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SLUŽEB

POSLÁNÍ, CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

1 Poslání
1.1 POSLÁNÍ ARMÁDY SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE:

Armáda  spásy  je  součástí  všeobecné  křesťanské  církve,  ačkoli  je
charakteristická svým řízením a praxí. Všude na světě nabízí potřebným jak duchovní
tak i sociální pomoc.

1.2 POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Posláním služby terénní programy Prevence bezdomovectví v Brně, je nabídnout

osobám a rodinám starších 18 let v nepříznivé sociální situaci, které jsou ohroženy
ztrátou  bydlení  nebo  bydlení  ztratily  podporu,  poradenství  a  pomoc.  Podpora,
poradenství a pomoc vychází z individuálně určených potřeb osob a rodin, působí
aktivně,  rozvíjí  samostatnost,  motivuje  k  takovým  činnostem,  které  nevedou
k dlouhodobému  setrvávání  nebo  prohlubování  nepříznivé  sociální  situace.  Služba
posiluje sociální začleňování zejména v oblasti zaměstnání, udržení bydlení, vedení
domácnosti, výchovy dětí, uplatňování práv, podpůrných sociálních vztahů a v oblasti
péče o sebe. Prioritou služby je snižovat počet osob ohrožených bezdomovectvím,
tím, že společně s uživateli  pracujeme na získání  bydlení  například u brněnských
městských částí. Cílem je podpora rozvoje takových schopností a dovedností, které
napomáhají zvládat nároky spojené se sociálním fungováním ve společnosti.

2 Cíle
2.1 Cíl Prevence bezdomovectví 

Cílem služby je posilovat dovednosti, znalosti a schopnosti uživatelů tak, aby
byli  schopni  zvládat  nároky spojené se sociálním fungováním: bydlením,  vedením
domácnosti, rodičovstvím a samostatným životem ve společnosti ideálně bez pomoci
sociálních služeb.

2.2 Kroky, které vedou k naplnění cíle 
Hlavního cíle je dosahováno prostřednictvím plnění jednotlivých kroků.
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2.2.1 Oblast bydlení a vedení domácnosti

 Uživatelé  bydlící  i  nebydlící  v  rámci  Prevence bezdomovectví  mají  možnost
upevnění dovednosti související s vedením domácnosti (hrazení nájmu a slu-
žeb spojených s užíváním bytu a také dodržování zásad řádného užívání bytu,
rozvoji dovedností souvisejícím s nákupem potravin a přípravou stravy).

 Uživatelé  čerpající  podporu  bydlení  v  bytech  Prevence  bezdomovectví  mají
možnost samostatně užívat byt.

 V rámci bydlení jsou uživatelé podporováni v dovednostech souvisejících s vy-
rovnaným hospodařením s finančními prostředky.

2.2.2 Oblast uplatnění práv a oprávněných zájmů
 Poskytovatel  vysvětluje  uživatelům práva,  která  lze  uplatnit  v každodenním

životě a povinnosti z nich vyplývající. 
 Poskytovatel  podporuje uživatele,  aby získali přehled o návazných službách

a využívali je (např. dluhové poradny, rodinné poradny). 
 Poskytovatel  uživatele  motivuje  a  pomáhá  s vyřízením  oprávněných  zájmů

a osobních záležitostí (např. registrace na ÚP, podání žádostí o byt, vyřízení
sociálních dávek)

2.2.3 Oblast zaměstnanosti
 Poskytovatel  pomáhá  uživatelům rozvíjet  schopnosti  orientovat  se  na  trhu

práce vyhledat si práci nebo brigádu a udržet si ji (např. tvorba životopisu,
nácvik přijímacího pohovoru, doprovod na pohovor apod.).

 Poskytovatel nabízí možnost hledání práce na PC – přístup na internet a také
nabízí  možnost  předat  kontakt  na  návazné  služby  orientovaných  na
zaměstnanost.

2.2.4 Oblast hygieny a zdraví
 Poskytovatel podporuje uživatele v péči o své zdraví a duševní stabilitu.
 Poskytovatel upozorňuje na důsledky rizikového způsobu života.
 Poskytovatel motivuje uživatele k dodržování hygienických návyků.

2.2.5 Oblast vztahů
 Poskytovatel podporuje uživatele k upevnění vztahů s rodinou, přáteli, dětmi

a udržováním dobrých  vztahů  se  širším  okolím  a  hledání  řešení  při  vzniku
konfliktů.

 Poskytovatel  podporuje  rozvoj  dovedností  a  schopností  pro  zvládání  krizí
a konfliktů.

2.2.6 Oblasti výchovy dětí
 Poskytovatel rozvíjí  schopnosti  rodičů zvládat péči o děti,  v případě potřeby

vyhledá odbornou pomoc.
 Poskytovatel podporuje u uživatelů dovednosti pro řešení výchovných a vzdě-

lávacích potřeb svých dětí.
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3 Zásady
3.1 Přístup na základě hodnot Armády spásy

Ke každému člověku přistupujeme s úctou a pochopením přijímáme každou
lidskou bytost. Věříme, že každý člověk je pro společnost důležitý a cenný, zaslouží si
úctu a porozumění. V každém člověku vidíme jedinečnou a neopakovatelnou bytost,
která  přes  všechny  útrapy,  přes  všechny  potíže  a  životní  peripetie  má  v  sobě
potenciál ke změně.

Každý  zaměstnanec  je  seznámen  s křesťanskými  hodnotami  Armády  spásy  (víra,
láska, naděje, jednota, poctivost, respekt). Tyto zásady se promítají do každodenní
práce zaměstnanců.

Do každodenní praxe se hodnota „Víra“ promítá například v těchto oblastech:
a) Respektování víry, naslouchání a respektování názorů druhých.
b) Víra v sílu týmu, spolupráce.
c) Víra v možnost změny života uživatelů. 

Do každodenní praxe se hodnota „Naděje“ promítá například v těchto oblastech:
a) Poskytování  naděje  uživatelům,  kteří  jsou  „na  dně“,  v  obtížné  životní

situaci.
a) Dávání naděje lidem ve svízelné situaci.
b) Nezavírání očí před problémy druhých.

Do každodenní praxe se hodnota „Láska“ promítá například v těchto oblastech:
a) Vnímání uživatele jako lidské bytosti s životními zkušenostmi, možnostmi

a schopnostmi.
b) Na útoky nereagovat unáhleně, ve zlobě a v nenávisti. 
c) Podpora a aktivní vytváření společenství, které přináší pokoj a usmíření.
d) Podpora pozitivní týmové atmosféry.

Do každodenní praxe se hodnota „Respekt“ promítá například v těchto oblastech:
a) Respektování organizační struktury a systému řízení Armády spásy.
b) Respektování  role  nadřízeného a podřízeného,  znalost  pracovních  náplní

kolegů.
c) Nevyjadřování  se  negativně  o  ostatních  zaměstnancích  v  jejich

nepřítomnosti. 
d) Respekt k názorům kolegů i klientů.

Do každodenní praxe se hodnota „Poctivost“ promítá například v těchto oblastech:
a) Čestné, otevřené a poctivé jednání.
b) Odpovědné a důsledné plnění pracovních povinností, pečlivě a včas.
c) Dodržování pracovních směrnic a postupů.
d) Nezneužívání důvěry.

Do každodenní praxe se hodnota „Jednota“ promítá například v těchto oblastech:
a) Vědomé spoluutváření dobrého jména Armády spásy.
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b) Jednání v souladu s posláním Armády spásy a Etickým kodexem. 
c) Spolupráce na naplnění křesťanského poslání a zásad Armády spásy.
d) Pozitivní vyjadřování o křesťanských aktivitách v rámci poskytování služby.

3.2 Zásada přijmutí  odpovědnosti  za  své  konání  a  svobodné
rozhodování:
Za  uživatele  neprovádíme  žádné  úkony,  které  uživatel  zvládne  sám,

podporujeme jeho samostatnost a fungování ve společnosti. Uživatele podporujeme
ve  vlastním rozhodování,  probíráme  s ním výhody/nevýhody  jeho  rozhodnutí,  ale
konečné rozhodnutí  je  vždy na uživateli.  Dbáme na to,  aby si  většinu záležitostí
vyřídil samostatně a pracovníky informoval, jak tyto skutečnosti zvládl. 

3.3 Zásada rovného přístupu. 
Uživatele nediskriminujeme ani nestigmatizujeme. Služba je poskytována bez

ohledu na pohlaví, náboženské či politické přesvědčení, etnickou příslušnost, sexuální
orientaci  a  jiné  osobnostní  rysy.  K uživatelům  přistupujeme  dle  jednotných
pracovních postupů.

3.4 Zásada aktivní oboustranné spolupráce na řešení situace.
Ve  spolupráci  se  sociálním  pracovníkem,  který  může  navrhovat  případná

možná řešení,  a zároveň podporuje uživatele a poskytuje základní  poradenství,  si
uživatelé sami volí způsob řešení své nepříznivé životní situace.

3.5 Zásada  individuálního  přístupu  dle  potřeb  uživatele
a možností sociální služby.
Respektujeme potřeby uživatelů, jejich osobní cíle a právo volby, jejich fyzické

a psychické možnosti.

3.6 Zásada odbornosti a týmové spolupráce.
Organizace  klade  důraz  na  pravidelné  vzdělávání  pracovníků,  fungující

vzájemnou  komunikaci,  sdílení  informací,  koordinaci  práce,  pravidelné  porady,
supervize a jednotné pracovní postupy.

3.7 Zásada nízkoprahovosti a anonymity
Sociální službu může užívat osoba, jestliže spadá do cílové skupiny, nevztahuje

se  na  ni  sankční  opatření  za  porušení  pravidel  sociální  služby,  sama  neukončila
poskytování sociální služby v posledním půl roce a je volná kapacita sociální služby.

Je vedena evidence odmítnutých zájemců o sociální službu, kam se zájemce
odmítnutý z kapacitních důvodů zapíše a je následně osloven, zda si přeje sociální
službu užívat.

Uživatel může být evidován anonymně (není vyžadováno prokázání totožnosti
uživatele).
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4 Cílová skupina
Okruh  osob,  kterým  je  služba  určena: Osoby  a  rodiny  v  nepříznivé

sociální situaci starší 18 let, které jsou ohroženy ztrátou bydlení nebo bydlení ztratili.
 Jednotlivci, muži a ženy starší 18 let. 
 Rodiny s dětmi, kde jsou rodiče nebo zákonný zástupce dětí starší 18 let.

Definice pojmu nepříznivá sociální situace podle zákona 108/2006 § 3 písmeno
b) nepříznivou  sociální  situací  oslabení  nebo  ztráta  schopnosti  z  důvodu  věku,
nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob
života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení
práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů
řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu
před sociálním vyloučením.

V Brně dne 1.12.2020 Mgr. Ivana Kudělová
ředitelka  sociálních

služeb
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