
 
ADRESA:
Armáda spásy v České republice, z.s.
Noclehárna pro muže Havířov
Na Spojce 807/2, 73601 Havířov

KONTAKTY:
Recepce:
Mobil: 773 770 142
Sociální pracovník:
Mobil: 773 770 148, 773 770 146

Vedoucí sociální služby:
Mobil: 737 215 413
E-mail: andrea.schmidova@armadaspasy.cz
Web: https://armadaspasy.cz/havirov

Srdce Bohu, ruce lidem.

ARMÁDA SPÁSY
NOCLEHÁRNA PRO MUŽE 
HAVÍŘOV



POSLÁNÍ SLUŽBY
Posláním Noclehárny Armády spásy v Havířově 
je poskytovat mužům bez přístřeší nocleh s 
večeří, podmínky pro hygienu a požadovanou 
podporu, a to vše tak, aby tato pomoc vedla 
k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

CÍLE SLUŽBY
Cílem Noclehárny pro muže v Havířově je 
podpora a motivace uživatele k řešení jeho 
nepříznivé sociální situace.

Kroky k dosažení cíle:
• poskytnutí přenocování,
• poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• poskytnutí stravy,
• výměna oblečení,
• pomoc při vyplňování tiskopisů,
• podpora jednání s úřady, institucemi, lékaři,
• předání kontaktů na další služby.

OKRUH OSOB (cílová skupina)
Cílovou skupinu tvoří muži od 18 let, kteří se 
ocitli bez přístřeší a zvládají základní úkony péče 
o vlastní osobu.

ZÁSADY

Svobodná volba:

•  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.

Individuální přístup:

•  Zaměstnanci mají na zřeteli individuální 
odlišnosti mezi jednotlivými uživateli, respektují 
osobnostní předpoklady každého uživatele a 
kladou důraz na jeho individuální potřeby. 

•  Zaměstnanci nahlížejí na uživatele 
v souvislostech a ne pouze na dílčí aspekty jeho 
osobnosti a respektují jeho jedinečnost.

Rovný přístup:

•  Zaměstnanci uplatňují jednotné pracovní 
přístupy ke všem uživatelům.

•  Všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti.

Odbornost a týmová spolupráce:

•  Služba klade důraz na pravidelné vzdělávání 
pracovníků, fungující vzájemnou komunikaci, 
sdílení informací, koordinaci práce, pravidelné 
porady, supervize a jednotné pracovní postupy.

KAPACITA: 18 míst

KONTAKTNÍ DOBA

Služba je poskytována každý den od 19:00 do 
7:00 hodin. Příjem do zařízení probíhá od 19:00 
do 20:00 hodin a odchod z noclehárny ráno do 
7:00 hodin. 

V případě přítomnosti sociálního pracovníka, 
probíhá v pondělí a ve středu příjem nových 
zájemců již od 18:30.

CENA ZA NOCLEH: 50 Kč


