ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE, Z.S.
DOMOV PŘÍSTAV FRÝDEK-MÍSTEK
Míru 1313, 738 01 Frýdek-Místek, www.armadaspasy.cz

Informace pro zájemce o službu
Vážení zájemci,
děkujeme Vám za zájem o služby Domova Přístav F-M, pobytové služby se zvláštním režimem pro osoby
bez domova.
Rádi bychom Vám usnadnili rozhodování a přípravu k možnému nástupu do našeho zařízení, proto zde
naleznete veškeré potřebné vstupní informace o službě.
V případě dotazů jsme Vám k dispozici na kontaktech, které máte uvedeny níže.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci!
Kontakty:
Ředitel/ka: Mgr. Petra Morcinková, DiS.
e-mail: petra.morcinkova@armadaspasy.cz, mobil: +420 737 215 433
Vedoucí přímé práce: Mgr. Zuzana Vontorová
e-mail: zuzana.vontorova@armadaspasy.cz, mobil: +420 773 770 338
Sociální pracovnice: Bc. Hana Ivánková
e-mail: hana.ivankova@armadaspasy.cz, mobil: +420 773 770 334
Sociální pracovnice: Bc. Iveta Košáková
e-mail: iveta.kosakova@armadaspasy.cz, mobil: +420 773 770 336
Základní informace
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Organizace Armáda spásy v ČR
Cílem Armády spásy v České republice je fyzická, sociální, morální a duchovní podpora lidí všech
věkových kategorií, a to na křesťanských principech. Cílovou skupinou Armády spásy jsou všichni ti, kteří
se ocitli v obtížné životní situaci, ale také ti, kteří hledají jakoukoliv duchovní pomoc či oporu. Armáda
spásy provozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje více než 60 registrovaných
sociálních služeb. Každý den jejich služeb využívá přes tisíc znevýhodněných osob.
Armáda spásy v České republice, z. s.
Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha Stodůlky
www.armadaspasy.cz
Poslání služby DP FM
Armáda spásy v ČR, Domov Přístav ve Frýdku – Místku, poskytuje sociální službu domov se zvláštním
režimem osobám bez domova, jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje pravidelnou péči druhé osoby,
kterou nelze zajistit jiným způsobem. Na základě individuálních potřeb člověka poskytujeme podporu
nebo pomoc, která vede uživatele k jeho stabilitě, samostatnosti a umožní mu žít život dle jeho představ,
anebo mu zajistí důstojné dožití v bezpečném prostředí.
Pobytová sociální služba domova se zvláštním režimem je poskytována 24 hodin denně nepřetržitě celý
rok, přičemž zvláštní režim znamená, že je chod zařízení upraven tak, aby odpovídal zvýšeným nárokům
cílové skupiny uživatelů. Režim je v tomto typu domova upraven podle potřeb uživatelů, které jsou
specifické, ne zcela obvyklé. Určují například to, jak probíhají denní aktivity, jak pracovníci s uživateli
komunikují a jak vypadají prostory domova. S ohledem na specifičnost cílové skupiny této služby jsou
zajištěna bezpečnostní opatření s cílem eliminovat možná rizika související s nepříznivou sociální situací
cílové skupiny.
Cílová skupina
Služba je určená osobám starším 26- ti let bez domova (tzn. z ulice, umístěným na sociálním lůžku či v LDN,
z azylového domu, z ubytovny – tedy místech, kde je zvýšená míra rizika sociálního propadu nebo časově
omezená doba poskytování služby.) mobilní i imobilní, které mají zhoršenou soběstačnost a zhoršený
zdravotní stav z důvodu:
 chronického duševního onemocnění,
 závislosti na návykových látkách,
 alkoholové či jiného typu demence,
a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Cíle poskytované služby
 Uživatel má zachované nebo obnovené dovednosti pro zvládání péče o sebe sama, společenských a
sociálních návyků
 Uživatel má zajištěn kontakt s institucemi, úřady, lékaři, které mu pomohly nebo pomáhají řešit jeho
potřeby
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Uživatel obnovil kontakt s rodinou či přáteli
 Uživatel se osamostatnil a odešel ze služby
 Uživatel má zajištěno důstojné dožití
Zásady poskytování sociální služby
 Nediskriminační přístup – rovný, nezaujatý, přístup ke každému uživateli, bez vnášení jakýchkoliv
postojů, předsudků či nálad
 Partnerský přístup – pracovníci nejednají s uživateli z pozice nadřízené (př. učitel – žák) a snaží se
navázat partnerský, rovnocenný vztah
 Respekt a úcta – pracovníci žádným způsobem nehodnotí, neodsuzují život uživatele, jeho špatné
životní kroky, ale respektují jeho rozhodnutí, přistupují k němu s úctou jako ke každé jiné bytosti.
Kapacita služby
Kapacita služby je 32 osob (3 jednolůžkové, 1 dvojlůžkový a 9 třílůžkových pokojů).
Provoz služby
Služba funguje nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý kalendářní rok.
Ukázka programu
V Domově Přístav probíhá ve všedních dnech tento program dne:










SNÍDANĚ
DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
SVAČINA
DOPOLEDNÍ AKTIVITY
OBĚD
ODPOLEDNÍ AKTIVITY
SVAČINA
VEČEŘE
NOČNÍ KLID

07:30 - 08:30 HOD
09:00 - 09:30 HOD
10:00 – 10:30 HOD
09:30 - 10:30 HOD
11:30 - 12:30 HOD
13:30 - 14:30 HOD
15:00 - 15:30 HOD
17:00 - 18:00 HOD
22:00 - 06:00 HOD

Snažíme se reagovat na potřeby a specifika jednotlivých uživatelů a tomu také upravovat režim Domova.
Věříme, že se zde mohou cítit „jako doma“.
Poskytované činnosti
V našem zařízení Vám pomáháme se zajištěním:







ubytování (základní vybavení pokoje, možnost přinést si vlastní věci),
stravy (snídaně, oběd, večeře, svačiny a celodenní pitný režim),
pomoci při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (včetně praní prádla),
pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
zprostředkovat kontakt se společenským prostředím,
sociálně terapeutických činností (základní sociální poradenství, sociální práce a asistentství),
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aktivizačních činností (aktivity ve volném čase, návštěvy kulturních akcí, výlety, aj.)
pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V Domově Přístav pracuje kvalifikovaný tým pracovníků, včetně zdravotních sester. Je možná také
přeregistrace k našemu praktickému lékaři, který provádí vizity uživatelů v Domově 1x týdně.
Uživatelům zajišťujeme také duchovní péči v souladu s křesťanskými hodnotami organizace.
Úhrada služby
Ubytování
Ubytováni je sjednáno dle zdravotního stavu uživatele v jednolůžkovém, dvoulůžkovém nebo třílůžkovém
pokoji. Vratky za ubytování se neprovádí.
Plná platba: 200,- Kč/den
Strava
Úhrada za stravu zahruje 4 – 5 jídel denně (dle typu stravy: racionální/šetřící/diabetická), včetně
celodenního pitného režimu. Vratka za stravu, která splňuje podmínku pro způsob ohlášení (viz bod níže)
je ve výši 50% za jednotlivé jídlo (materiálové náklady). Zbývající částka ve výši 50%, která zahrnuje režijní
náklady, se nevrací.
Plná platba: 170Kč/den
Jak podat žádost o službu?
Pro podání žádosti o službu je potřeba kontaktovat naše sociální pracovníky osobně, telefonicky či emailem (viz kontakty výše). Pro podání žádosti potřebujeme znát Vaše osobní údaje:








Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého bydliště a adresa současného místa pobytu
Stanovení opatrovníka či zplnomocněnce k jednání
Očekávání od služby a popis Vaší nepříznivé sociální situace (z jakého důvodu potřebujete naší
službu?)
Kontakt na Vás
Kontaktní osoba (příbuzný, blízký přítel, pracovnice úřadu apod.) a kontakt na ni

Na základě žádosti Vás s Vaším souhlasem zařadíme do evidence žadatelů a v případě uvolnění kapacity
ve službě Vám bude volné místo nabídnuto. Upozorňujeme ale dopředu, že čekací doba na naši službu
z důvodů nízké celkové kapacity je až 5 let.
Kde nás najdete?
Armáda spásy ČR
Domov Přístav Frýdek-Místek
domov se zvláštním režimem
Míru 1313, 738 01 Frýdek-Místek
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