzavřeno. Provozní 
doba nízkoprahového denního centra je uvedena v příloze č. 1. 

 

2.4. Zařízení zajišťuje: 
a) místo k dennímu pobytu ve stanoveném čase 
b) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
c) poskytnutí stravy nebo podmínky pro přípravu stravy 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

(poradenství s vyřizováním dokladů a dávek, atd.) 
e) sociální poradenství 
f) nabídka duchovních programů 
g) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
h) poskytnutí oblečení 
 

mailto:opava@armadaspasy.cz
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2.5. Cílovou skupinou nízkoprahového denního centra jsou osoby v krizové nebo obtížné 
životní situaci spojené se ztrátou bydlení, starší 18 let a fyzicky soběstačné, které chtějí 
využít místo k dennímu pobytu, případně základní stravu a hygienické zázemí. 

 
odstavec č.3 

3. POPIS ZAŘÍZENÍ 
 

3.1. Zařízení tvoří podsklepená jednopodlažní budova se dvěma garážemi. 

3.2. V přízemí je velká místnost s umývadlem pro sociální službu nízkoprahové denní 
centrum.  

3.3. Kancelář sociálního pracovníka pro nízkoprahové denní centrum je umístěna v 1. 
patře přístavby.  Kancelář terénního pracovníka pro nízkoprahové denní centrum se 
nachází v přízemí vedle sociální služby noclehárna. 

3.4. Dále se v přízemí v hlavní budově nachází kancelář pracovníků v sociálních službách, 
kancelář koordinátora pracovníků v sociálních službách a kancelář provozní/hospodář. V 
zadní části poschodí se nachází provoz sociální služby azylový dům. 

3.5. Místo vyhrazené ke kouření je venku – dveře nízkoprahového denního centra - 
rampa. Tento prostor je přístupný všem uživatelům sociální služby. V ostatních 
prostorách je zakázáno kouřit.  

3.6. Místnost pro denní pobyt je vybavena stoly, židlemi, televizním přístrojem a policemi 
na knížky. 

3.7. Součástí denní místnosti je kuchyňka vybavená 4 plotýnkovým vařičem, odsávačem 
par, kuchyňskou linkou, varnou konvicí.  

3.8. Ke vstupu do zařízení slouží vchod z ulice Nákladní 24. 

3.9. Celková kapacita služby je uvedena v (příloha č. 1) a také domovním řádu 
nízkoprahového denního centra (příloha č.3).  
 

odstavec č.4 
4. HOSTÉ 

 

4.1. Hosté jsou všichni, kteří nepatří k pracovníkům zařízení a uživatelům. Vstup do zařízení 
řeší vnitřní předpis ředitele. Hosté jsou: 

a) pracovníci z jiných středisek Armády spásy přicházející do zařízení ze služebních 
důvodů, 

b) osoby prokazatelně přicházející na základě odborného zájmu o provoz domu nebo o 
uživatele jeho služeb, 

c) ostatní hosté, kteří mají přístup jen s výslovným souhlasem ředitele.  
 

odstavec č.5 
5. PRACOVNÍCI 

 

5.1. Pracovníci zařízení pro účel tohoto řádu se rozumějí zaměstnanci Armády spásy 
pověřeni službou v zařízení, která poskytuje sociální služby. K pracovníkům zařízení 
patří: 

a) ředitel 
b) sociální pracovník 
c) účetní 
d) koordinátor pracovníků v sociálních službách 
e) hospodář/provozní 
f) pracovník v sociálních službách / údržbář 
g) pracovník v sociálních službách / terénní pracovník 
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h) pracovník v sociálních službách 
i) vedoucí pracovních terapií 
j) koordinátor pracovníků v sociálních službách 

 

5.2. Odpovědnost za směnu nese pověřený pracovník. 

5.3. Dobrovolníci jsou osoby, které přicházejí pomáhat bezplatně. Za své jednání nesou 
odpovědnost podle obecně platných předpisů. Za pracovní činnost dobrovolníků 
odpovídá zaměstnanec, kterému byl dobrovolník svěřen. Stejná pravidla platí pro činnost 
studentů vykonávajících v zařízení praxi. 

5.4. Všichni pracovníci zařízení se řídí etickým kodexem a jsou povinni nosit označení 
pracovníka, které obsahuje: jméno a příjmení pracovníka a funkci. Od této povinnosti 
označení je osvobozen pracovník v sociálních službách / údržbář.  

 
odstavec č.6 

6. DESINFEKCE, ÚKLID 
 

6.1. Úklid všech prostor se provádí ihned po znečištění, jinak 1x denně, stejně jako 
dezinfekce hygienických zařízení. Úklid provádí uživatelé zařízení dle rozpisu služeb v 
rámci aktivizačního programu. Odpovědnost za provedení úklidu má pracovník v 
sociálních službách.  

6.2. Pověřený pracovník rozepisuje služby na úklid. V případě potřeby může nařídit 
provedení mimořádného úklidu. 

6.3. Zásady předcházení vzniku onemocnění jsou obsaženy ve směrnici národního velitele 
o BOZP, viz. příloha č. 2 

6.4. Pravidla úklidu stanoví vnitřní předpis Sanitační řád. 

6.5. Dezinsekci (při výskytu hmyzu) a deratizaci provádí firma D.D.D. Servis v.o.s. 
Olomoucká 553/90, Opava. Provádí se minimálně 1 x ročně, případně dle potřeby.  

6.6. Pracovní oděv jsou povinni nosit pracovníci ve výdejně jídla. V takovém případě tvoří 
vybavení bílý pracovní oděv, pokrývka hlavy a rukavice na jedno použití.  

 
           odstavec č.7 

7. HOSPODAŘENÍ 
 

7.1. Vedoucí a všichni ostatní pracovníci jsou odpovědní za hospodárné využívání všech 
hmotných prostředků (energie, voda, nábytek, zařízení, ošacení, potraviny) a jsou 
povinni bránit jakémukoli plýtvání a poškozování. 

7.2. Zásobování pitnou vodou je z veřejného vodovodu, který provozuje Severomoravské 
vodárny a kanalizace. Teplá voda se vyrábí ohřevem v bojleru. Odvoz odpadu zajišťují 
Technické služby města Opavy a to 1 x týdně.  

7.3. Evidenci docházky si vypracovává každý pracovník, který ji ve stanovený termín předá 
koordinátorovi pracovníků v sociálních službách. Koordinátor pracovníků v sociálních 
službách vypracovanou docházku zkontroluje a předá jí ke schválení vedoucímu projektů 
a odešle na konci měsíce do mzdové účtárny ústředí Armády spásy v České 
republice,z.s. 

7.4. Veškeré větší výdaje schvaluje ředitel, pohyb financí v zařízení stanovuje vnitřní 
předpis. Žádný jiný pracovník zařízení není oprávněný bez souhlasu ředitele platit za 
Armádu spásy žádné poplatky související s provozem zařízení (např. elektřina, telefon, 
opravy atd.). Obdrží-li fakturu, předá jí vedoucímu nebo účetní.  
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odstavec č.8 
8. BEZPEČNOST PRÁCE V ZAŘÍZENÍ 

 

8.1. Pracovníci jsou povinni řídit se obecně platnými předpisy a vnitřními předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Každý pracovník je povinen 
absolvovat vstupní školení BOZP a PO, pravidelně se účastnit školení BOZP a PO a 
absolvovat pravidelné preventivní zdravotní prohlídky. 

8.2. Základní aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zařízení upravuje směrnice 
národního velitele o BOZP, se kterou je každý pracovník zařízení prokazatelně seznámen.  

8.3. Základní aspekty požární ochrany upravuje směrnice národního velitele o požární 
ochraně, se kterou je každý pracovník zařízení prokazatelně seznámen.  

8.4. Všichni pracovníci, kteří pracují ve výdejně jídla, musí mít platný zdravotní průkaz. 
Tento průkaz musí mít v případě směny k dispozici. Kopie je uložena u pověřeného 
pracovníka. 

8.5. V případě ohrožení života nebo zdraví osob v zařízení je kterýkoliv pracovník povinen 
přivolat pomoc (integrovaný záchranný systém 112 nebo záchrannou službu 155, hasiče 
150, policii 158, případně městskou policii) viz. Požární poplachové směrnici. 

8.6. Postup řešení mimořádných situací je stanoven vnitřním předpisem. O mimořádné 
situaci pracovník na směně neprodleně informuje svého nadřízeného.  

8.7. Pověřený pracovník odpovídá za funkční vybavení lékárničky, která je uložena v 
kanceláři pracovníků v sociálních službách. 

8.8. Odvedení odpadní vody je realizované veřejnou kanalizací. Větrání místností je 
přirozené pomocí oken.  

8.9. Sociální zázemí zaměstnanců tvoří samostatné WC, šatna pro pracovníky v sociálních 
službách je v kanceláři pracovníků v sociálních službách.  

 
odstavec č.9 

9. DOKUMENTACE 
 

9.1. Vedoucí a další pověření pracovníci vedou dokumentaci: 
a) elektronickou knihu služeb 
b) knihu evidence docházky pracovníků 
c) dokumentaci vztahující se k sociální práci a smlouvy o poskytnutí sociální služby 
d) evidenci uživatelů 
e) dokumentaci vztahující se k účetnictví 
f) knihu došlé pošty 
g) evidenci dobrovolníků 
h) evidenci o vzdělávání pracovníků 
i) evidenci zápisů z porad 
j) dokumentaci vztahující se k bezpečnosti práce, požární ochraně apod.  

 

9.2. Za vedení veškeré dokumentace v zařízení odpovídá ředitel nebo jim pověření 
pracovníci. 

9.3. Elektronická kniha služeb je základním dokumentem a zaměstnanci do ní v průběhu 
směny zapisují všechny důležité údaje, zejména: 
a) datum, v případě omezeného provozu také čas otevření a uzavření nízkoprahového 

denního centra 
b) údaje o průběhu služby 
c) závady zjištěné při všeobecné kontrole zařízení i jeho částí 
d) údaje o mimořádných událostech 
e) další údaje hodné zřetele 
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9.4. Všichni pracovníci v domě jsou povinni číst všechny zápisy v knize služeb a používat 
je pro svou práci. 

9.5. Nakládání s dokumenty v zařízení se řídí směrnicí národního velitele o Zabezpečení 
osobních dat v organizačních jednotkách Armády spásy.  

9.6. Evidence docházky zaměstnanců se zapisuje do knihy příchodů a odchodů. 
Koordinátor pracovníků v sociálních službách posílá měsíční výkazy docházky poslední 
pracovní den v měsíci mzdové účtárně. Evidenci vzdělávání, dobrovolníků (praktikantů) 
vede pověřený pracovník.  

9.7. Způsob vedení a vyřizování pošty v zařízení upravuje nařízení vedoucího projektů o 
evidenci příchozí a odchozí pošty.  

9.8. Veškeré důležité informace o sociální službě nízkoprahové denní centrum jsou 
vyvěšeny a průběžně aktualizované na nástěnce, která je umístěna v místnosti pro denní 
pobyt. Za úplné a aktuální informace nese odpovědnost pověřený pracovník.  

 
odstavec č.10 

10. PRACOVNÍ SMĚNA 
 

10.1. Pracovní doba vedoucího projektů je pružná, týdně se jedná o 40 hodin. Pracovníci v 
sociálních službách pracují v třísměnném nepřetržitém systému. Rozpis pracovní doby 
jednotlivých zaměstnanců je stanoven ve vnitřním předpise, který je součásti pracovní 
náplně. 

10.2. Pracovník v sociálních službách je povinen dbát na dodržování provozního řádu a 
všech ostatních řádů. Dále je povinen kontrolovat čistotu a pořádek ve všech 
místnostech domu včetně hygienického zázemí a dodržování osobní hygieny. 
Zodpovídá i za pořádek v okolí zařízení.  

10.3. Koordinátor pracovníků v sociálních službách odpovídá za obsazení jednotlivých 
pracovních směn a rozpis dovolených. 

10.4. Ředitel odpovídá za organizaci práce a za úroveň poskytovaných služeb.  
 

odstavec č.11 
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

11.1. Vedoucí projektů odpovídá za to, že text tohoto provozního řádu je přístupný všem 
pracovníkům.  

11.2. Provozní řád nabývá účinnost dnem vydání. 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
č. 1 Provozní doba zařízení 
č. 2 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 
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příloha č. 1. 
 

PROVOZNÍ DOBA ZAŘÍZENÍ A KAPACITA 
 
 
 
PONDĚLÍ 8:30 - 14:30 
 
ÚTERÝ 8:30 - 14:30 
 
STŘEDA 8:30 - 14:30 
 
ČTVRTEK 8:30 - 14:30 
  
PÁTEK 8:30 - 14:30 
  
SOBOTA 8:30 - 14:30 
  
NEDĚLE 8:30 - 14:30 
  
 
 
 
 

Kapacita zařízení 
 
Kapacita zařízení je 30 osob v denní místnosti vyhrazené pro sociální službu.
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příloha č. 2 
Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků  
 
Zaměstnancům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví jsou poskytovány k 
bezplatnému používání potřebné ochranné pracovní prostředky a mycí, čisticí a dezinfekční 
prostředky a ochranné nápoje. 
 
Ochranné prostředky se používají tehdy, nelze-li rizika vyloučit nebo dostatečně omezit 
technickými prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními, metodami a postupy organizace 
práce. 
 
O jejich přidělení zaměstnanci rozhoduje vedoucí organizační jednotky s přihlédnutím k 
povaze práce. Je nutno dodržovat zásadu, že pokud ochranný prostředek přidělovaný 
zaměstnanci ztratí svou funkčnost, musí být ihned vyměněn. 
 
Zaměstnanci jsou povinni je používat pouze k účelům a způsobem ke kterému byly určeny, 
zacházet s nimi šetrně, provádět jejich běžnou údržbu a chránit je proti ztrátě nebo zcizení. 
 
Zaměstnanec nemá nárok na ochranné pracovní prostředky, pokud změní pracoviště, a 
kterému již byly na původním pracovišti přiděleny stejné ochranné pracovní prostředky, které 
dosud neztratily životnost. Zaměstnanci používají svěřené osobní ochranné prostředky pouze 
při práci pro potřeby Armády spásy.  
 
K ochraně zdraví před účinky tepelné zátěže či zátěže chladem se poskytují zaměstnancům 
ochranné nápoje. Ochranné nápoje se poskytují na pracovišti nebo v jeho bezprostřední 
blízkosti tak, aby byly snadno a bezpečně dostupné. 
 
Ochranné nápoje musí být zdravotně nezávadné, musí mít vhodnou teplotu a nesmí 
obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu v nich nesmí překročit 
1 hmotnostní procento; nápoje pro mladistvé nesmí obsahovat alkohol. 


