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ARMÁDA SPÁSY 
Sociální služby Krnov 

 

VNITŘNÍ SMĚRNICE ŘEDITELE 
 

číslo 01AD1c 
 

DOMOVNÍ ŘÁD 

 

pro sociální službu 

 

AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE 

 

 

 

 
 

 

 

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: 

4714749 

 

Poskytovatel: 

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

 

Místo poskytované služby: 

Armáda spásy, Sociální služby Krnov, Čsl. armády 837/36 bcd, 794 01  Krnov 

 

 

Platnost směrnice od: 1. 8. 2020 
 

 

 

V Krnově dne 

 __________________                                                                          

           Mgr. Jiří Ivanov, DiS 

                 ředitel 
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1. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 
 

Tento domovní řád je určen pro Azylový dům Krnov, Čsl. armády 837/36b. Řád je 

závazný pro zaměstnance, uživatele služeb a osoby, které se pohybují v areálu Armády 

spásy.  

 

2. PROGRAM DNE 

 

- Úklid pokojů a společných prostor: po – pá 8:00 – 10:00, so – ne 9:00 – 11:00 

- Komunitní setkání: 1 krát za dva týdny 

- Noční klid: 22:00 – 6:00  

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI 
 

Uživatelé Azylového domu mají právo:  

a) Na poskytování sociální služby v souladu s veřejným závazkem. 

b) Na pomoc při uplatnění svých zákonných práv. 

c) Na poskytování služeb v souladu s individuálně dohodnutým obsahem smlouvy. 

d) Na respektování lidské důstojnosti a osobních svobod. 

e) Na respektování svého náboženského vyznání. 

f) Na zajištění prostoru pro přípravu stravy dle provozních pravidel azylového domu. 

g) Na respektování svého soukromí dle vnitřních pravidel organizační jednotky. 

h) Na ochranu osobních údajů. 

i) Podávat stížnosti, podněty a návrhy vztahující se k životu a chodu azylového domu. 

j) Na uzamykatelný prostor pro osobní věci a oblečení dle provozních možností azylového 

domu. 

k) Na dostatečný prostor k uplatnění vlastní vůle při řešení své nepříznivé sociální situace. 

Tento prostor je dán vnitřní směrnici zařízení.  

l) Nahlížet do svých spisů v listinné i v elektronické podobě. 

m) Na možnost přizvat k jednání o službě třetí osobu. 

 

Uživatelé jsou povinni:  

a) Spolupracovat na řešení své nepříznivé sociální situace se zaměstnanci Armády spásy. 

b) Udržovat v celém areálu Armády spásy pořádek a čistotu.  

c) Hlásit neprodleně zaměstnancům Armády spásy každé podezření na výskyt parazitů, 

nakažlivé a infekční nemoci. 

d) Ve výjimečných případech předložit k nahlédnutí obsah svých zavazadel  

a umožnit přístup k osobním věcem z důvodu zajištění bezpečnosti, dle pravidel 

stanovených ve vnitřní směrnici zařízení.  

e) Věci přidělené uživateli zůstávají majetkem Armády spásy. Uživatelé jsou povinni  

s nimi šetrně zacházet a při ukončení poskytování služby je musí vrátit v nepoškozeném 

stavu. Každý uživatel plně odpovídá za škodu, kterou způsobil. 

 

V objektu Armády spásy je zakázáno:  

a) Kouřit, používat otevřený oheň mimo stanovené prostory. 

b) Používat elektrické spotřebiče, pokud to není v souladu s vnitřní směrnicí. 

c) Používat jakékoli násilí. 

d) Vnášet do objektu Armády spásy alkohol, drogy nebo je v zařízení konzumovat. 

e) Vnášet do zařízení, zbraně nebo nebezpečné předměty. 

f) Vstupovat do areálu Armády spásy se zjevným úmyslem agresivního chování.  
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g) Manipulovat s nábytkem a zařízením azylového domu bez svolení zaměstnanců Armády 

spásy. 

h) Narušovat dobré soužití v azylovém domě, tzn. opakované stížnosti na chování 

uživatele, rušení nočního klidu, bezohledné chování vůči ostatním.  

 

Hrubé porušení domovního řádu:  
 

a) Použití jakékoli formy verbálního i neverbálního násilí. 

b) Opakované vnesení alkoholu nebo jiných návykových látek do prostor služby (viz 4. 

Prostory vyhrazené službě a jejím uživatelům). 

c) Požívání alkoholu nebo jiných návykových látek prostorách služby.  

d) Vnesení zbraně nebo nebezpečného předmětu do prostor služby. 

e) Kouření a používání otevřeného ohně mimo stanovené prostory. 

f) Nevhodné sexuální chování a obtěžování (i verbální forma), vulgární vystupování. 

g) Úmyslné poškození zázemí služeb v areálu.  

h) Krádež (úmyslné odcizení cizí věci, potravin apod.) 

 

V případě hrubého porušení domovního řádu může být ve směru k uživateli uplatněno opatření 

ukončení poskytování služby na dobu maximálně 6 měsíců. 

 

V ostatních případech porušení domovního řádu může být ve směru k uživateli uplatněno 

opatření „nepřijetí uživatele do zařízení, vykázání ze zařízení či ukončení poskytování služby“ 

na dobu maximálně 6 měsíců. 

 

 

4. OPATŘENÍ PŘI PORUŠOVÁNÍ PRAVIDEL AZYLOVÉHO DOMU PRO MUŽE 
 

 

a) Tato kapitola specifikuje opatření v případech porušování Domovního řádu Azylového 

domu uživatelem, na základě Smlouvy o poskytnutí sociální služby. 

b) Opatření slouží k ochraně a zajištění bezpečného prostředí pro všechny (uživatele, 

pracovníky, návštěvy, případně jiné osoby), chodu zařízení, ochraně lidských práv  

a svobod všech zúčastněných osob, ochraně zdraví, majetku, a naplňování cílů  

a poslání služeb Armády spásy. 

c) Níže uvedená opatření lze upravovat v souvislosti s okolnostmi, za kterých se uživatel 

dopustil porušení pravidel. Pracovník při rozhodování bere v úvahu kompetence uživatele, 

návyky typické pro jeho přirozené prostředí a zkušenost (z poslední doby, nikoli 

historickou) s uživatelem v průběhu poskytování služby. 

d) Pracovníci služby jednají s uživateli vždy v souladu s Etickým kodexem Armády spásy. 

 

e) Výčet opatření při porušení pravidel: 

 

1.      Nepřijetí do zařízení v případě: 
a) že se projevuje jako nezpůsobilý spolupráce s pracovníkem sociální služby, 

b) že se uživatel negativně projevuje pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky (možné 

ohrožení uživatelů a zaměstnanců); 

c) odmítnutí orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu; 

d) odmítnutí prohlídky osobních věcí. 

 

O uplatnění opatření rozhodne pracovník v sociálních službách. 
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2.      Vykázání ze zařízení až na 24 hodin v případě: 
a) neplnění (odmítání plnění) cílů daných nastavením spolupráce (úklid společných prostor, 

smluvní podmínky, IP), 

b) odmítání osobní hygieny (stav obtěžující ostatní uživatele, např. zápach, silné 

znečištění), 

c) narušování bezpečného prostředí a dobrého soužití uživatelů služby,    

d) odmítnutí osobní prohlídky (bunda, batoh) v prostorách služby, je-li podezření na 

vnesení alkoholu či omamných látek,  

e) odmítnutí orientační dechové zkoušky v prostorách ADM,  

f) vstupu mimo prostory vyhrazené užívané službě, 

g) kouření mimo vyhrazené prostory (kromě vnitřních prostor služby) 

 

O uplatnění opatření rozhodne pracovník v sociálních službách. 

 

3.      Ukončení poskytování služby na dobu až 3 měsíců v případě: 

a) opakovaná neomluvená neúčast na komunitním setkání, 

b) vnesení a přechovávání zbraně či nebezpečného předmětu,  

c) vnesení alkoholického nápoje nebo omamné látky do prostor služby,  

d) konzumace alkoholického nápoje a požití omamných látek v prostorách služby, 

e) použití nevyhovujícího elektrospotřebiče/spotřebiče bez platné revize, 

f) kouření a používání otevřeného ohně v budově azylového domu. 

 

O uplatnění opatření rozhodne vedoucí sociální služby po poradě sociálního týmu. 

 

4.      Ukončení poskytování služby na dobu až 6 měsíců v případě: 
a) vulgárního nebo agresivního chování vůči uživateli/zaměstnanci (vč. verbální roviny), 

b) sexuální obtěžování směřující vůči uživateli/zaměstnanci (vč. verbální roviny),  

c) krádeže, 

d) záměrného poškození majetku Armády spásy. 

 

O uplatnění opatření rozhodne vedoucí sociální služby po poradě sociálního týmu. 

 

5.      Ukončení poskytování služby na dobu 6 měsíců v případě: 
a) nutnosti asistence policie při vykázání uživatele z prostor služby,  

b) fyzického napadení uživatele/zaměstnance, 

c) šikany uživatele. 

O uplatnění opatření rozhodne vedoucí sociální služby poradě sociálního týmu. V případě 

napadení zaměstnance rozhoduje ředitel. 

 

6.      Neposkytnutí služby do uhrazení dluhu: 
V případě, že uživateli vznikne po ukončení poskytované služby dluh, provede  

s ním sociální pracovník rozhovor o možnostech splácení dluhu. Uživateli nebude služba znovu 

poskytnuta do doby, než vzniklý dluh uhradí v plné výši, nebo dokud si nedohodne se sociálním 

pracovníkem splátkový kalendář.   

 

O uplatnění opatření rozhodne vedoucí sociální služby. 
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Opatření může být zmírněno/zpřísněno. Změnu rozhodnutí navrhuje člen sociálního týmu na 

týmové poradě. VSS předává žádost o změnu opatření řediteli, který rozhodne. 

Další porušení řádů, která nejsou specifikována v této směrnici, jsou řešena s uživatelem 

individuálně po rozhovoru se sociálním pracovníkem. 

Proti všem rozhodnutím se může uživatel odvolat k řediteli, který vyhotoví zápis a nejpozději 

do 7 dnů ve věci rozhodne. Do rozhodnutí ředitele nebude moci osoba využít sociální službu 

ADM. 

 

5. Závěrečná ustanovení 

 

a) Jakékoliv změny v Domovním řádu schvaluje vedoucí organizační jednotky a jeho přímý 

nadřízený. Jednotlivé body domovního řádu se individuálně přizpůsobí uživatelům a to 

formou dohody např. ve smlouvě o poskytnutí sociální služby. 

b) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2020 a platí do odvolání. 

 

 

 

 

                                                                                           vz. 

   

ředitel  oblastní ředitel 
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