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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 

 

1A. CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

I. ÚVOD 

1. Tato směrnice je určena pro sociální službu Armáda spásy, Noclehárna pro ženy 
Opava, číslo registrace 1457315, která je poskytovaná na adrese Rybářská 
86, 746 01 Opava. 

2. Cílem dokumentu je stanovit poslání a cíle služby noclehárna, popsat cílovou skupinu a 
zásady poskytovaných služeb. 

II. POSLÁNÍ 

Posláním sociální služby noclehárna je poskytovat ambulantní službu ženám bez přístřeší, 
které mají zájem přenocovat a využít hygienické zařízení. Služba také nabízí individuální 
podporu a poskytování sociálního poradenství směřujícího k řešení nepříznivé sociální 
situace, ve které se žena nachází. 
 

III. CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou noclehárny jsou ženy od 18 let věku, které se ocitly bez přístřeší a jsou 
fyzicky soběstačné (při sebeobslužných úkonech nepotřebují pomoc druhé osoby). 
 
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, 
• 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. 

 

IV. CÍLE NOCLEHÁRNY 

1. Zajistit ženám přenocování v důstojných podmínkách a vytvořit bezpečné zázemí. 
2. Snížit zdravotní a hygienická rizika spojená s životem na ulici. 
3. Podpořit a informovat ženy o možnostech řešení jejich obtížné situace (např. zajištění 

finančního příjmu, vyřízení dokladů) 
4. Podpořit ženy ve využití návazných služeb. 
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V. ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 
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.  
 

VI. ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ ČINNOSTI  

V rámci noclehárny mohou uživatelky služby využít tuto nabídku:  

1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
• zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,  
• zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla.  

2. Poskytnutí přenocování:  
• přenocování,  
• úklid, výměna ložního prádla. 

 
VII. PROVOZ  

Provozní doba: 
Příjem uživatelky do sociální služby je denně od 1830 hod. – 1930 hod.  
Uživatelka je povinna opustit prostory noclehárny do 800 hod. následujícího dne. 
Ceník služeb:  
Cena za jeden nocleh je stanovena dle ceníku poskytované sociální služby. 
Kapacita služby: 
Kapacita služby je 7 lůžek.  

VIII. KONTAKT 
Adresa poskytování sociální služby:  
Armáda spásy v České republice, z. s.,  
Sociální služby Samaritán v Opavě 
Noclehárna pro ženy Opava 
Rybářská 86,  
746 01 Opava 
 
Telefonní kontakty:  
recepce 773 770 192 
sociální pracovník 773 770 194 
  
Kontaktní hodiny sociálního pracovníka: 
úterý 18:30 – 19:30 
pondělí, středa, čtvrtek a pátek 6:30 – 8:00 hod.  
 

IX. AKTUALIZACE SMĚRNICE 

Aktualizace směrnice se provádí dle potřeby, 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 předkládají 
k připomínkování ostatním zaměstnancům a uživatelům služeb. Po připomínkování se vydává 
následná aktualizace.   
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X. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

Vedoucí přímé práce odpovídá za to, že text této směrnice je přístupný všem zaměstnancům 
a jsou s ní prokazatelně seznámeni. 
 
Seznam příloh:  
Příloha č. 1  Ceník  
 

 

 


