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I. ÚVOD 

 Tato směrnice je určena pro sociální službu Noclehárna pro muže, číslo registrace: 
2053217, která je součástí Sociálních služeb Samaritán Armády spásy v Opavě a pro 
veřejnost.  

 Cílem dokumentu je stanovit poslání zařízení, cíle poskytované služby, cílovou skupinu 
a základní zásady při poskytování služby.  
 
 

II. POSLÁNÍ 

Posláním sociální služby Noclehárna pro muže je poskytovat pomoc a podporu mužům bez 

přístřeší, starším 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a tím snižovat rizika související 

s životem na ulici a posilovat možnosti jejich opětovného začlenění do společnosti. V rámci 

nabídky naší služby podporujeme uživatele v hledání řešení jejich nepříznivé situace 

prostřednictvím pomoci a podpory (přenocování, pomoc při osobní hygieně nebo podmínky 

pro osobní hygienu, přípravu stravy, poskytování sociálního poradenství a doprovod).  

 
 

III. CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou Noclehárny pro muže jsou osoby bez přístřeší, starší 18 let, které jsou fyzicky 
soběstačné pro pohyb v zařízení a potřebují sociální službu.   
 
Poskytovatel sociální služby může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování 
sociální služby pouze pokud:  
a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu 

osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,  
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,  
c) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před 



Směrnice Veřejný závazek sociální služby Noclehárna pro muže 
Armáda spásy v České republice, z.s., Sociální služby Samaritán, Nákladní 24, 746 01 Opava 

touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností 
vyplývajících ze smlouvy.  

IV. CÍLE NOCLEHÁRNY 

•  Uživatel využil nocleh a přenocoval v bezpečném prostředí noclehárny. 

 Uživatel využil pobyt v bezpečném prostředí, využil kontaktu se společenským prostředím a 

s pracovníky služby.  

 Uživatel využil možnost najíst se nebo si připravil vlastní stravu.  

 Uživatel využil hygienické zázemí Noclehárny pro muže (využil sprchu a WC, upevnil 

hygienické návyky).  

 Uživatel využil sociální poradenství a získal informace jak vyřídit osobní doklady, sociální 

dávky a jiné záležitosti prostřednictvím návazné služby (za podpory a pomoci pracovníka 

služby nebo v doprovodu pracovníka návazné služby NDC nebo TP). 

 Uživatel začal využívat současně s Noclehárnou pro muže také návaznou službu NDC, TP, 

prostřednictvím které řeší další náležitosti v průběhu denní doby. 

 
 

V. ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ ČINNOSTI 

(DLE VYHLÁŠKY 505/2006 Sb., §28): 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v noclehárnách se zajišťují v rozsahu těchto 
úkonů: 

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny, 

2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla, 

b) poskytnutí přenocování: 

1. přenocování, 

2. úklid, výměna ložního prádla. 

 

VI. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

●  Zásada svobodné volby uživatele – zařízení respektuje volbu uživatele při řešení své 
životní situace v souladu s pravidly dané služby.  

●  Odbornost v rámci vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči - trvale 
získávání dovedností a přijímání nových přístupů v péči o uživatele. 

● Týmová práce – podpora týmové práce, předávání potřebných informací o způsobu 
pomoci, podpory a péče o uživatele. 
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●  Diskrétnost – je důležitým prvkem při jednání a práci s našimi uživateli, získané informace 
jsou využívány pouze pro další práci. 

 
● Individuální přístup ke každému uživateli – při zajišťované péči přistupujeme ke 
každému uživateli individuálně, tedy konkrétně k jeho potřebám s ohledem na jeho schopnosti 
a možnosti.  
 
• Zásada důstojnosti – pracovníci přistupují k uživatelům zdvořile a s úctou, snaží se vytvořit 
příjemné prostředí vstřícné k uživatelům. 
 
 
 

VII. POPIS SLUŽBY 
 

1) Cena za jeden nocleh je 45,- Kč. 
2) Polévka zdarma. 
3) Maximální kapacita služby je 18 uživatelů. 
4) Poskytnutí přenocování s výměnou ložního prádla. 
5) Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
6) Jednoduchá strava ve formě polévky s chlebem a možnost přípravy vlastního jídla. 
7) Službu je možné poskytovat také anonymně. 
8) Poskytujeme základní sociální poradenství. 
9) Další individuálně dojednané služby dle individuálního plánu uživatele. 

 
 

VIII.PROVOZNÍ DOBA A KONTAKT 

Provozní doba: 
     •    Pondělí – neděle 18:30 – 07.00     

 Příjem nových uživatelů do sociální služby probíhá od 18:00 do 19:30. 
 Příjem uživatelů, kteří mají platné smlouvy, do sociální služby je od 18:30 do 19:30. 
 Uživatel je povinen opustit prostory noclehárny (místnost určená k přenocování, 

sociální zařízení, prostory šatny pro uživatele, prostory jídelny) do 7:00 následujícího 
dne. 

 Pohovory uživatelů se sociálním pracovníkem – každý pracovní den od 6:00 do 7:30, 
úterý, středa, čtvrtek v době od 18:00 do 19:30 nebo po individuální domluvě. 
 

Je zveřejněno:  
- Internetové stránky organizace: https://armadaspasy.cz/pobocky/opava/socialni-sluzby-
samaritan-opava/opava-centrum-socialnich-sluzeb-samaritan/nocleharna/ 

- Informační letáky sociální služby  
- Nástěnky ve službě  
- Ústně a telefonicky v zařízení  
- Magistrát města Opavy, Úřad práce, Hmotná nouze  
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