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Praha navýšila kapacity o 150 míst v rámci zimních opatření zajišťujících
pomoc lidem bez přístřeší
Zimní počasí je nejhorším obdobím pro lidi bez přístřeší. Proto pro ně Praha
každoročně připravuje zimní opatření zajišťující rozsáhlejší pomoc, kterou
zabezpečují neziskové organizace v koordinaci s Centrem sociálních služeb
Praha.
„Letos se podařilo rozšířit počet nocleháren o další objekt v Michli, a tím navýšit
kapacity o dalších 150 míst. V noclehárnách v Michli a Vackově bude tak zájemcům
k dispozici 350 míst k přespání,“ řekl radní hl. m. Prahy pro sociální oblast Daniel
Hodek s tím, že s dosavadními kapacitami bude celkově dispozici bezdomovcům
téměř 1 200 míst.
Rozšíří se i provoz tří nízkoprahových denních center na dvanáct hodin denně sedm
dní v týdnu. Provoz také zahájí centrální dispečink Centra sociálních služeb Praha.
„Naší snahou je zajistit rozšířením stávajících sociálních služeb bezdomovcům v
Praze přečkat zimní období bez větších komplikací a újmy na zdraví či životě.
Kromě zařízení otevřených v rámci zimních opatření, budou další zázemí nabízet i
stávající zařízení, jako je loď Hermes, nebo neziskové organizace. Hlavním
koordinátorem zůstává Centrum sociálních služeb Praha, které bude opět
spolupracovat na zajištění zimních opatření s neziskovými organizacemi jako je
Naděje, Armáda spásy či Arcidiecézní charita,“ uvedl dále radní Hodek.
V případě extrémního mrazivého počasí jsou připraveny varianty s postupným
navyšováním dalších kapacit. Koordinace jednotlivých služeb bude zajišťována
prostřednictvím centrálního dispečinku, jehož telefonní linka bude v nepřetržitém
provozu. „Dispečink propojuje jednotlivá sociálních zařízení v souvislosti s
efektivnějším zajištěním dostupnosti přespání v noclehárnách pro klienty. Navíc jeho
prostřednictvím je koordinována spolupráce s městskými strážníky a v případě
nutnosti i nemocnicemi,“ doplnil ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján.
„V praxi to znamená, že strážníci se při kontaktu s bezdomovcem, který má
problém, mohou obrátit telefonicky na dispečink. Ten vyhodnotí situaci a okamžitě
zajistí potřebnou službu třeba v případě zdravotních problémů a transportu do
nemocnice nebo přepravy prochladlých lidí do noclehárny prostřednictvím speciálně
upravené sanitky,“ upřesnil Ján.
Vzhledem k tomu, že některé osoby bez přístřeší i v tomto období odmítají
navštěvovat sociální zařízení a setrvávají venku, budou se v ulicích ve větší míře
pohybovat i terénní pracovníci, kteří jim budou poskytovat nejnutnější pomoc i
základní zdravotní ošetření, nebo teplé oblečení. „I přes jejich odmítavé stanovisko
jim budou stále nabízet možnost návštěvy některého ze zařízení s volnou kapacitou,
aby v případě potřeby mohli přečkat nepříznivé počasí v teple,“ doplnila zástupkyně
ředitele Centra sociálních služeb Praha Ludmila Tomešová.
Při déle trvajícím mrazivém počasí jsou připraveny varianty postupného navyšování
kapacit o dalších přibližně 250 míst. „Zejména u zařízení jako je loď Hermes
otevřením další noclehárny či rozšířením denních center o noční provoz,“ dodal
radní Hodek.
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Daniel Hodek – radní hl. m. Prahy (ČSSD)
Do funkce zvolen 28. 4. 2016. Působnost v oblasti sociální politiky.
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