
Pravidla - Noclehárna
Platnost od 01. 11. 2020 

Pravidla noclehárny obsahují základní pravidla pro poskytování sociální služby osobám 
ohroženým sociálním vyloučením. Klient si je vědom, že z Pravidel noclehárny pro něho 
plynou práva a povinnosti.

1. Poskytovatel

Městské středisko sociálních služeb, příspěvková organizace, zřizovatel město Písek

Webové stránky: www.pspisek.cz

Na webových stránkách jsou k dispozici dokumenty týkající se poskytování sociální služby.

Registrace

Noclehárna je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Sociální služba je poskytována dle § 63 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

2. Místo poskytování
Sociální služba je poskytována v objektu v ulici Sedláčkova č. p. 450, 397 01 Písek.

3. Poslání služby
Poskytnout přenocování a zázemí hygieny osobám bez přístřeší, motivovat je a podporovat
při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

4. Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou muži a ženy bez přístřeší, kteří jsou starší 18 let, fyzicky soběstační a 
mají zájem o přenocování a hygienické zázemí
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5. Komu není služba určena

 Zájemcům, kteří nespadají do cílové skupiny (mladší 18 let, fyzicky nesoběstační)

 Zájemcům, kteří žádají o jinou sociální službu

 Zájemcům, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek

 Zájemcům, kteří odmítají přijmout Pravidla noclehárny či respektovat provozní řády

 Zájemcům, kteří žádají o službu po naplnění její kapacity

 Zájemcům, cizincům, kteří se nedorozumí česky

 Zájemcům, kterým byly služba přerušena z důvodu nedodržování Pravidel 
noclehárny

6. Forma poskytování

 Ambulantní

7. Zásady poskytování služby

Sociální služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na 
základě principu svobodné volby sociální služby žadatelem.

Zaměstnanci jsou seznámeni s Etickým kodexem organizace a dodržují tyto zásady.

 ochrana osobních údajů klientů a zachování mlčenlivosti

 individuální přístup v souladu s přáním a rozhodnutím klienta

 dodržování práv a respektování osobnosti

 rovný přístup ke všem klientům

 profesionální poskytování služby

8. Kapacita

Kapacita noclehárny je osm lůžek v 1. patře a jedno lůžko v přízemí pro osobu pohybující se
na invalidním vozíku schopnou sebeobsluhy.

Prostor noclehárny v přízemí může být obsazen osobou se zdravotním postižením po 
fyzické stránce, která není schopna po schodišti vystoupat do 1. patra budovy a je schopna 
sebeobsluhy, ale pouze v případě, že do 20:00 hod. nepožádá o přenocování osoba na 
invalidním vozíku. V opačném případě má osoba na invalidním vozíku přednost.
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9. Základní činnosti dle zákona č. 108/2016 Sb., o sociálních službách

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
a) zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,

b) zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,

 2. poskytnutí přenocování:
a) přenocování,
b) úklid, výměna ložního prádla.

Úhrada přenocování za jednu noc činí Kč 30,-. Platba je vybírána předem.

10. Fakultativní činnosti

Poskytovány jsou také činnosti fakultativní povahy (nadstandardní).

Ceník je vyvěšen na nástěnce.

 Praní osobního prádla

 Sušení osobního prádla

V prostoru určeném pro přípravu stravy je možnost z vlastních potravin si zhotovit jídlo a 
nápoje.

V rámci krizového šatníku lze poskytnout náhradní ošacení.

11. Základní sociální poradenství

 Poskytnutí informací směřujících k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím 
sociální služby

 Poskytnutí informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb a o 
jiných formách pomoci (dávky hmotné nouze apod.)

 Poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména 
v souvislosti s poskytováním sociální služby, o možnostech využívání běžně 
dostupných zdrojů pro to, aby uživatel mohl žít způsobem, který je ve společnosti 
považován za běžný (stojí-li o to)

 Poskytnutí informací o možnostech zapojení rodiny do řešení nepříznivé sociální 
situace

Základní sociální poradenství poskytuje sociální pracovník/vedoucí noclehárny a pracovníci 
v sociálních službách.

Strana 3



12. Místní dostupnost služby

Služba je poskytována osobám bez přístřeší v Sedláčkově ulici č. p. 450, 397 01  Písek.

Tento objekt je zčásti bezbariérový. Noclehárna se nachází v 1. patře pro osm klientů 
a v přízemí budovy pro jednu osobu.

13. Časová dostupnost služby

 Pondělí – neděle 18:00 hod. – 6:00 hod.

 Příjem klienta od 18:00 do 20:00 hod.

 Noční klid od 22:00 hod.

 Ukončení služby 6:00 hod.

14. Jednání se zájemcem o službu

Zájemce sdělí osobní údaje nebo předloží jakýkoliv osobní doklad, je seznámen s Pravidly 
noclehárny, Provozním řádem a Ceníkem noclehárny.

Zájemce může službu využít anonymně.

Osobním pohovorem se sociálním pracovníkem nebo pracovníkem v sociálních službách je 
zjišťováno, zda žadatel spadá do cílové skupiny a opravňuje-li ho jeho situace k využití 
sociální služby noclehárna. Společně dohodnou zejména:

 Jak vnímá svou nepříznivou situaci

 Co ho přivedlo do noclehárny

 Jaká má očekávání od služby (jaké cíle by chtěl během pobytu v noclehárně 
naplňovat)

 Kdo mu může být nápomocen při řešení jeho nepříznivé sociální situace (jaké má 
možnosti)

 Po jakou dobu by chtěl využívat sociální službu noclehárna

 Pracovník zájemci sdělí, jak bude vypadat průběh sociální služby, jaká jsou jeho 
práva a povinnosti, vysvětlí mu výpovědní podmínky, sdělí mu, jak si může stěžovat 
na kvalitu a průběh sociální služby, provede ho noclehárnou a seznámí s jejím 
chodem

 Zájemce je seznámen s Pravidly a trvá-li jeho zájem o poskytování sociální služby je 
s ním uzavřena Dohoda. Současně žadatel podepisuje Záznam z jednání.
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 Zájemce je informován o nulové toleranci přítomnosti alkoholu v krvi, o zákazu 
požívání alkoholu (taktéž omamných a psychotropních látek) v prostorách sociální 
služby či jejich vnášení. Zájemce může být požádán službu konajícím pracovníkem o 
dobrovolné podrobení se zkoušce na přítomnost alkoholu použitím alkohol testeru 
v případě, že službu konající pracovník situaci takto vyhodnotí. Pokud zájemce 
kontrolu odmítne, bude se na něho pohlížet jako na osobu pod vlivem alkoholu, 
omamných a psychotropních látek, nebo na osobu s přítomností alkoholu v 
osobních věcech.

 Zájemce je informován, že pokud prokazatelným nebo jinak doložitelným či 
zjistitelným způsobem bude projevovat známky sebepoškozování nebo úkon 
sebepoškození hodlá vykonat nebo již dokonal, bude k němu přistupováno jako 
k osobě mimořádně nebezpečné sobě i svému okolí.

 Z důvodu zajištění ochrany bezpečnosti a zdraví klientů a zaměstnanců nebude výše 
uvedené osobě poskytnuta žádná forma sociální služby a aktuální poskytování 
sociální služby bude okamžitě ukončeno.

 Porušení Pravidel noclehárny může být, dle závažnosti, důvodem k přerušení 
poskytování nebo ukončení (výpovědi) sociální služby ze strany poskytovatele.

 Zájemce uhradí poplatek za přenocování, provede celkovou očistu těla v koupelně, 
vyzvedne si čisté lůžkoviny a povleče si lůžko.

Průběh služby:

 Vedoucí noclehárny přidělí v co nejkratší možné době od přijetí zájemci KLÍČOVÉHO 
PRACOVNÍKA. Je to pracovník, který s ním pravidelně v dohodnutých termínech 
plánuje a přehodnocuje jeho cíle, které chce službou naplnit, a se kterým společně 
hledají způsob řešení jeho nepříznivé sociální situace

  Každý klient má zaveden Osobní spis na své jméno, ve kterém je záznam z jednání 
se zájemcem, Dohoda, Ceník, čestné prohlášení o bezinfekčnosti a Souhlas se 
zpracováním osobních údajů. Klient má právo do spisu nahlížet v provozní době 
noclehárny, vždy po domluvě s klíčovým pracovníkem

 Každý den pracovník u konkrétního klienta zapisuje informace o průběhu poskytnuté
služby do informačního systému

 Má-li v průběhu služby klient požadavky, které pracovník nemůže splnit vzhledem 
k provozní době noclehárny, budou požadavky následující den řešeny sociálním 
pracovníkem/vedoucím noclehárny
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15. Vyřizování stížností

Stížnost lze podat v případě, že klient není spokojen se způsobem, jakým je služba 
noclehárna poskytována nebo s postupem či chováním pracovníků.

Klient může taktéž podávat nebo vyjadřovat své náměty a připomínky.

Stížnost může být podána:

 ústně (osobně kterémukoli z pracovníků služby, nebo telefonicky na tel. č. 
734 693 478)

 písemně – klient ji může předat osobně pracovníkovi služby, či ji může vhodit do 
schránky umístěné v prostorech noclehárny a označené nápisem „STÍŽNOSTI“ 
(schránka je vybírána každé pondělí)

 mailem na adresu info@pspisek.cz

Stížnosti vyřizuje Vedoucí Noclehárny a Nízkoprahového denního centra, pokud se jedná o 
stížnost, kterou vedoucí služby nemůže ze své pozice vyřídit, předá ji vedení organizace.

Lhůta pro vyřízení a vyrozumění je 14 dní, ve složitějších případech 30 dní.

V případě anonymní stížnosti je vyrozumění vyvěšeno na nástěnce noclehárny.

16. Úhrada za poskytnutí sociální služby

 30 Kč za poskytnutí přenocování.

 Ceník noclehárny je vyvěšen na nástěnce na chodbě noclehárny.

 Úhrada se provede v hotovosti před zahájením poskytování sociální služby.

17. Práva klienta

 Má právo pobývat ve vyhrazených a pro sociální službu noclehárny určených 
prostorách, tj. ložnice, kuchyň, koupelna a sociální zařízení

 Má právo využívat všech výše uvedených služeb za stanovenou úhradu

 Má právo si přinést své potraviny a připravit si z nich jídlo v kuchyni.  K tomu může 
využít veškeré vybavení kuchyně.

 Má právo na základní sociální poradenství.

 Má právo podat si stížnost na kvalitu a způsob poskytování sociální služby ústně, 
nebo písemně. Stížnost lze předat komukoliv dle vlastního uvážení. Stížnost lze 
podat také anonymně do Schránky na stížnosti.

 Má nezadatelné právo vyžadovat uplatňování svých základních práv a svobod.
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 Má právo spát v čistě povlečené posteli

 Každý uživatel má přiděleného KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA, který s ním plánuje a 
přehodnocuje jeho cíle a společně hledají způsob řešení jeho nepříznivé sociální 
situace

 Má právo požádat službu konajícího pracovníka o pomoc při řešení náhle vzniklých 
situací během celého večera a noci

 Má právo na přístup k informacím – jsou vyvěšené na nástěnce hlavní chodby 1. 
patra a v přízemí v prostoru noclehárny.

18. Povinnosti klienta

 Má povinnost dostavit se do 20:00 hod ve stavu slučitelném s poskytnutím sociální 
služby noclehárna a chovat se způsobem neodporujícím dobrým mravům

 Má povinnost umožnit pracovníkovi zjištění, zda spadá do cílové skupiny- prokáže se 
občanským průkazem či jiným průkazem totožnosti, popřípadě čestně prohlásí údaje
potřebné pro poskytnutí sociální služby noclehárna

 Má povinnost spolupracovat s pracovníkem na řešení jeho nepříznivé sociální 
situace (v rámci vstupního pohovoru při přijímání do služby noclehárna a dále 
v průběhu poskytování této služby) – poskytne pracovníkovi nutné údaje, na základě 
kterých se dohodnou na naplňování cílů, které chce klient realizovat

 Má povinnost zaplatit řádně a včas za využívané sociální služby a seznámit se 
s potřebnými dokumenty, zejména s Pravidly noclehárny a Provozním řádem a je 
povinen je dodržovat, dodržovat i pravidla občanského soužití a respektovat pokyny 
pracovníků noclehárny, dodržovat noční klid.

 Má povinnost před vstupem na pokoj vykonat celkovou očistu těla 
sprchováním.

 Má povinnost před ulehnutím do postele použít prostěradlo a povléknout si 
lůžkoviny, před odchodem z noclehárny povlečení svléknout a uložit do boxu k tomu 
určenému a odnést si všechny svoje osobní věci

 V případě, že klient způsobí nějakou škodu jinému klientovi nebo poskytovateli, má 
povinnost tuto škodu uhradit

 V prostorách noclehárny JE ZAKÁZÁNO KOUŘIT. Kouřit lze pouze na vyhrazeném 
místě na dvoře noclehárny

 V prostorách noclehárny je ZÁKAZ NÁVŠTĚV, stejně tak je zakázán pobyt a pohyb 
zvířat
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 Má povinnost umožnit personálu prohlídku osobních věcí a zavazadel.

 Dodržovat stanovené Požární poplachové směrnice a nepoužívat vlastní 
elektrospotřebiče. Nepoužívat v prostoru noclehárny otevřený oheň.

 Má povinnost oznámit infekční onemocnění a podezření ze závažného onemocnění.

 Zpřístupnit kdykoliv užívaný prostor pracovníkovi noclehárny.

 Nevnášet do objektu noclehárny nežádoucí předměty a látky, například alkohol, 
drogy, zbraně, výbušniny, atd.

19. Porušení Pravidel noclehárny   

Porušení Pravidel noclehárny projedná s klientem službu konající pracovník ihned, zapíše 
záznam o Porušení či Mimořádnou událost a následně předá sociálnímu pracovníkovi.

Sociální pracovník navrhne opatření, které předloží vedoucí sociálních služeb a ředitelce 
organizace a následně projedná porušení Pravidel noclehárny s klientem.

Každé porušení Pravidel noclehárny je posuzováno individuálně, je zhodnocena míra 
nedodržení Pravidel noclehárny ze strany klienta, je přihlíženo na dopady nedodržení 
Pravidel noclehárny ve vztahu k ostatním klientům a pracovníkům noclehárny, je 
posuzováno, zda došlo k opakovanému porušení, dále četnost porušení, zda došlo u klienta
k prvému porušení Pravidel noclehárny a okolnosti související s danou situací.

V případě závažného, opakovaného a úmyslného porušení Pravidel noclehárny je klient 
seznámen s možností okamžitého ukončení poskytování sociální služby.

Pokud klient ani po tomto upozornění nedodržuje Pravidla noclehárny, sociální pracovník 
projedná s klientem okamžité ukončení poskytování sociální služby.

Mimořádné opatření formou přerušení užívání sociální služby noclehárna v délce:

 5 dnů

 10 dnů

 1 měsíc

 3 měsíce

 6 měsíců

Ředitelka organizace může individuálně stanovit a upravit stupeň mimořádného opatření 
jednotlivým klientům odpovídajícím způsobem, jiným časovým rozsahem přerušení užívání 
sociální služby.
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Hrubé porušení Pravidel:

 donášení nebo přechovávání věcí v noclehárně nedovolených,

 úmyslné poškození nebo ničení majetku poskytovatele,

 slovní napadení pracovníka noclehárny,

 odmítnutí kontroly v případě podezření na porušení Pravidel noclehárny,

 uvedení nepravdivých údajů při žádosti o poskytnutí služby,

 dožadování se vstupu do noclehárny pod vlivem alkoholu, drog a jiných návykových 
a omamných látek,

 úmyslná trestná činnost,

 nezaplacení úhrady za sociální službu

Porušení Pravidel noclehárny obzvláště hrubým způsobem:

 klient ohrožuje svým jednáním a chováním život a zdraví jiné osoby, např. fyzický 
útok na zaměstnance, na jiného klienta,

 prokazatelné usvědčení z krádeže

 prokazatelné opakované užívání alkoholu nebo drog v objektu noclehárny

 nevhodné chování a slovní napadání klientů

 nevhodné chování a slovní napadání personálu

20. Ukončení poskytnutí sociální služby-výpověď služby 

Klient může Dohodu ukončit písemně kdykoli bez udání důvodu.

Poskytovatel může Dohodu vypovědět pouze z níže uvedených důvodů

 jestliže klient vnáší nežádoucí předměty do prostor Noclehárny (alkohol, drogy 
včetně věcí pro jejich aplikaci, hořlavé a výbušné látky, zbraně) 

 jestliže klient porušuje hygienická pravidla (omezování ostatních klientů nedo-
držováním osobní hygieny, úklidu) 

 jestliže klient opakovaně slovně napadá a vyhrožuje ostatním klientům nebo pra-
covníkům Noclehárny

 jestliže klient porušuje povinnosti vyplývající z Dohody, Pravidel a Provozního řádu 
opakovaně, hrubým nebo zvlášť hrubým způsobem. 

 jestliže se klient opakovaně chová k ostatním klientům nebo zaměstnancům tak, že 
toto jednání vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelské-
ho, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí
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 jestliže dojde ke zjevnému ohrožení bezpečí nebo zdraví pracovníka nebo klienta 
nebo k takovému jednání, které pracovník nebo klient může vnímat jako ohrožení 
bezpečí nebo zdraví 
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