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GARANTOVANÁ NABÍDKA SLUŽEB  
 

Vážený žadateli o sociální službu, vážený kliente, 

dostává se Vám do ruky přehled úkonů základních činností poskytovaných v azylovém domě 

pro mladé Dům na půli cesty. Veškeré poskytované úkony jsou v souladu se zákonem 

č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb. v aktuálním znění. 

Uvedené četnosti poskytovaných služeb jsou limitní. To znamená, že je to minimum, které 

jsme schopni vzhledem k naší výkonové kapacitě poskytnout. V případě volné kapacity 

můžeme dohodnout navýšení limitů jednotlivých úkonů. Stejně tak může dojít při pravidelném 

přehodnocování poskytovaných služeb ke změnám v poskytování jednotlivých úkonů. 

Při plánování poskytování služeb je dodržována zásada zachování lidské důstojnosti 

a aktivního přístupu ke klientovi. To znamená, že poskytované úkony by měly vést k rozvoji 

samostatnosti, k nezávislosti na službě a k sociálnímu začleňování osob. Specifika jednotlivých 

úkonů jsou uvedena v Individuálním plánu klienta. 

Místo poskytování služeb je: středisko Oblastní charity Náchod, Dům na půli cesty, azylový 

dům pro mladé, Mlýnská 189, Náchod 547 01 

Základní činnosti dle  z.č. 505/2006 Sb.                                                                                                                        

§ 22 Azylové domy 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v azylových domech se zajišťují v rozsahu 

těchto úkonů: 

1) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

a) vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy, 

2) poskytnutí ubytování: 

a) ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, 

b) umožnění celkové hygieny těla, 

c) vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny 

ložního prádla, 

3) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

a) pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů, 

b) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

 

Navazující činnosti: 

1) sociálně terapeutické činnosti:  

a) socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních 

a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob aktivity 

zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných 

pro integraci osob na trh práce (pomoc při hospodaření s financemi - možnost 

řízeného hospodaření) 
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2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

a) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob 

b) podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů 

 

Základní sociální poradenství se poskytuje v pracovních dnech v době od 7,00 h. do 15,00 h. 

v kanceláří sociálního pracovníka v DPC, popř. dle domluvy se zájemcem v místě jeho pobytu. 

 

1 POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY 

 

Stručný popis činnosti 

Klienti si mohou vařit na kuchyňce. V kuchyňce jsou k dispozici elektrické sporáky 

a mikrovlnná trouba.  

Potraviny vyžadující uchování v chladu lze ukládat do lednic na bytových jednotkách. 

 

Garantovaná nabídka v oblasti vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu 

nebo pomoc s přípravou stravy 

Rozsah činnosti  Rozsah činnosti je řešen v Domovním řádu a Individuálních plánech klientů. 

Doba poskytování 

stravy 

Samostatná příprava nebo pomoc s přípravou stravy je poskytována po celý 

kalendářní rok. 

Obsah činností  

Při přijetí do zařízení je klient proveden po budově a seznámen s pravidly 

a možnostmi používání kuchyňky. Potraviny si zpravidla ukládá ve svém 

pokoji do ledničky. Je možné zapůjčit nádobí nebo kuchyňské spotřebiče.  

V případě, že klient neumí stravu připravovat, je dohodnut v IP plánu 

postup, jak mu pomoci (klíčový pracovník nebo SP připraví jednoduché 

recepty pro denní jídelníček). 

Zásady a poznámky 

Vytvořením podmínek pro samostatnou přípravu jídla je podporována 

samostatnost klientů a snažíme se o co nejmenší zasahování do této 

činnosti. Upevňují se sociální návyky a podporuje soudružnost rodiny. 

Klienti si sami vaří dle své aktuální potřeby ze svých potravin. 

 

 

2 POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ 

 

Stručný popis činnosti 

Ubytování je poskytováno v objektu Oblastní charity Náchod. K dispozici je sedm 

dvoulůžkových Bytových jednotek. Sociální zařízení je společné ve dvou patrech, v jednom 

patře soc. zařízení pro muže i ženy, v druhém patře jedno sociální zařízení pro muže a jedno 

sociální zařízení pro ženy. Budova je bezbariérová, je vybavena výtahem pro přepravu osob 

na invalidních vozících. Bytové jednotky jsou zařízeny nábytkem – postele, šatní skříň, policové 

regály, uzamykatelné skříňky, psací stoly, židle, lednice a umyvadlo se skříňkou. 

Klient může využívat společné prostory, tzn. Společenskou místnost, Kuchyně, Pavlač, Chodby, 

Klidovou místnost, Odpočinkovou zónu, PC učebnu určené k volnočasovým aktivitám 
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a aktivizačním činnostem. Všechny dveře jsou označeny popisky, únikové trasy jsou značeny 

informačními cedulemi. Některé místnosti jsou uzamčeny a na žádost o vypůjčení službu 

konající pracovník doprovodí klienta a odemkne mu danou místnost. 

Po dohodě s poskytovatelem si může klient pořídit elektrospotřebiče. Klient musí doložit 

záruční list či elektrorevizi. Revizi elektrospotřebičů si klient hradí ze svých finančních 

prostředků.  

Praní prádla je zajištěno každý den. Klienti mají možnost praní osobního prádla v Prádelně, 

v určeném denním čase. Sušení prádla je možné buď na Pavlači, nebo na Bytové jednotce. 

Klienti mají možnost vypůjčení sušáku na prádlo.  

Klienti mají možnost zapůjčení ložního prádla a ručníků po celou dobu pobytu. Výměna 

ložního prádla je možná kdykoli po domluvě se službu konajícím pracovníkem. Klient vrátí 

zapůjčené ložní prádlo a vypůjčí si nové. Použité ložní prádlo vyperou pracovníci zařízení. 

Ručníky má klient vypůjčeny po celou dobu pobytu stejné a vyprání si zajišťuje sám.  

Klienti se učí v rámci sociálně – terapeutických činnostech drobné opravy ložního prádla, 

ručníků i osobního prádla za pomoci pracovníků zařízení (oprava zipu, přišití knoflíků, atd.). 

 

Garantovaná nabídka v oblasti ubytování po dobu zpravidla nepřesahující 1 rok 

Rozsah činnosti  
Ubytování je poskytováno v rozsahu sjednaném ve Smlouvě o poskytování 

sociální služby (cena, typ pokoje, ubytovací budova) 

Doba poskytování 

činnosti 

Ubytování po celý kalendářní rok – 24 hodin denně 

8:00 – 1:00 Společenská místnost 

8:00 – 21:45 PC učebna  

Minimální garance 
Společenská místnost   neomezeně 

PC učebna    2 hod/den 

Podmínky ubytování 

• 7 dvoulůžkových bytových jednotek 

• bezbariérové prostory 

• koupelny jsou vybaveny umyvadlem s teplou a studenou vodou, 

sprchovým koutem s teplou a studenou vodou, odvětrávacím 

systémem, toaletou a pisoárem  

• klient může využívat společné prostory: 

• společenská místnost  

• kuchyně  

• místnosti pro volnočasové a aktivizační činnosti – Pavlač, Odpočinková 

zóna, PC učebna, Klidová místnost 

Zásady a poznámky 

 

Ubytování má znaky bydlení v domácnosti. Poskytované služby vychází z 

hygienických požadavků pro ubytovací zařízení.  

Ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, 

opravy a údržbu prostor a vybavení, které jsou v majetku Oblastní charity 

Náchod. 

Podmínky provozu elektrospotřebičů jsou definovány v dokumentu Poučení 

o ochraně zdraví a majetku. 

Klienti mohou využívat k přípravě stravy dvě kuchyně v zařízení, které jsou 

vybaveny kuchyňskou linkou, lednicí, sporákem, digestoří, mikrovlnou 
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troubou, rychlovarnou konvicí, ručním šlehačem, kuchyňskou váhou a 

nádobím.  

Kuchyňská linka, sporák, digestoř, mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice 

jsou klientům volně k dispozici. Ruční šlehač, kuchyňská váha a nádobí je 

klientům možné k vypůjčení, po požádání službu konajícího pracovníka a 

podepsání výpůjčky. Klientům je při přijetí vždy zapůjčena jídelní sada, která 

obsahuje mělký a hluboký talíř, příbor, sklenici, hrnek a misku.    

Potraviny vyžadující uchování v chladu lze ukládat do lednice v Kuchyni 3. a 

4. NP, případně každý klient na své pronajaté Bytové jednotce. 

 

 

Garantovaná nabídka v oblasti umožnění celkové hygieny těla 

Rozsah činnosti  Rozsah poskytování služeb je řešen v Domovním řádu. 

Doba poskytování 

činnosti 
Činnost se poskytuje po celý kalendářní rok. 

Místo poskytování 

činnosti 
Koupelny  

 

 

Garantovaná nabídka v oblasti vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení 

osobního prádla, výměny ložního prádla 

Rozsah činnosti  

 

Klientům je k dispozici vysavač, koště velké, malé, čisticí prostředky. 

Úklid společných prostor je řešen rozpisem Týdenní služby úklidů.  

Rozsah poskytování služeb v oblastech praní, žehlení a oprav prádla je řešen 

v Individuálním plánu. 

Klienti mají k dispozici 1 pračku, 1 žehličku, 1 žehlicí prkno.  

Drobné opravy prádla provádí za pomoci přiděleného pracovníka, který 

poskytne i šicí potřeby, popř. šicí stroj. 

Doba poskytování 

činnosti 

Výpůjční doba úklidových prostředků:  6:00 – 24:00   

Týdenní služba úklidů: denně, po celý kalendářní rok 

Praní osobního prádla:    6:00 – 21:45  

Žehlení a drobné opravy:   6:00 – 21:45   

Minimální garance 

vysavač:      1x/den 

ostatní úklid. prostředky   2x/den 

Praní osobního prádla                  1x/2 dny 

Žehlení a drobné opravy   0,25 hod./den 

Zapůjčení žehličky a žehlicího prkna   1x/den 

Zapůjčení ložního prádla a ručníků  1x /týden 

Podmínky 

poskytování činnosti 

Nastavený režim úklidu vede k předcházení vzniku infekčních onemocnění 

a riziku přenosu infekčního onemocnění. Zároveň slouží k získání nebo 

udržení návyků samostatnosti v oblasti bydlení.  

Obsah činnost  

Vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, 

výměny ložního prádla slouží k nastavení podmínek blízkým domácímu 

bydlení a v co nejvyšší míře zajišťují plynulý přechod z ústavního bydlení 

k samostatnému bydlení. 
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Zásady a poznámky 

Poskytované služby vycházejí z hygienických požadavků 

pro ubytovací zařízení a zároveň předcházejí vyčlenění jedince z běžné 

populace. 

Zaměstnanci respektují individualitu jedince, ale dbají na dodržování 

pravidel zařízení. 

 

3 POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ 

A PŘI  OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ 

 

a) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů 

b) Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

Stručný popis činnosti 

Služba má za cíl zamezit sociální izolaci klientů a vyloučení z veřejného života.  

Podporujeme udržení kontaktů s přirozeným sociálním prostředím, při využívání dostupných 

služeb v místě poskytování služby DPC a při využívání informačních zdrojů.  

DPC poskytuje klientům dle momentálních personálních možností doprovod, pokud ho 

potřebují k využití návazných služeb. 

Služba se zaměřuje na pomoc při vyřizování úředních záležitostí např.: změna trvalého pobytu, 

vyřízení žádostí o dávky Hmotné nouze, nového OP apod. Podpora při komunikaci s různými 

organizacemi, firmami, institucemi, úřady apod., míra podpory je stanovena v Individuálním 

plánu. 

Garantovaná nabídka v oblasti pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí 

Rozsah činnosti  
Rozsah poskytování služeb je řešen v Individuálním plánu s návazností na 

doplňující činnosti. 

Doba poskytování Po – Pá:  7:00 – 15:00 

Minimální garance  1hod./týden 

Podmínky 

poskytování  
Služby jsou určeny všem klientům DPC 

Obsah činností 

Klienti jsou podporováni v prosazování svých práv a zájmů. Sociální 

pracovníci a pracovníci v sociálních službách pomáhají v případě potřeby při 

komunikaci potřebné k uplatňování práv a oprávněných zájmů a při 

vyřizování běžných záležitostí. Jedná se především o pomoc při řešení 

sociálně právních problémů, pomoc při jednání s úřady, při řešení konfliktů 

v mezilidských vztazích apod. 

Neodkladné záležitostí se řeší okamžitě, v ostatních případech si s klientem 

domlouvá čas a místo setkání s Klíčovým pracovníkem, vedoucí zařízení, 

sociální pracovnicí.  

Zásady a poznámky 

Při spolupráci s klientem podporujeme samostatnost a zodpovědnost, 

vlastní schopnosti klienta nacházet řešení a uplatňovat vlastní vůli s právem 

na přiměřené riziko. Podporujeme kontinuitu péče, tzn. v průběhu služby je 

klient informován o všech dostupných zdrojích pomoci, o možnostech jejich 

čerpání a o návazných službách při ukončení služby. 
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NAVAZUJÍCÍ ČINNOSTI: 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI 

 

Stručný popis činnosti    

Tyto činnosti mají preventivní charakter a řeší oprávněné potřeby osob. Spadají a zároveň 

rozšiřují základní činnost Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. Pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci klienta, podporují klienta 

v rozvíjené schopností zaměřených na samostatnost, na orientaci v praktických dovednostech 

a na mobilizaci sil a iniciativu v zapojování se do běžného života.  

 

V aktivitách zaměřených na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností se prolínají 

i  ostatní činnosti již zmiňované. Podporujeme klienta při každodenním chození do práce, 

pomocí motivačního dopisu budujeme schopnost klienta vstoupit na pracovní trh.  

Služba podporuje klienta v  prohlubování dovedností denních činností s praktickými nácviky. 

 
Pracovníci zařízení připravují možné výlety s klienty za poznáním míst Náchodska. Klienti 

s pracovníky také vykonávají aktivizační činnosti, rukodělné a výtvarné činnosti. Dále služba 

nabízí sledování naučných filmů, četbu literatury, základní výuku cizích jazyků, sportovní 

aktivity, základy zdravého stravování, společenské hry. Pracovník vykonávající aktivizační 

činnost ke klientovi přistupuje vždy s ohledem k jeho momentálním možnostem 

a schopnostem.  

 
U klientů je také prohlubováno povědomí o českých státních svátcích, jako jsou Velikonoce 

a Vánoce, jejich tradice a zvyky. Spolu s klienty vytváří pracovníci na daná témata přednášky, 

výzdobu zařízení. Pravidelně se s klienty pořádá štědrovečerní večeře. Klienti se učí péct 

vánočky, cukroví, přípravu stravy štědrovečerní večeře. Klienti jsou upozorňováni 

na významné aktuální české i světové události, jako například volby, Olympijské hry, aktuální 

dění ve světě.  

 

Garantovaná nabídka v oblasti pomoci, která vede k rozvoji nebo udržení osobních 
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob  

Rozsah činnosti  Rozsah poskytování služeb je řešen v Individuálním plánu. 

Doba poskytování  Po – Pá:  9:00 – 12:00 

Minimální garance  0,5hod./1 den 

Podmínky 

poskytování  

Rozsah poskytování služeb je řešen v Individuálním plánu. 

Obsah činností  

Účastní se jich všichni klienti, kteří nejsou zaměstnaní nebo nestudují.  

Nácvik praktických dovedností  

Vzdělávací aktivity 

Rukodělné a výtvarné činnosti  

Volnočasové a zájmové aktivity  
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Zásady a poznámky 

Za sociálně terapeutické činnosti jsou považovány veškeré aktivity, které 

udržují nebo rozvíjejí klientovi schopnosti a dovednosti. Mají za cíl zamezit 

sociální vyloučení klienta, podpořit ho ve využívání všech dostupných zdrojů 

podpory a pomoci. 

Činnosti jsou zaměřeny na podporu vlastní vůle, hledání svých zdrojů, které 

nejsou závislé na okolí. Klient je motivován k přebírání odpovědnosti sama 

za sebe. Dané činnosti je možné vykonávat individuálně na žádost jednoho 

či více klientů.  

Činnosti jsou vykonávány v prostorách zařízení dle dané aktivity, i mimo ně, 

dle potřeb klienta a možností služby.  

Možnost návštěv návazných zdrojů, možnost využití i vozidel organizace při 

předem plánovaných výletech a návštěvách zajímavých míst.  

 

 

Garantovaná nabídka v oblasti aktivit zaměřených na budování a rozvoj pracovních 

návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce 

Rozsah činnosti  Rozsah poskytování služeb je řešen v Individuálním plánu. 

Doba poskytování  Po – Pá:  8:00 – 22:00 

Minimální garance  0,5 hod./den 

Podmínky 

poskytování  
Rozsah poskytování služeb je řešen v Individuálním plánu. 

Obsah činností 

 

pomoc při psaní motivačních dopisů  8:00 – 22:00 

pomoc při telefonování   8:00 – 22:00 

tvorba životopisu    8:00 – 22:00 

využívání informačních zdrojů                8:00 – 22:00 

využívání dostupných služeb  7:00 – 15:00 

doprovod      7:00 – 15:00 

pomoc při psaní motivačních dopisů 1,5 hod./týden 

pomoc při telefonování   1,5 hod./týden 

tvorba životopisu    1,5 hod./týden 

využívání informačních zdrojů                0,25 hod./den 

využívání dostupných služeb  0,25 hod./den 

doprovod      2 hod./týden 

Zásady a poznámky 

Časový rozsah a způsob poskytování uvedených aktivit je vždy definován 

v Individuálním plánu klienta. Pracovníci, kteří uvedené aktivity vykonávají, 

přistupují ke každému klientovi individuálním způsobem. Nabízené aktivity 

podporují soběstačnost, samostatnost, rozvoj různých dovedností. 
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Garantovaná nabídka v oblastech pomoci v oblasti zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím 

Rozsah činnosti Rozsah poskytování služeb je řešen v Individuálním plánu. 

Doba poskytování Činnosti se poskytují po celý kalendářní rok. 

Podmínky 

poskytování Rozsah poskytování služeb je řešen v Individuálním plánu. 

Obsah činností  

Zařízení je umístěno ve městě s rozšířenou působností, kde jsou k dispozici 

všechny veřejné služby. 

O plánovaných kulturních akcích jsou klienti informování formou letáků 

na nástěnkách a prostřednictvím pracovníků. 

Při tvorbě Individuálního plánu jsou klienti podporování k udržení a rozvíjení 

vazeb z přirozeného sociálního prostředí a prostředí, ve kterém se nově 

nacházejí. 

Zásady a poznámky 

Poskytovatel služby usiluje o zamezení izolace klientů od vnějšího světa, 

svými aktivitami podporuje udržení kontaktu klientů s veřejností.  

Žadatelům o službu a stávajícím klientům je u sociálního pracovníka 

k dispozici dokument Seznam veřejných služeb v okolí. 

 

Garantovaná nabídka v oblastech pomoci a podpory při obnovení nebo upevnění 

kontaktu s rodinou, při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů a při 

dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.  

Rozsah činnosti  
Rozsah poskytování služeb je řešen v Individuálním plánu. 

Nabídka volnočasových aktivit je na nástěnce zařízení. 

Doba poskytování  

pomoc při psaní dopisů   8:00 – 22:00 

pomoc při telefonování   8:00 – 22:00 

využívání informačních zdrojů                8:00 – 22:00 

využívání dostupných služeb  7:00 – 15:00 

doprovod      7:00 – 15:00 

Minimální garance 

pomoc při psaní dopisů   1,5 hod./týden 

pomoc při telefonování   1,5 hod./týden 

využívání informačních zdrojů                0,25 hod./den 

využívání dostupných služeb  0,25 hod./den 

doprovod      2 hod./týden 

Podmínky 

poskytování  
Rozsah poskytování služeb je řešen v Individuálním plánu. 

Obsah činností  

Středisko Dům na půli cesty je umístěno v obci Náchod. V obci jsou 

k dispozici veřejné služby: 

 Městský úřad 

 Úřad Práce 

 Pošta 

 Zdravotní pojišťovny 

 Oblastní nemocnice 

 Hromadná doprava 

 Zájmové spolky 
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 Obchody se smíšeným zbožím  

V obci se nachází Státní zámek Náchod a zajímavé turistické lokality jako je 

Jiráskova chata či Pevnost Dobrošov. V okolí Náchodska se nachází turistické 

lokality jako Babiččino údolí, Ratibořice, Státní zámek Nové Město 

nad Metují, Peklo, Rodný domek Aloise Jiráska v Hronově či Papírové 

a Technické muzeum Merkur v Polici nad Metují.    

Společenská místnost je vybavena TV. Dále knihovnou, kde si klienti mohou 

zapůjčit bezplatně knihy.  

Klienti mají možnost využití služebního telefonu k uskutečnění hovoru. 

Při tvorbě Individuálního plánu jsou klienti podporování k udržení a rozvíjení 

vazeb z přirozeného sociálního prostředí a prostředí, ve kterém se nově 

nacházejí. 

Zásady a poznámky 

Poskytovatel služby usiluje o zamezení izolace klientů od vnějšího světa, 

svými aktivitami podporuje udržení kontaktu klientů s veřejností. Klienti 

mají možnost výběru nabízených kulturních a sportovních aktivit v DPC 

i mimo něj.  Jsou zváni na setkání se sesterským střediskem – Azylový dům 

pro matky s dětmi Sv. Anna.  

 

 

 

 

Personální zabezpečení 
Minimální časová garance 
na jednoho klienta denně 

Rozsah poskytování 
služby 

Přímá práce sociálního pracovníka 20 min. 
Po – Pá 

07:00 – 15:30 

Přímá práce pracovníka v sociálních 
službách + další odborný pracovník 

30 min. 
Po – Ne 

06:00 – 22:00 

Přítomnost odborného pracovníka (PSS) ---- 24 hod. /7 dní v týdnu 

 

 

Výše úhrady za poskytování služby Dům na půli cesty Náchod na den: 

Dospělá osoba: 120,- Kč  

Dohromady za měsíc: 3600,- Kč 

Poměrná část za dny v měsíci:  ubytování 15 dní = 15x120,- = 1800,- Kč  

 

Poskytované služby pomáhají řešit klientovi jeho problémové situace, podporují klienta 

v udržení zájmů o své potřeby a tím zabránit vzniku závislosti na službě. 

 

 

 


