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ARMÁDA SPÁSY 

Opavská 26, Krnov 

 

VNITŘNÍ SMĚRNICE ŘEDITELE 

 

 

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

 
pro sociální službu 

 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 
 

 

 
 

 

 

Služba je registrována podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

na základě rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odbor sociální péče a zdravotnictví. 

 

Identifikační číslo: 

3724158 

 

Poskytovatel: 

Armáda spásy v České republice, z s. Petržílkova 2565/23, 158 00  Praha 5, IČ 40613411, 

 

Místo poskytované služby: 

Armáda spásy, Opavská 26, 794 01 Krnov 

 

Platnost směrnice/novely od: 1. 5. 2018 

 
 

V Krnově  

 

  

 ____________________________ 

             Mgr. Jiří Ivanov, DiS., ředitel 
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I. 

ÚVOD 

 

Tato směrnice ruší vnitřní směrnici ředitele D1 Cíle a způsoby poskytování sociální služby, 

platnou od 7. 10. 2015.  

 

II. 

POSLÁNÍ 

 

Sociální služba je poskytována dětem a mládeži ve věku 6-26 let z Krnova a okolí, kteří žijí 

v sociálním vyloučení, jsou sociálním vyloučením ohroženi nebo v jejich okolí existuje zvýšené 

riziko sociálně patologických jevů. Usilujeme o pozitivní změny ve způsobu jejich života, nabízíme 

jim pomoc, podporu a bezpečný prostor pro trávení volného času. 

 

III. 

CÍLE SLUŽBY 

 

Cílem služby je snížit rizika související se způsobem života spojená s obdobím dětství, dospívání a 

rané dospělosti v těchto oblastech: 

Školní povinnosti: 
o Podpora při plnění školních povinností 

o Podpora při výběru vhodné střední školy 

Bezpečné trávení volného času 
o Poskytnutí prostoru a vybavení pro bezpečné trávení volného času 

o Zprostředkování návazných služeb (kroužky, zájmové aktivity)  

o Podpora při rozvoji dovedností jako např. tanec, hudba, výtvarná činnost, sportovní 

činnosti, práce s počítačem aj. 

o Zprostředkování a podpora při zapojení do společenského dění (kulturní a jiné akce). 

Příprava na samostatný život 

o Podpora při aktivním hledání zaměstnání, orientaci na trhu práce (např. kontaktování 

zaměstnavatele, sepsání životopisu) 

o Podpora při hledání bydlení  

o Podpora při osvojení dovedností potřebných k udržení vlastního bydlení 

o Upevnění dovedností spojených s vlastním hospodařením, placením závazků 

o Podpora při řešení dluhových situací 

Mezilidské vztahy 
o Podpora při získání, obnovení či udržení kontaktu s rodinou, blízkými osobami nebo 

přáteli 

Životní potíže 
o Nabídka prostoru pro sdílení s pracovníkem 

o Podpora při zvládání těžkých situací 

o Podpora při ujasňování si životních priorit 
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IV. 

OKRUH OSOB 

Kluby Maják a Labyrint jsou nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež ve věku 6–26 let z Krnova  

a jeho nejbližšího okolí, kteří se mohou ocitnout v obtížných životních situacích.  

Obtížnými životními situacemi rozumíme: 

 problémy v rodině (rozchod, rozvod, časté stěhování, nezájem rodičů), 

 problémy ve škole (násilí, šikana, záškoláctví, špatný prospěch, konflikty s učiteli), 

 problémy v mezilidských vtazích (s kamarády, v lásce, předčasné sexuální zkušenosti, 

nedostatek sociálních kontaktů), 

 ohrožení vyloučením ze společnosti (nedostatek financí, diskriminace, šikana, kriminalita, 

násilí, rasismus, vandalismus), 

 problémy se závislostí (alkohol, drogy, cigarety), 

 problémy s hledáním uplatnění, nalezením zaměstnání. 

Služby neposkytujeme dětem a mládeži, kteří nejsou schopni sebeobsluhy v bariérovém prostředí a 

těm, kteří se do programu nedokáží zapojit z důvodu svého zdravotního omezení.  

 

 

 

V. 

KAPACITA 

 

Maximální kapacita klubu MAJÁK (maximální počet uživatelů za rok): 
Maximální kapacita, která vychází zejména z personálního zajištění služby, je stanovena na 80 

uživatelů služby ročně.   

 

Okamžitá kapacita klubu MAJÁK (maximální kapacita v daném okamžiku): 
Okamžitá kapacita vychází zejména z materiálně technického zajištění služby a také personálního 

zajištění.  

Okamžitá kapacita je stanovena takto:  

16 uživatelů na klubu (8 na jednoho pracovníka). 

 

Maximální kapacita klubu LABYRINT (maximální počet uživatelů za rok): 
Maximální kapacita, která vychází zejména z personálního zajištění služby, je stanovena na 70 

uživatelů služby ročně.       

 

Okamžitá kapacita klubu LABYRINT (maximální kapacita v daném okamžiku): 
Okamžitá kapacita vychází zejména z materiálně technického zajištění služby a také personálního 

zajištění.  

Okamžitá kapacita je stanovena takto:  

16 uživatelů na klubu (8 na jednoho pracovníka). 

 

 

VI. 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

 

Bezplatnost – základní služba je poskytována zdarma. 

Anonymita  – uživatelé nejsou povinni pro čerpání základních služeb uvádět osobní údaje. 

Dobrovolnost – uživatelé mají možnost dobrovolně přijít a odejít z klubu a dobrovolně se zapojovat 

do činností a aktivit. 

Individuální přístup – pracovníci respektují potřeby uživatelů, jejich osobní cíle, právo volby a 

jejich fyzické a psychické možnosti 

Důvěra – pracovníci se snaží navázat s uživateli vzájemnou důvěru. 

Druhá šance – pracovníci uživatelům pomáhají i přes jejich opakovaná selhání. 
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VII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Text této směrnice je přístupný všem zaměstnancům a všichni jsou s ním prokazatelně seznámeni. 

Účinnost směrnice je vyznačena na 1. straně tohoto dokumentu. 
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