
PREVENCE BEZDOMOVECTVÍ ARMÁDA SPÁSY KOPŘIVNICE 

 
Poslání služby: 

Posláním služby Armády spásy Prevence bezdomovectví je vyhledávat a spolupracovat s 
osobami bez přístřeší a osobami, které jsou ztrátou bydlení ohrožené na řešení jejich nepříznivé 
sociální situace. Služba napomáhá těmto osobám využít vlastních možností a síly ke zvládání 
životních situací zejména v oblasti bydlení. Služba je poskytována v jim známém prostředí a 
směřuje k jejich začlenění do společnosti. 

 

Cílová skupina: 

Osoby bez přístřeší a osoby, které jsou ztrátou bydlení ohrožené, starší 18-ti let a které nejsou 
schopny řešit svou situaci vlastními silami.  

 
Cíle služby: 

Kontaktování osob žijících rizikovým způsobem života, nebo které jsou rizikovým způsobem 
života ohroženy.  
 

Dílčí cíle služby: 

1. Uživatel získal bydlení 

2. Uživatel si udržel bydlení  

3. Uživatel samostatně umí jednat s úřady, zdravotnickými a výchovnými zařízeními a dalšími práv-

nickými nebo fyzickými osobami – umí si vyřídit běžné záležitosti 

4. Uživatel má zaměstnání  

5. Uživatel umí hospodařit s finančními prostředky 

6. Uživatel zná svá práva a povinnosti, dodržuje závazky 

7. Uživatel má informace o možnostech řešení své situace a dostupných sociálních službách. 

 
Zásady poskytování služby Armády spásy Prevence bezdomovectví: 

 Zásada rovného přístupu  
Ke každému uživateli přistupujeme s respektem a úctou. S každou osobou jednáme jako s jedinečnou 
bytostí. Zaměstnanec respektuje a má úctu k jedinečnosti zájemce či uživatele služby.   
  

 Zásada respektu vlastní vůle uživatele  
Každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace. Zaměstnanci uživateli navrhují 
nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání. Zaměstnanci 
respektují právo volby (pokud je to v možnostech sociální služby).  

  

 Zásada samostatnosti  
Uživatele podporujeme v souladu s posláním a cíli služby, klademe důraz na to, aby kroky k naplnění 
cílů uživatele zvládal samostatně. Pracovník uživatele pouze podporuje, či dopomáhá. Usilujeme o 
udržení a rozvoj sociálních dovedností, které uživateli umožňují zvládnout běžné situace.   

 

Zásady poskytování služby vycházejí ze směrnice č. 15 “Etický kodex zaměstnance Armády spásy“ a 

Směrnice národního velitele Armády spásy č. 38 „Stanovení základních vnitřních pravidel pro zjišťování 

kvality sociálních služeb Armády spásy“.   

 

 

 



KONTAKTNÍ DOBA PRACOVIŠTĚ ARMÁDY SPÁSY, PREVENCE BEZDOMOVECTVÍ 

KOPŘIVNICE HORNÍ 1112, KOPŘIVNICE 

 

– Úterý: 8:00 – 17:00  

 

Mimo tuto dobu probíhají v pracovních dnech terénní práce a 

schůzky dle individuální domluvy.  

 

Služba je poskytována bezplatně. 


