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Armáda spásy v České republice, z. s. 
Sociální služby Samaritán v Opavě 

 

 

Platnost: 1. 4. 2021         

Gerhard Karhan 

ředitel 

 

DOMOVNÍ ŘÁD PRO NOCLEHÁRNU 
 

I. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

Tento domovní řád je určen pro Noclehárnu pro ženy Opava, Rybářská 86, 746 01, 
Opava. Řád je závazný pro pracovníky, uživatele služeb a osoby, které se pohybují 
v areálu Armáda spásy. 

 

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou noclehárny jsou ženy od 18 let věku, které se ocitly bez přístřeší a 
jsou fyzicky soběstačné (při sebeobslužných úkonech nepotřebují pomoc druhé osoby). 

Kapacita sociální služby je celkově 7 lůžek ve dvou pokojích (5 lůžek a 2 lůžka). 

 

Služba nabízí: 

Základní činnosti při poskytování sociální služby jsou v rozsahu těchto úkonů: 
a) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

 zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny, 

 zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla. 
b) Poskytnutí přenocování: 

 přenocování, 

 úklid, výměna ložního prádla. 
 

II. PROVOZ ZAŘÍZENÍ 
1) Kontaktní doba sociálních pracovníků: 

 pracovníci v sociálních službách – nepřetržitě 
 sociální pracovníci: pondělí až pátek 6:30 – 8:00 hod. 

úterý a středa 18:30 – 19:30 
2) Chod noclehárny: 

 Příjem uživatelek do sociální služby je denně od 18:30 do 19:30 hod. Uživatelky 
jsou povinny opustit prostory noclehárny do 8:00 hod. následujícího dne.  

 Noční klid je od 22:00 do 6:00 hodin. V tuto dobu není dovoleno rušit hlukem, 
neopodstatněným svícením apod. 

 Uživatelkám je po přijetí přiděleno ložní prádlo, noční košile, ručník, pantofle, 
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lůžko a skříňka. 
 Ráno je každá uživatelka povinna ustlat postel a odnést si všechny své osobní 

věci, včetně vyprodukovaného odpadu. 
 Uživatelky se smí pohybovat výhradně v prostorách sloužících pro sociální 

službu noclehárna, v ostatních prostorách dle domluvy s pracovníkem 
na směně. 

 Přenocování je poskytováno vždy na jednu noc. 
 Ve výjimečných případech a na základě lékařské zprávy může sociální 

pracovník nebo vedoucí sociální služby poskytnout celodenní pobyt 
na noclehárně z důvodu nemoci.  

 Sociální služba se poskytuje za úhradu, která je stanovena v ceníku pro sociální 
službu noclehárna. Pokud zájemkyně o poskytnutí sociální služby nemá 
finanční prostředky na uhrazení noclehu, je nutné, aby ráno navštívila 
sociálního pracovníka a domluvila se na způsobu, jakým bude svoji situaci řešit. 
Je také možné se domluvit se sociálním pracovníkem na uhrazení noclehu 
na účet Armády spásy prostřednictvím dávek v hmotné nouzi. 

 Uživatelky mohou po dobu využívání sociální služby – případně dle domluvy se 
sociálním pracovníkem či službu konajícím pracovníkem v sociálních službách 
– využít nabízený šatník a PC místnost k řešení své situace. 

 Uživatelky jsou informovány o možnosti podávání stížností a jsou seznámeny 
s pravidly ke Standardu sociální služby č. 7, které jsou vyvěšeny na nástěnce. 

 Po dobu noclehu nejsou dovoleny jakékoliv návštěvy na noclehárně. 
 Je zakázáno vstupovat se zvířaty. 
 Kouření je možné v altánu na zahradě, v nočních hodinách za předpokladu, že 

nedochází k rušení nočního klidu. 
 Venkovní prostory jsou monitorovány kamerami (viz metodika Kamerový 

systém). 
 Služba je bezbariérová. 
 Službu je možno poskytovat i anonymně. 
 Cenné předměty, finanční hotovost apod. může dát uživatelka do úschovy 

pracovníkovi v sociálních službách na směně. Na tyto věci je vystaven úložní 
list – viz Metodika pro nakládání s depozity. 

 

III. PRÁVA A POVINNOSTI 

1) Uživatelky noclehárny 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 respektování svého soukromí.  
g) Na ochranu osobních údajů. 
h) Podávat stížnosti, podněty a návrhy vztahující se k životu a chodu noclehárny. 
i) Na dostatečný prostor k uplatnění vlastní vůle při řešení své nepříznivé sociální 

situace.  
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j) Nahlížet do svých spisů v listinné i v elektronické podobě. 
k) Na možnost přizvat k jednání o službě třetí osobu. 
l) Uživatelům musí být zachována všechna další práva daná vyššími právními 

normami České republiky. 

2) Uživatelky noclehárny jsou povinny 

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

b) Udržovat v celém prostoru sociální služby pořádek a čistotu. 
c) Dbát na osobní hygienu.  
d) Hlásit neprodleně zaměstnancům Armády spásy každé podezření na výskyt 

parazitů, nakažlivé a infekční nemoci. 
e) Ve zcela odůvodněném případě na požádání předložit k nahlédnutí obsah svých 

zavazadel a umožnit přístup osobním věcem z důvodu zajištění bezpečnosti.  
f) Každý uživatel plně odpovídá za škodu, kterou způsobil. 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.  

3) 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, např. slovní agresivitu, rasistické útoky a vyhrožování 

napadením. 
d) Vnášet do objektu Armády spásy alkohol, drogy nebo je v zařízení konzumovat. 
e) Vnášet do zařízení pornografické materiály, zbraně nebo nebezpečné 

předměty. 
f) Manipulovat s nábytkem a zařízením noclehárny bez svolení pracovníků 

Armády spásy. 
g) Narušovat vzájemné soužití na noclehárně - opakované stížnosti na chování 

uživatele, rušení nočního klidu, bezohledné chování vůči ostatním (dlouhé 
svícení v době nočního klidu, neudržování pořádku, obnažování, bouchání 
dveřmi, hlasitá hudba a TV,…), sexuální obtěžování, vyhrožování či verbální a 
fyzická agrese vůči ostatním osobám, rozšiřování nepravdivých informací 

h) Jakkoli manipulovat s požárním hlásičem. 

 

IV. SEZNAM SITUACÍ PŘI HRUBÉM PORUŠENÍ DOMOVNÍHO ŘÁDU A 
JEJICH ŘEŠENÍ 

1. Podle míry závažnosti jsou porušení Domovního řádu řešena ústním nebo 
písemným upozorněním. Za opakované ústní upozornění obdrží uživatelka 
písemné upozornění a zpravidla po třetím písemném upozornění je s uživatelem 
ukončena Smlouva o poskytnutí sociální služby. 

2. Ústní i písemná upozornění jsou zaznamenána v dokumentaci uživatele. 
 
1) Důvody pro ústní upozornění formou pohovoru se sociálním 

pracovníkem: 
a) Narušování vzájemného soužití na noclehárně. 
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b) Rušení nočního klidu. 
c) Pokud uživatelka manipuluje s vybavením Armády spásy bez svolení 

pracovníků. 
d) Vnesení alkoholických nápojů nebo omamných látek. 
e) Konzumace alkoholických nápojů či užití omamných látek v prostorách služby 

noclehárny. 
f) Vulgární či agresivní projevy chování k ostatním osobám v areálu služby. 
g) Sexuální obtěžování. 
h) Kouření mimo stanovený prostor. 
i) Manipulace s požárním hlásičem. 
rozhoduje: sociální pracovník. 

 
2) Důvody ukončení služby na dobu 3 dnů až 6 měsíců: 

a) Uživatelka po opakovaném ústním upozornění nadále porušuje Domovní řád. 
b) V případě, že uživatelka vnesla zbraň, nebezpečné předměty a látky. 
c) V případě, že se prokáže krádež věcí ostatních uživatelů, pracovníků nebo 

sociální služby. 
d) V případě neuhrazení poplatků za poskytnutou službu. 
rozhoduje: sociální pracovník po poradě v pracovním týmu. 

 
3) Zvlášť závažné porušení Domovního řádu 

a) Jakékoli formy násilí (např. fyzické napadení, slovní agresivita, rasistické útoky, 
vyhrožování napadením) vůči uživatelce či pracovníkovi. 

b) Sexuální zneužití. 
c) Vnesení zbraně, vyhrožování uživateli či pracovníkovi zbraní. 
Toto porušení řádu vede k okamžitému ukončení poskytování sociální 
služby. 
Rozhoduje: sociální pracovník po poradě v pracovním týmu, ve výjimečných 
případech (např. nelze zkontaktovat sociálního pracovníka) rozhoduje pracovník 
na směně. 
 

V. ODVOLÁNÍ 

1. Proti všem rozhodnutím se může uživatelka noclehárny odvolat k vedoucímu 
sociální služby, který vyhotoví písemný zápis a nejvýše do 7 dnů rozhodne. 

2. Ve výjimečných případech (např. zhoršený zdravotní stav, povětrnostní podmínky) 
může vedoucí sociální služby zmírnit délku opatření při porušení domovního řádu. 

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. 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. 

2. Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2021 a platí do odvolání. 

  vz. 

vedoucí organizační jednotky  oblastní ředitel 
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