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Armáda spásy v České republice, z. s. 

Sociální služby Samaritán v Opavě 

 

 

Platnost: od 1. 4. 2020         

Gerhard Karhan 

ředitel 

 

1. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

1A. POSLÁNÍ, CÍLE A ZÁSADY, OKRUH OSOB  

 

I. ÚVOD 

1. Tato směrnice je určena pro sociální službu Armáda spásy, Dům pro ženy a 

matky s dětmi Opava, azylový dům, číslo registrace 9479139, která je 

poskytovaná na adrese Rybářská 86, 746 01 Opava. 

2. Cílem metodiky je popsat poslání, cíle a zásady, okruh osob, kterým je služba 

určena  

 

II. POSLÁNÍ 

Posláním sociální služby azylový dům je poskytovat ubytování osobám, které ztratily 

bydlení. Nabízíme důstojné podmínky pro bydlení na přechodnou dobu a podporu při 

řešení nepříznivé sociální situace. Při poskytování služby klademe důraz na 

individuální přístup a podporu samostatnosti.  

 

III. CÍLE SLUŽBY 

1. Uživatel/ka má stabilnější bydlení. 

2. Uživatel/ka má vyřízené potřebné doklady, dávky a úřední záležitosti.  

3. Uživatel/ka umí hospodařit s financemi (platit nájem, služby a další závazky). 

4. Uživatel/ka navazuje kontakty s přirozeným sociálním prostředím (s rodinou, 

přáteli). 

5. Uživatel/ka využívá běžně dostupné zdroje (např. zdravotní služby, účastní se 

kulturních akcí, využívá možnost PC, internet).  

6. Uživatel/ka má zaměstnání (příprava na kurz, na pohovor, kompetence k udržení 

zaměstnání). 

7. Uživatel/ka má potřebné kompetence k vedení rodiny (výchově a péči o děti). 
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IV. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

1. Zásada flexibility - pružné reagování na potřeby uživatelů. Způsob poskytování 

služby se přizpůsobuje potřebám uživatelů, nikoliv uživatelé pracovním postupům. 

2. Zásada odbornosti - je kladen důraz na pravidelné vzdělávání pracovníků, sdílení 

informací, jednotný pracovní postup. 

3. Zásada křesťanských hodnot – sociální služba je poskytována na základě 

křesťanských hodnot: víra, láska, naděje, jednota, partnerství a poctivost.  

 

V. CÍLOVÁ SKUPINA 

Na azylovém domě je služba poskytována samostatným ženám a zákonným 

zástupcům s dětmi. Na domku Šance je také možnost poskytování služby 

rodičovskému páru (manželé, druh a družka) s dětmi. Smlouvu o poskytnutí služby je 

možno uzavřít pouze s osobami, které jsou fyzicky soběstačné pro pohyb v zařízení, 

ocitly se v nepříznivé sociální situaci, jež je spojena se ztrátou bydlení, a mají zájem 

svou situaci řešit.  

 

Věková hranice zákonných zástupců a samostatných žen je stanovena od 18-ti let, u 

dítěte do 18-ti let, popř. max. do 26-ti let, jedná-li se o nezaopatřené dítě, které se 

nadále soustavně připravuje na budoucí povolání. 

 

Důvody poskytovatele pro odmítnutí uzavření smlouvy: 

• neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení 

okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, 

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

• zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje 

poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní 

předpis, 

• 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. 

 

VI. ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ ČINNOSTI  

1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

a) vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy, 

b) zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a 

potřebám dietního stravování, 

c) tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu. 

2. Poskytnutí ubytování: 

a) ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, 

b) umožnění celkové hygieny těla, 

c) vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, 

výměny ložního prádla. 
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3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí: 

a) pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů, 

b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 

dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování 

zákonných nároků a pohledávek. 

 

VII. INFORMACE Z VEŘEJNÉHO ZÁVAZKU JSOU ZVEŘEJŇOVÁNY: 

• v registru poskytovatelů sociálních služeb 

• na webových stránkách organizace (www.armadaspasy.cz) 

• v letáku o poskytované službě  

• u spolupracujících organizací (MMO – odbor sociálních věcí, Úřad práce…) 

 

VIII. PROVOZ A KONTAKT 

Armáda spásy 

Sociální služby Samaritán v Opavě, Nákladní 24, Opava 

název sociální služby: Dům pro ženy a matky s dětmi Opava, azylový dům 

číslo registrace: 9479139 

adresy, na níž je služba poskytována: 

Dům pro ženy a matky s dětmi: Rybářská 86, 746 01 Opava,  

Domek Šance: Rybářská 70, 746 01 Opava.  

Samostatný byt: Jasná 3, 747 06 Opava Kylešovice 

telefon: 553 714 509, 773 770 192 

e-mail: opava@armadaspasy.cz 

 

Kontaktní hodiny, kdy je přítomen alespoň jeden sociální pracovník: 

• pondělí  8:00 - 11:30 12:00 - 18:00 

• úterý 8:00 - 11:30 12:00 - 18:00 

• středa  8:00 - 11:30 12:00 - 18:00 

• čtvrtek 8:00 - 11:30 12:00 - 18:00 

• pátek   8:00 - 11:30  

 

Mimo tuto dobu dle individuální domluvy. 

 

Kapacita: 60 lůžek  

 

Doba poskytování služby:  

nepřetržitě (24 hod./denně, 7 dnů v týdnu)  

 

IX. AKTUALIZACE SMĚRNICE 

Aktualizace směrnice se provádí dle potřeby a revize jednou za rok. V období během 

roku od doby trvání platnosti směrnice vedoucí přímé práce a pověřený pracovník 

sledují případné změny ve směrnici a navrhují její aktualizaci. Navržené změny pak 

http://www.armadaspasy.cz/
mailto:opava@armadaspasy.cz
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předkládají k připomínkování ostatním zaměstnancům a uživatelům služeb. Po 

připomínkování se vydává následná aktualizace.   

 

 

IX. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

Vedoucí přímé práce odpovídá za to, že text této směrnice je přístupný všem 

zaměstnancům a jsou s ní prokazatelně seznámeni. 


