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Vnitřní směrnice č. 4 

Domovní řád  

 

 
I. ÚVOD 

 

Tento Domovní řád je určen pro službu následné péče Vyhlídka. Řád je závazný  

pro zaměstnance, klienty služby a osoby, které se pohybují v zařízení Armády spásy. 

 

 

 

II. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

 

Seznam nabízených služeb: 

 zajištění podmínek pro přípravu stravy 

 poskytnutí ubytování 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

 

Obsah a popis průběhu nabízených služeb: 

 klientům jsou k dispozici byty 3+1, v němž každý užívá samostatný pokoj a společně 

s dalším klientem kuchyň, obývací pokoj, WC a koupelnu 

 služba je poskytována na základě písemné smlouvy o poskytnutí sociální služby 

 zaměstnanci pracují s jednotlivými klienty formou individuální i skupinové práce 

 zaměstnanci služby pracují dle metodických pokynů a směrnic, které jsou písemně 

zpracovány 

 

 

III. PROVOZ ZAŘÍZENÍ 
 

 Poskytované služby jsou určeny ženám a mužům starším 18 let, kteří dokončili léčbu 

závislosti na alkoholu či hráčských aktivitách a potřebují podporu při zvládání období 

přechodu z léčby do běžného života a při celkové stabilizaci. 

 O přijetí do služby následné péče rozhoduje pracovní tým na základě doporučení 

sociálního pracovníka, který vedl jednání se zájemcem. Cílem tohoto jednání bylo 

zjistit, zda zájemcovo očekávání, cíle a požadavky odpovídají nabídce služby. 

 Zájemce při nástupu do služby předloží tyto doklady: občanský průkaz, potvrzení 

praktického lékaře, popř. psychiatra a potvrzení dokládající řádné dokončení léčby.  

 První smlouva o poskytnutí sociální služby je uzavírána na dobu jednoho měsíce, další 

smlouvy pak zpravidla na dva měsíce. Po uplynutí prvního měsíce – adaptační fáze  



 

 

si klient vyhodnocuje ve spolupráci se sociálním pracovníkem, zda služba naplňuje jeho 

potřeby a bude ji využívat i nadále. 

 Bezpečné prostředí služby napomáhá klientům ke stabilitě v jejich abstinenci.  

„Čisté“ prostředí bez alkoholu a jiných návykových látek je pro udržení abstinence 

velmi důležité. Při jednorázovém ohlášeném porušení abstinence – lapsu, je možné 

v doléčování pokračovat za zvýšené podpory týmu a programu (přesný postup  

je uveden v Informacích pro klienty). 

 Pravidelná podpůrná kontrola abstinence probíhá na večerní komunitě pod vedením 

pána/paní domu (viz Informace pro klienty).  

 „Čistota“ prostředí – abstinence je zaměstnanci u klientů kontrolována namátkově. 

Zaměstnanci bez předchozího ohlášení mohou namátkovou kontrolu provést 

v tréninkových bytech i v administrativním zázemí služby. Testování na přítomnost 

alkoholu či jiných návykových látek je prováděno tak, aby nebylo porušeno právo na 

soukromí jednotlivých klientů (přesný postup je uveden v Informacích pro klienty). 

 Klientovi je při nástupu přidělen garant – klient, který jej bude provázet adaptační fází 

programu. 

 Při předání tréninkového bytu klient podepisuje seznam zapůjčených věcí,  

které převzal. Případnou škodu hradí dle ceníku, který je součástí seznamu (v ceně 

pořizovacích nákladů).  

 Klient může v pokojích manipulovat s nábytkem, vymalovat stěny a umísťovat na stěny 

veškeré předměty pouze po předchozím schválení zaměstnancem služby (např. obrazy, 

poličky apod.). Pokud klient provede nějaké úpravy bez předchozího schválení, je 

povinen uvést neprodleně vše na vlastní náklady do původního stavu.  

 Klient může vnášet do tréninkového bytu nábytek či jiné domácí spotřebiče pouze po 

předchozím schválení zaměstnancem služby (např. skřínky, poličky, nábytek, lednička, 

pračka apod.). Pokud klient vnese do tréninkového bytu výše uvedené bez předchozího 

schválení, je povinen uvést vše neprodleně na vlastní náklady do původního stavu.  

 V tréninkovém bytě používá klient pouze ty vlastní elektrospotřebiče,  

k nimž má platný záruční list (zde postačí pohledová zkouška zaměstnance služby). 

Ostatní elektrospotřebiče musí projít elektro revizí (provádí revizní technik). V osobní 

dokumentaci klienta je seznam těchto užívaných elektrospotřebičů. 

 Klient udržuje pořádek a čistotu nejen ve svém pokoji, ale i v celém bytě.  Společné 

prostory domu (schodiště, chodba) pak uklízejí dle rozpisu služeb nájemníků, případně 

dle pokynů zaměstnanců služby. 

 Klient nesmí vnášet do žádného objektu služby věci, u kterých hrozí poškození majetku 

či zdraví.  

 Klient má v bytě k dispozici nábytek, lednici, pračku, vysavač, základní kuchyňské 

vybavení a ložní prádlo. Své osobní elektrospotřebiče si klient uchovává ve svém 

vlastním pokoji.    

 V každém tréninkovém bytě je vyhrazen prostor na kouření, mimo tento prostor  

a ve všech dalších objektech služby je kouření zakázáno. 

 Každý klient má k dispozici klíč od pokoje, od tréninkového bytu, od vchodu  

do domu. Klíč od poštovní schránky visí na nástěnce v jednotlivých bytech.  

Po uzamknutí dveří, je nutné klíč vytáhnout ze zámku. Náhradní klíč je uložen  

u zaměstnanců.  

 Zaměstnanci nemají možnost vstupovat do tréninkového bytu bez přítomnosti klienta, 

výjimkou je možné náhlé zhoršení zdravotního stavu klienta, podezření na jiné ohrožení 

klienta, namátková kontrola abstinence a podezření na porušení abstinence, či jiná 



 

 

mimořádná událost (při nereagování na opakovaný telefonát, klepání a zvonění na 

domovní zvonek).  

 V případě, že klient neotvírá, přičemž byla domluvena schůzka, zaměstnanec vstoupí 

do bytu ke kontrole, zda je klient přítomen a zda nenastala mimořádná situace. Pokud 

klient není doma, zaměstnanec se v bytě nezdržuje a řádně za sebou zamkne. Poté 

telefonuje klientovi s žádostí o vysvětlení nepřítomnosti. V případě, že schůzka nebyla 

domluvena a klient neotvírá, zaměstnanec vůbec nevstupuje do bytu. 

 Noční klid je stanoven na dobu od 22,00 hod do 6,00 hod. V této době není dovoleno 

rušit zejména hlukem spolubydlícího a další nájemníky domu. 

 Návštěva klienta probíhá v čase mimo programové aktivity – skupiny, komunity, 

individuální pohovory, dobrovolnictví. Návštěva nesmí být pod vlivem alkoholu  

a jiných návykových látek. Nesmí se chovat hrubě a omezovat kolektivní soužití  

v bytě. Klient zodpovídá za svou návštěvu a při porušení Domovního řádu nese klient 

za svou návštěvu odpovědnost, jako by jej sám porušil. Spolubydlící má právo vyjádřit 

svůj nesouhlas s návštěvami druhého klienta, pokud je pro něj tato situace zátěžová. 

Tento nesouhlas je projednáván v rámci pracovního týmu s přihlédnutím k názoru 

skupiny. Je-li vyhodnocen jako oprávněný, může pracovní tým čas návštěvy  

na určitou dobu upravit, popřípadě zcela omezit. 

 Přítomnost návštěv klientů na komunitách je zcela vyloučena (dospělí, děti). 

 Ukončení návštěvy je stanoveno nejpozději na 22. hodinu. 

 Nocování návštěvy na tréninkovém bytě je povoleno na základě žádosti,  

kterou projednává tým s přihlédnutím k názoru skupiny. Spolubydlící má právo vyjádřit 

svůj nesouhlas s nocováním návštěvy druhého klienta, pokud je pro něj tato situace 

zátěžová. Tento nesouhlas je projednáván v rámci pracovního týmu s přihlédnutím 

k názoru skupiny. Je-li vyhodnocen jako oprávněný, může pracovní tým nocování 

návštěvy na určitou dobu upravit, popřípadě zcela omezit. Nocování návštěv neslouží k 

náhodným sexuálním známostem.  

 Klienti mohou nocovat mimo tréninkový byt. Víkendové výjezdy se oznamují 

nejpozději v pátek na ranní komunitě, výjezdy během pracovního týdne jsou na základě 

písemné žádosti klienta, s ohledem na povinnosti vyplývající z programu. V adaptační 

fázi se výjezdy mimo službu nedoporučují, důvodem je stabilizace v abstinenci a 

adaptace v novém prostředí. Po uplynutí adaptační fáze lze vyjet mimo službu na 

základě osobního oznámení pracovnímu týmu, s ohledem na povinnosti vyplývající z 

programu.  

 Klient může ukončit pobyt ve službě z vlastního rozhodnutí i bez udání důvodů. 

Výpověď se podává písemně, je-li výjimečně výpověď podána ústně, musí  

o ní sociální pracovník učinit písemný záznam.  

 Každý klient má právo podávat stížnosti, podněty a námitky dle stanovených pravidel. 

Tato pravidla jsou součástí Informací pro klienty a jsou také vyvěšena vedle schránky 

stížností.  

 Klienti mají k dispozici počítač a internet v terapeutické místnosti. Není možno 

navštěvovat stránky s pornografickým obsahem, erotickými seznamkami, hazardními 

hrami, loteriemi, sázkami. Není možné stahování, stahovat lze pouze textové 

dokumenty.  

 

 

 

 

 



 

 

IV. SOCIOTERAPEUTICKÉ ČINNOSTI 

 
    V rámci programu se klienti účastní následujících skupinových činností: ranní 

komunita, večerní komunita, tematická skupina, terapeutická skupina, otevřená 

podpůrná skupina, bytová skupina, hodnotící a mimořádná skupina. 

    Zaměstnanci a klienti se setkávají na ranní komunitě v pracovních dnech  

v terapeutické místnosti. V rámci ranní komunity se probírají organizační záležitosti 

(žádosti, oznámení), oznamují se plány klientů na daný den, klienti hovoří o svém 

aktuálním rozpoložení. Pověřený klient seznámí ostatní s aktualitami. Účast na 

komunitách je povinná, omluvou je zaměstnání, nemocenský režim, výjimečně 

návštěva lékaře nebo úřadu. O těchto důvodech informuje zaměstnance služby klient 

osobně.  

    Po skončení ranní komunity následuje nepovinné ranní zamyšlení, většinou se čte text 

z Bible nebo jiné křesťanské literatury. 

    Večerní komunita probíhá bez přítomnosti zaměstnanců služby pod vedením 

pověřeného klienta. Ten zajišťuje kontrolu abstinence na začátku každé večerní 

komunity. V rámci komunity se hodnotí uplynulý den, sestavují se plány klientů pro 

následující den a hlásí se požadavky a oznámení. Účast na večerních komunitách je 

povinná, omluvou je zaměstnání nebo nemocenský režim. 

    Účast na skupinách (terapeutická, tematická, otevřená podpůrná a hodnotící) je povinná, 

u pracujících klientů je povinná minimálně v rozsahu 50% (tzn. 4 skupiny měsíčně). 

Omluvou je zaměstnání, nemocenský režim, výjimečně návštěva lékaře nebo úřadu.  

Pokud pracující klient není v zaměstnání, je účast na každé skupině povinná. O těchto 

důvodech informuje zaměstnance služby klient osobně. Pokud si klient najde práci, 

která není podložena písemně (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti apod.), musí 

plnit 100%. 

  Jednou týdně se koná tematická skupina. Je zaměřena na podporu abstinence v kontextu 

běžného života. S tématy přicházejí jak klienti, tak zaměstnanci. 

  Jednou týdně se koná terapeutická skupina pod vedením  

sociálního pracovníka - terapeuta. 

  Jednou měsíčně se koná otevřená podpůrná skupina za účasti klientů a absolventů 

Vyhlídky, absolventů Domu pod svahem a osob blízkých klientům. Účast absolventů  

a osob blízkých je dobrovolná. Absolventem je člověk, který absolvoval program služby 

následné péče Vyhlídka a Dům pod svahem. Podmínkou účasti na skupině  

je být „čistý“ – nebýt pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Případné testování 

probíhá tak, aby nebylo porušeno ničí právo na zachování soukromí (přesný postup  

je uveden v Informacích pro klienty). 

    Vzhledem k zachování maximálně možné účinnosti skupinových aktivit, a to především 

terapeutických a tematických skupin není možné, aby klienti mezi sebou navazovali 

partnerské a sexuální vztahy po dobu pobytu ve službě (přesný postup je uveden ve 

Směrnici č. 8 Pravidla při porušení Domovního řádu). 

  V případě potřeby řešit naléhavé záležitosti, může kdokoliv z pracovního týmu  

a klientů svolat mimořádnou skupinu v kterémkoli čase. Klienti žádají o svolání skupiny 

prostřednictvím zaměstnanců služby. Mimořádné skupiny se účastní všichni přítomní 

zaměstnanci a klienti.  

    Hodnotící skupina se koná zpravidla 2x ročně. Cílem skupiny je průběžné zvyšování 

kvality služby formou diskuze.  



 

 

    Bytová skupina probíhá zpravidla 1x měsíčně v tréninkovém bytě klientů. Nutná 

přítomnost obou klientů. Cílem je podpora jak se naučit řešit případné konfliktní situace. 

Omluvou je zaměstnání, nemocenský režim, výjimečně návštěva lékaře nebo úřadu.  

    V rámci programu jsou s klienty také vedeny individuální rozhovory. Ty reflektují 

především klientovy potřeby a vycházejí z jeho individuálního plánu. Individuální 

rozhovory vedou s klienty všichni zaměstnanci služby. Pravidelně také probíhá 

individuální terapie.    

    Důležitou součástí dalších socioterapeutických aktivit je dobrovolnická činnost, která 

se řídí pokyny odpovědné osoby určené smlouvou o dobrovolnictví. 

    Volnočasové aktivity jsou pro nezaměstnané klienty povinné, pro pracující dobrovolné.  

Klienti se mohou podílet na jejich realizaci a přípravě.  

 

 

V. PRÁVA A POVINNOSTI 

 
Klienti služby mají právo: 

 Na poskytnutí ubytování. 

 Na pomoc při uplatnění svých zákonných práv. 

 Na poskytování služeb v souladu se smlouvou o poskytnutí sociální služby. 

 Na respektování lidské důstojnosti a osobních svobod.  

 Na respektování svého náboženského vyznání. 

 Na zajištění podmínek pro přípravu stravy dle pravidel služby.  

 Na respektování svého soukromí. 

 Na ochranu osobních údajů. 

 Na sociální poradenství a účinnou pomoc zaměstnanců služby. 

 Na podávání stížnosti, podnětů a návrhů na poskytovanou službu. 

 Na uzamykatelný pokoj. 

 Na změnu spolubydlícího či garanta, pokud to umožní provoz zařízení.  

 Na uschování si svých cenností a financí v zařízení dle pravidel služby. 

 Na dostatečný prostor k uplatňování vlastní vůle při řešení své nepříznivé sociální 

situace.  

 Na ukončení sociální služby na základě svobodného rozhodnutí. 

 Spolupodílet se na tvorbě smlouvy o poskytnutí sociální služby. 

 Aktivně tvořit svůj individuální plán. 

 Nahlížet do svých spisů v listinné i elektronické podobě. 

 Na přizvání třetí osoby k jednání o službě. 

 Právo na kontakt s osobami blízkými. 

 Na podporu týmu a programu při ohlášeném jednorázovém lapsu (intenzivnější 

individuální i skupinová práce) 

 Klientům musí být zachována všechna další práva daná vyššími právními normami 

České republiky. 

 

 

 

Klienti služby mají povinnost:  

 Abstinovat (tzn. nepožívat alkohol a jiné návykové látky, zdržet se hraní hazardních 

her). 



 

 

 Ohlásit případný laps (jednorázové požití alkoholu, jiné návykové látky nebo hraní 

hazardních her) zaměstnanci služby. Ohlášený laps není důvodem pro ukončení 

smlouvy ve službě. Důvodem pro ukončení smlouvy je opakované porušení abstinence. 

Při porušení abstinence není možné vstoupit do tréninkového bytu bez přítomnosti 

zaměstnance. Zaměstnanec dohlíží na sbalení nejnutnějších osobních věcí klienta. 

Přesný postup je ošetřen v Informacích pro klienty.  

 Nechovat se způsobem, který by mohl navozovat chuť nebo kladné vzpomínky  

na předmět své závislosti. 

 Dodržovat Domovní řád, smlouvu o poskytnutí sociální služby a směrnice, se kterými 

byli prokazatelně seznámeni. 

 Aktivně se účastnit programu. 

 Spolupracovat v souvislosti s individuálním plánováním na řešení své nepříznivé 

sociální situace. 

 Řádně a včas hradit platby za ubytování, způsobem dojednaným ve smlouvě  

o poskytování sociální služby. 

 Udržovat pořádek a čistotu nejen ve svém pokoji, ale i v celém bytě a ve společných 

prostorech domu. 

 Hlásit neprodleně zaměstnancům služby každé podezření na výskyt parazitů, nakažlivé 

a infekční nemoci. 

 Ve zcela výjimečném případě, na požádání předložit k nahlédnutí obsah svých 

zavazadel.  

 Umožnit přístup do pokojů v tréninkovém bytě z důvodu zajištění bezpečnosti  

(v případě podezření kontrola nezávadového prostředí, zdravotního stavu  

a nebezpečných předmětů). 

 Dbát na to, aby měl své osobní doklady v pořádku a v platnosti. 

 Nahlásit osobně pracovnímu týmu nocování mimo tréninkový byt.  

 Podrobit se namátkové dechové zkoušce na alkohol. V případě podezření na užití jiných 

návykových látek bude klientovi proveden zaměstnancem test prostřednictvím 

jednorázového multidrogového panelu. Přesný postup je ošetřen v Informacích pro 

klienty.  

 Věci přidělené/propůjčené klientovi zůstávají majetkem Armády spásy. Klienti jsou 

povinni s nimi šetrně zacházet a při ukončení poskytování služby je vrátit  

v nepoškozeném stavu. Každý klient plně odpovídá za škodu, kterou způsobil.  

 Neumožnit přespávání a ubytování dalším osobám bez souhlasu pracovního týmu. 

 

 

 

Za hrubé porušení Domovního řádu, kdy bude s okamžitou platností ukončena smlouva 

o poskytování sociální služby, lze považovat: 

 požívání alkoholu nebo jiných návykových látek či jejich donášení do všech objektů 

služby  a hraní hazardních her a také odmítnutí testování na alkohol a jiné návykové 

látky 

 neohlášený laps   

 přijímání návštěv, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek 

 donášení zbraní a jiných nebezpečných předmětů do všech objektů služby 

 hrubé agresivní chování, fyzické sexuální obtěžování 

 neuhrazení řádné platby za ubytování 

 předem neomluvená absence klienta přesahující 24 hod.  

 



 

 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Jakékoliv změny v Domovním řádu schvaluje ředitel služby a jeho přímý nadřízený.  
Tento řád nabývá účinnosti dnem 15. 2. 2019 a platí do odvolání. 

 

 

 

 

 

V Havířově dne  

 

                                                                                   

                                                                                    

____________________________                                 v z.___________________ 
      Mgr. Tomáš Kolondra – ředitel                                                          oblastní ředitel  
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