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Veřejný závazek Domova Přístav Praha 

 

POSLÁNÍ SLUŽBY 

Domov Přístav Praha je pobytové zařízení se zvláštním režimem pro lidi bez domova ve věku 

od 27 let, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Poskytujeme zázemí spojené s péčí o 

vlastní osobu i prostředí uživatele, včetně paliativní péče. Nabízíme pomoc při uplatňování 

práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, a to i v rámci soužití uživatelů, 

s ohledem na jejich individuální potřeby.  

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou Domova Přístav Praha jsou osoby bez přístřeší od 27 let, mobilní i imobilní, 

které mají sníženou fyzickou, psychickou soběstačnost z důvodu chronického duševního 

onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo různých typů demencí, a potřebují 

pravidelnou pomoc jiné osoby. 

 

CÍLE SLUŽBY 

a) Uspokojení základních životních potřeb – pobytová služba zajištující stálé 

bydlení s pravidelnou (i dietní) stravou, partnerským prostředím vytvářejícím zázemí, 

podpora soběstačnosti a finanční stabilita 

b) Stabilizace zdravotního stavu – zajištěna ošetřovatelská péče, dohled nad 

dodržováním léčebného režimu, dopomoc s péčí o vlastní osobu a zprostředkování 

odborné lékařské péče 

c) Zajištění sociálních potřeb – dopomoc s vyřízením osobních záležitostí, obnovení 

či udržení kontaktů s blízkými, aktivizace a zachování důstojnosti v životě i umírání 

 

ZÁSADY SLUŽBY 

a) Nestrannost – všichni zaměstnanci zachovávají nestranný postoj k uživatelům služby, 
služba je poskytována bez předsudků a bez ohledu na vlastní životní přesvědčení a 
osobní zkušenosti.  

b) Podpora samostatnosti a soběstačnosti – uživatelům je poskytována pomoc a 
podpora v taková míře, aby byla co nejdéle zachována jejich soběstačnost a 
samostatnost. 

c) Odbornost a týmová spolupráce – u zaměstnanců v přímé péči je kladen důraz na 
vzdělávání, sdílení informací a koordinaci práce (pravidelné porady, supervize a 
jednotné pracovní postupy). 
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Misijní prohlášení / mezinárodní poslání Armády spásy 

Armáda spásy, mezinárodní hnutí, je evangelikální součástí všeobecné křesťanské církve. Její 
poslání je založeno na Bibli. Její služba je motivována Boží láskou. Jejím posláním je kázat 
evangelium o Ježíši Kristu, a v Jeho jménu naplňovat potřeby lidí bez diskriminace. 

Poslání Armády spásy v České republice, z. s. 

Posláním služeb Armády spásy je naplňovat sociální, zdravotní a duchovní potřeby lidí, kteří 
zažívají ohrožení, osamělost, nemoc, zdravotní postižení, sociální vyloučení a jsou jinak 
potřební. 

 


