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Veřejný závazek 

Poslání, cíle, cílová skupina a zásady služby 

 

 
I. ÚVOD 

 

Armáda spásy, jako mezinárodní hnutí, je součástí obecné křesťanské církve. Její poselství  

je založeno na Bibli. Její služba je motivována láskou k Bohu a naplňováním lidských potřeb 

bez jakékoli diskriminace. 

 

 

II. POSLÁNÍ 

 

Posláním služby následné péče Dům pod Svahem je nabízet pomoc osobám závislým  

na alkoholu nebo gamblingu. Těmto osobám služba poskytuje podporu v nalezení cesty 

k trvalé abstinenci a začlenění zpět do společnosti.  

 

 

III. CÍLOVÁ SKUPINA 

  
Muži bez přístřeší starší 18 let závislí na alkoholu nebo gamblingu, abstinující minimálně  

14 dnů, kteří se snaží zvládnout abstinenci svépomocně nebo prostřednictvím odborných 

zařízení a nadále potřebují podporu, ochranu před sociálním vyloučením a pomoc směřující 

k sociálnímu začlenění do společnosti. 

 

 

 

IV. CÍLE 

 
Poskytovat pomoc a podporu abstinujícím klientům v bezpečném prostředí, která napomůže  

k jejich stabilitě, k udržení a rozvoji pozitivních změn, ke kterým se rozhodli a k jejich 

zapojení do společnosti. 

 

Dílčí cíle: 

 podpora v rozhodnutí k trvalé abstinenci 

 podporovat klienta v rozvoji schopností a dovedností podporujících sociální začlenění 

 základní terapeutický program v délce 18 měsíců 

 poskytnutí ubytování v tréninkovém bytě po ukončení základního programu v délce  
18 měsíců za podpory následného terapeutického programu  

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

 sociální poradenství 



 

 

 sociálně terapeutické činnosti  

 podpora samostatnosti a zvýšení sebedůvěry 

 zvládání nároků běžného života  

 zapojení do pracovního procesu 

 vytvoření sociální sítě 

 bezpečné a aktivní trávení volného času 

 podpora v získání samostatného bydlení 
 

 

 

V. ZÁSADY SLUŽBY 

  

 Svobodná vůle – respektování volby klienta při hledání cest k řešení jeho nepříznivé 
situace. 

 Bezpečné prostředí – zázemí bez návykových látek. 

 Mlčenlivost – zachovávání mlčenlivosti dle platných zákonů a pravidel skupiny. 

 Respekt – přijímání člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu  
či barvu pleti, věk, ekonomickou situaci, náboženství a politické přesvědčení. 

 Rovnost – všichni klienti mají stejná práva a povinnosti 

 Individuální přístup - vnímání a přijímaní člověka jako jedinečné lidské bytosti 

s individuálními potřebami. 

 Křesťanské hodnoty – laskavý a vstřícný přístup k člověku. 
 

 

 

 

 

V Havířově dne 01. 02. 2019 
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