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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 

 

Vážení a milí obyvatelé Prahy,  

vy, kdo v Praze bydlíte, nebo jste do ní vloni přišli kvůli agresi Ruska na Ukrajinu, nebo z jiných důvodů, 
třeba kvůli ztrátě domova či práce,  

máme za sebou jeden z nejtěžších roků novodobé historie Česka. Ještě nedozněla epidemie covid_19 
a agresor Putin vtrhl na území Ukrajiny, jejímž obyvatelům prchajícím před válkou jsme byli na blízku  
k pomoci hned od posledních únorových dní, kdy začali přijíždět především na pražské hlavní nádraží.  

Turbulentní časy se projevily na skokovém zdražení energií a bezprecedentní inflaci, s mimořádnými 
dopady na desítky tisíc domácností v Praze, které z měsíce na měsíc začaly žít s rizikem ztráty bydlení 
a s příjmy, které nestačily na pokrytí základních životních potřeb.  

Jako jeden z největších poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb v Praze, organizace, která je 
součástí sociálních politik hlavního města Prahy, jsme v našich službách reagovali obratem, se snahou 
být maximálně a včas připraveni pomáhat nejen lidem v krizi, ale i těm, kterým krize v důsledku nastalé 
situace hrozila.  

Rok 2022 představoval pro CSSP bezprecedentní výzvu. Zejména v humanitární oblasti jsme museli de 
facto ze dne na den připravit zcela nové kapacity služeb. CSSP se stalo součástí Krizového štábu hl. m. 
Prahy. V Krajském asistenčním centrum pomoci Ukrajině začaly působit týmy CSSP, které byly  
k dispozici pro vyhodnocování potřeb a zajištění podpory nejzranitelnějším rodinám s dětmi, kterým 
asistovali při ubytovávání a zajištění příjmů. V březnu jsme otevřeli první zařízení pro rodiny s dětmi, 
které potřebují vyšší míru podpory, zejména kvůli zdravotní nebo sociální situaci. V létě jsme se ve 
spolupráci s některými neziskovými organizacemi ujali provozování stanového tábora pro uprchlíky, 
kteří akutně přišli o bydlení bez nároku na náhradní ubytování a pro ty, kteří přes Česko cestovali  
a potřebovali pouze krátkodobé ubytování. Od září jsme tuto kapacitu kvůli zhoršenému počasí 
přesunuli do budovy a připojili k ní také lůžka pro uprchlíky ze Sýrie, kteří přes ČR směřovali do západní 
Evropy.  

CSSP přirozeně zaujalo roli poskytovatele humanitární pomoci a poradenství těm uprchlíkům, kteří se 
ocitli v nejzranitelnější situaci. Zpracovávali jsme také analytické výstupy, abychom mohli účinně jednat 
v zájmu našich klientů. Na konci roku 2022 potřeba podpory přetrvává a bude pokračovat i v roce 2023.  

Pro pomoc a podporu si přicházelo stále více obyvatel Prahy. Zájem o místa v azylových domech se 
zvýšil až trojnásobně, nárůst zájmu zaznamenaly i poradenské služby. Zvýšily se  počty lidí v akutní krizi 
a v bezdomovství. Jako každý rok, CSSP se ujalo koordinace příprav tzv. zimních humanitárních opatření 
pro lidi bez domova, která fungují od konce listopadu do začátku dubna. Opět jsme společně s partnery 
připravili více než 500 lůžek v noclehárnách i zařízeních 24/7 pro lidi bez domova, ohrožené v zimě na 
zdraví a životech. Přestože nástup zimy byl spíše mírný, kapacity se rychle plnily. Z kontaktů v našich 
službách je zřejmé, že potřebných lidí bez domova výrazně přibylo. 

Příprava kapacit na zimní období byla náročnější než obvykle, bylo zapotřebí zajistit dostatek 
emergentních lůžek pro potřebné Pražany i uprchlíky z Ukrajiny, včetně nejmenších dětí. I proto jsme 
přistoupili k některým inovacím a jednu z útulen sestavili z montovaných kontejnerů s hygienickým 
zázemím, a to v Praze 8 na Palmovce. Stavba a provoz tábora pro uprchlíky i útulny pro lidi bez domova 
ukazují, že CSSP umí rychle budovat dodatečné humanitární kapacity a stává se tak součástí krizového 
řízení města. 
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Vedle toho se v CSSP dál rozvíjely služby, které podle zřizovací listiny poskytuje. Došlo k řadě důležitých 
změn. Rozhodli jsme se propojit Poradny pro rodiny, manželství a mezilidské vztahy se službou Triangl, 
orientovanou především na děti. Chceme, aby poradenská, psychologická a terapeutická podpora byla 
k dispozici koordinovaně pro celé rodinné systémy i děti. V Intervenčním centru jsme se kromě služeb 
pro oběti domácího násilí zaměřili na další rozvoj programu Viola pracující s původci násilí. Rozvojem 
prošel Azylový dům s ošetřovatelskou službou, který rozšířil kapacitu na 35 lůžek a snížil práh 
dostupnosti i pro klienty s vyšší potřebou podpory. Usadil se také tzv. Modrý tým, specialisté CSSP na 
podporu zabydlování. A v nové roli a plné kapacitě už funguje také Kontakt, naše sociální poradna, 
která je k dispozici jako první kontaktní služba pro Pražany, kteří potřebují pomoc s bydlením, dluhy  
a příjmy. Podotýkám, že v Kontaktu se rozvíjí vedle právního poradenství také program osobního 
oddlužení a funguje též jako oficiální KMB – Kontaktní místo pro bydlení hlavního města Prahy.  

V polovině roku CSSP rozvinul ve spolupráci s Magistrátem HMP další klíčový program – Městské 
ubytovny. Zatím fungují tři s kapacitou 125 lůžek a nabízí samostatné ubytování v dobrém standardu 
lidem, kteří by na bydlení jinak nedosáhli. Program představuje systémový nástroj podpory bydlení ve 
městě a patří mezi pilíře sociálního bydlení. Zájem o něj je obrovský a převis poptávky nad nabídkou 
ukazuje, že by měl být dál intenzivně rozvíjený. Vedle toho vloni vstoupila do druhého realizačního 
roku Městská nájemní agentura a zprostředkovala byty již téměř 40 domácnostem.  

CSSP se tak ujalo role systémového aktéra v podpoře bydlení v hlavním městě Praze a plní roli městské 
organizace aktivně se podílející na rozvoji sociálních a bytových politik.  

V roce 2023 budeme pokračovat v rozvoji našich služeb, budeme i nadále snižovat jejich prahy a činit 
je stále dostupnějšími. Budeme reagovat na aktuální společenské problémy, chceme být k dispozici 
nejen Pražanům, ale všem lidem, kteří naše služby budou potřebovat, včetně uprchlíků před válkou.  

 

Přeji nám všem dobrý rok 2023.  

Martin Šimáček 
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SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADNA KONTAKT 
 
Název pracoviště: Sociálně právní poradna Kontakt 
 
Adresa pracoviště: Ječná 3, 120 00 Praha 2 
 
Telefon na pracoviště: 222 515 400 
 
Email na pracoviště: poradna.kontakt@csspraha.cz 
 
 
Stručný popis služeb:  

 
Sociálně právní poradně Kontakt poskytuje celé spektrum poradenských činností. Zaměřuje se zejména 
na pracovně právní vztahy, problematiku bydlení, předlužení či věci spojené s rodinnými záležitostmi. 
Poradna poskytuje jednorázové poradenství i dlouhodobou spolupráci a podporu. Poradna pomáhá 
klientům získat potřebné informace, propojit se s dalšími podpůrnými službami a může nabídnout 
doprovod ve složitých situacích. Klienty poradny jsou lidé, kteří se ocitli nově v náročné životní situaci 
nebo se v takové situaci nacházejí dlouhodobě, potřebují se zorientovat a získat podporu při hledání 
řešení a nemají dostatek vlastních zdrojů, jak situaci zvládnout. 

 
Kapacita služeb (okamžitá) – terénní forma: 3 intervence, 
ambulantní forma: 3 intervence  
 
 
Popis činnosti pracoviště v roce 2022: 
 

- Získána akreditace služby v oblasti oddlužení – zahájeno zpracovávání a podávání 
insolvenčních návrhů pro klienty. 

- Dokončeno nastavení standardů kvality ve službě. 
- Poradna fungovala současně jako Kontaktní místo pro bydlení, fungovala jako místo pro 

příjem žádostí o lůžko na městských ubytovnách. 
 
 
Statistika pracoviště za rok 2022: 1300 klientů, 5431 intervencí (z toho 543 terénní formou).  
 
 
Plány pracoviště do roku 2023:  
 

- Udržet výstupy poradny na stávajících kvalitativních i výkonových ukazatelích. 
- Poskytovat služby i formou zpracovávání a podávání insolvenčních návrhů. 
- Prohlubovat znalosti a odborné kompetence pracovnic týmu Poradny.  
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RESOCIALIZAČNÍ A REINTEGRAČNÍ PROGRAMY 
 
Název pracoviště (dle registrace): Resocializační a reintegrační programy – RRP 
 
Poskytované služby:   Sociální poradenství (§ 37 zákona č. 108/2006 Sb.) 
 
Adresa pracoviště:   Sokolovská 95/87, Praha 8 – Karlín, PSČ: 180 00 
 
Telefon na pracoviště:   731 605 313 
 
Email:     zuzana.stancova@csspraha.cz  
 
 
Popis pracoviště: 
 
RRP realizuje několik odborných programů pro cílovou skupinu dospělých klientů a klientek 
s problematikou překračování norem a zákonů. RRP poskytuje odborné služby i pro sociální zázemí této 
cílové skupiny. Programy jsou rozděleny především podle fází, ve kterých se případ nachází nebo podle 
potřeb a požadovaného druhu podpory a pomoci ze strany klientů odborných služeb RRP (podmíněně 
odsouzení, odsouzení, kteří se připravují na možnost podání žádosti o podmíněné propuštění, 
podmíněně propuštění z VTOS, rodiny a sociální zázemí pachatelů).  
 
Jednotlivé programové moduly pracoviště RRP jsou primárně zaměřeny na zvládání rizikových faktorů 
resocializace pachatelů, na proces přijetí odpovědnosti za spáchaný trestný čin i na proces snižování 
agresivity. Cílem jednotlivých programových modulů pracoviště RRP je především získání náhledu na 
své chování, uvědomění si důsledků svého jednání a jeho dopadů na oběť a další osoby, či právní 
subjekty dotčené trestným činem. 
 
Dalším cílem je působit odborným a vhodným způsobem na uživatele PRP, aby měl možnost porozumět 
vlastnímu jednání, které vedlo svou povahou a rozsahem k újmě a poškození fyzických osob, či 
právnických subjektů. Programové moduly pracoviště RRP jsou zaměřeny také na identifikaci rizik 
takového jednání i jejich eliminaci vhodným harmonogramem jednotlivých kroků klienta  
a vypracováním konkrétního plánu nápravy škody, či způsobené újmy zaviněné trestným činem. 
Podstatné je také vytvoření prostoru ve směru k porozumění příčinám svého agresivního chování  
a rozpoznání spouštěčů tohoto chování.  
 
Jedním ze záměrů programů RRP je úspěšná resocializace pachatelů, jejich začlenění do společnosti, 
podpora procesu ukončení kriminálního chování a následná eliminace opakování trestné činnosti 
s opětovným odsouzením-recidiva. 
 
 
Kapacita služeb (celková/okamžitá denní): 
 
S ohledem na skutečnost, že jde o pracoviště s poradenským zaměřením formou ambulantní práce 
s uživatelem, ale také poskytujeme odborné poradenské služby našim uživatelům, kteří jsou nyní ve 
výkonu trestu, tedy jde o formu terénní práce, nelze přesně určit celková kapacita.  
 
Tato položka se řídí počtem zaměstnanců na pracovišti a jejich kapacitou pro výkon kvalitní odborné 
poradenství realizované formou osobních konzultací (online konzultací, korespondence a telefonátů). 
Počet pracovníků na pracovišti RRP je 4.0 úvazku. 
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Okamžitá kapacita jsou 4 uživatelé ve stejnou dobu a cca 20 uživatelů denně při realizaci odborných 
konzultací. Do přehledu okamžité a denní kapacity nejsou zahrnuty ostatní formy intervencí 
(korespondence, elektronická pošta telefon). 
 
Popis činnosti pracoviště v roce 2022: 
 
V roce 2022 se pracoviště RRP zaměřilo především na rozvoj nabízených služeb v jednotlivých 
programových modulech a jejich obsahovou a odbornou kvalitu. Důraz byl kladen na inovativní prvky 
v jednotlivých odborných službách, které pracoviště v konkrétních programech nabízí. Tento proces 
přímo reagoval na změny v legislativě (novely zákonů a příslušných předpisů), na obsah koncepcí PMS 
ČR a VS ČR, na nové trendy v trestní politice, na konkrétní zakázky jednotlivých soudů a v neposlední 
řadě také samozřejmě na potřeby a požadavky uživatelů služeb pracoviště RRP.  Jako velmi významné 
se ukázalo vedení systematické koncepční linie, vytvářející prostor pro rozšíření spolupráce se 
zainteresovanými institucemi. V roce 2016 uvedly VS ČR a PMS ČR své dlouhodobé koncepce činnosti 
a zaměření s cíli do roku 2025. Pracovišti RRP se velmi úspěšně daří odborně se začlenit do schémat  
a obsahových struktur těchto koncepcí, což je ve výsledku velice výrazně znát na možnostech  
a výstupech služeb pro klienty RRP. 
 
RRP analyzovalo a řešilo dopady období, které výrazně poznamenala pandemie COVID 19. Teprve 
v tomto roce se u některých případů klientů podařilo vyřešit vleklé problémy související právě 
s problematikou COVID 19 (ztráty zaměstnání – stabilní umístění na trhu práce, vzniklé dlužné závazky 
– jejich řešení – výrazný nárůst klientů kde se podařilo insolvenční řízení a také řešení formou akce 
„Milostivé léto“, sociální krize – návrat ke společenskému dění apod.). Velice zřetelně bylo znát, že 
pracoviště RRP nebylo v době, kdy situace s pandemií COVID 19 začínala a vrcholila, nikterak omezeno, 
stabilně fungovalo a bylo otevřeno pro osobní kontakty s klienty. 
 
Výrazným tématem byla otázka uprchlické krize spojené s válečným konfliktem na Ukrajině. Tato 
situace pak samozřejmě výrazně ovlivnila všechny aktivity pracoviště RRP. 
 
V přímé realizaci RP BETA (resocializačního programu BETA – pro podmíněně propuštěné a odsouzené, 
kteří se na podmíněné propuštění připravují) bylo asi nejvíce patrné, jak krize ovlivňuje životy lidí, 
zvláště pak v případech, kdy mají omezené možnosti komunikace, zdrojů informací, možnosti přímého 
řešení vzniklých událostí a problémů z nich vyplývajících s ohledem na omezení svobody pohybu.  
 
Při odborné práci s odsouzenými ve výkonu trestu byly výrazně znatelné změny a opatření, které 
s sebou přinesla krize způsobená dopady války na Ukrajině. Stoupající ceny energií a následně rychlé 
zdražování potravin se promítlo silně i do opatření, která byla operativně zavedena v jednotlivých 
věznicích (omezení přístupu a využívání elektrických spotřebičů, regulace používání vody, snížení kvality 
i množství stravy apod.). Tato opatření samozřejmě průběžně působila i na psychiku odsouzených, což 
se následně odrazilo i na přímé odborné práci s nimi. Řešili jsme často neklid, agresi, paniku, 
vysvětlovali jsme, přinášeli jsme řešení i samotné informace, které byly často neúplné, nebo zkreslené. 
Pracoviště RRP zaznamenalo nárůst klientek, především ze strany žen, vykonávajících nepodmíněný 
trest. Zájem o spolupráci z věznic, kde vykonávají tresty ženy, se zvýšil o 70 %. 
 
RRP se dařilo podporovat klienty RRP v otázce umístění na trhu práce, získání zaměstnání. Dále lze 
pozitivně hodnotit i míru řešení sociální situaci klientů – dopady období související s COVID 19 
(podpora, řešení krizových situací, podpora a odborná účast při řešení sociálních a partnerských 
konfliktů apod.). 
 
Flexibilně se dařilo reagovat na nově vzniklé problémy související s válkou na Ukrajině počátkem roku 
2022. Pracoviště velmi rychle reagovalo na aktuální problémy klientů RRP (čeští občané silně emočně 
prožívající konflikt na Ukrajině, smíšené páry řešící krizové situace). Výrazně stouply potřeby klientů 
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RRP ve výkonu trestu, kterých se tato problematika bezprostředně týkala (občané Ukrajiny, partneři/ky 
ukrajinských občanů apod.). Řešili jsme konkrétní záležitosti klientů RRP, kterých se tato problematika 
přímo dotýkala (odborná podpora a poradenství, krizová intervence, orientace v legislativě, doklady, 
možnosti pobytu, žádosti, finance, bydlení apod.). 
 
Úkolem pracovníků bylo snižovat napětí u klientů – odsouzených v jednotlivých věznicích, které bylo 
především zaznamenáno jako dopad významných složitých událostí roku 2022. 
 
Během roku byl také zájem o to, postupně se vracet do prostředí vzájemné meziresortní a odborné 
diskuze na různých odborných akcích po dlouhodobé pauze vzniklé pandemií COVID 19. Pracoviště RRP 
se odborně podílelo na vydání odborné monografie „České vězeňství“, která vyšla na konci roku 2021 
a byla distribuována v roce 2022. Významná byla i účast na křtění této publikace dne 10. 5. 2022. 
 
Po celý rok 2022 jsme nabízeli klientům RRP kvalitní služby a věnovali jim dostatek času. Je patrné, že 
se stále zvyšuje zájem uživatelů odborných služeb RRP a jejich sociálního zázemí o odborné služby 
pracoviště RRP.  
 
Nejvíce „skloňovaným“ tématem byl pojem „bezpečné propuštění“, které je ve svém obsahu i cíli také 
ústředním posláním odborné agendy RRP, především pak svým zaměřením, součástí RP „BETA“  
a aktivit spadajících pod tento programový modul. 
 
 
Statistika pracoviště za rok 2022: celkový počet uživatelů - 734 
 
Z toho: 
počet uživatelů-terénní forma služby - 328 
počet uživatel-ambulantní forma služby – 351 
ostatní (jednorázové poradenství, sociální okolí uživatelů služeb apod.)  - 55 
 
počet hodin přímé práce / rok – 3 266 
počet hodin přímé práce / rok-terénní forma služby (odborné konzultace ve věznicích) – 529 
počet hodin přímé práce / rok-ambulantní forma služby – 2 663 
ostatní (jednorázové kontakty/poradenství, uživatelé nezařazení do konkrétní pracovní skupiny) - 74  
počet výjezdů za uživateli (věznice, instituce, léčebny, rodiny, místo, bydliště apod.) – 26 
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INTERVENČNÍ CENTRUM 
        
Název střediska: Intervenční centrum 
 
Adresa:   Chelčického 39, Praha3 
 
Telefon:  281 911 883, 734 510 292 
 
Email:   icpraha@csspraha.cz, jitka.rehackova@csspraha.cz  
 
 
Intervenční centrum zajišťuje pomoc lidem, do jejichž života zasáhlo domácí násilí a násilí v blízkých 
vztazích. Ohroženým osobám poskytujeme sociální poradenství, psychoterapeutickou pomoc a právní 
poradenství. V souvislosti se zákonem č. 273/2008 Sb., o PČR, je povinností Intervenčního centra  
v návaznosti na institut vykázání kontaktovat osoby ohrožené domácím násilím, a to do zákonné lhůty 
48 hodin po doručení úředního záznamu policie o vykázání. IC poskytuje služby také nízkoprahové, 
všem osobám ohroženým domácím násilím. Klientky a klientky intervenčního centra mají možnost 
vystupovat anonymně.  
 
Kromě ohrožených osob poskytujeme také sociální poradenství a psychoterapeutickou pomoc 
původcům a původkyním násilí v blízkých vztazích v programu Viola. Intervenční centrum dále 
zajišťuje mezioborovou spolupráci v problematice domácího násilí a vzájemnou informovanost mezi 
poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně právní ochrany dětí, útvary Policie ČR  
a neziskovým sektorem.  
 
Popis činnosti pracoviště v roce 2022: 
 
V roce 2022 se na Intervenční centrum obrátilo celkem 605 klientek a klientů. Přijali jsme celkem 155 
oznámení o vykázání násilné osoby ve společné domácnosti. Sociální pracovnice a pracovník, terapeut 
a terapeutky a právnička poskytli společně 2040 hodin poradenství. V rámci mezioborové spolupráce 
jsme pořádali dvě interdisciplinární setkání. První proběhlo v březnu a bylo zaměřené na práci 
s ohroženou osobou, v online formě se ho zúčastnilo 70 odbornic a odborníků. Druhé v prosinci 
proběhlo naživo v prostorách Sálu zastupitelů MHMP. Setkání s názvem „násilí a rodičovství“ bylo 
zaměřené na mezigenerační přenos násilí a rodičovské kompetence a zúčastnilo se ho 90 odborníků  
a odbornic. Mimo to jsme pořádali řadu besed a menších setkání pro laickou i odbornou veřejnost.  
 
Zaměřovali jsme se také na vnitřní rozvoj služby. Podíleli jsme se na akreditaci vzdělávacího kurzu 
k metodě Darak, která vyhodnocuje riziko domácího násilí pro dítě. Věnovali jsme se revizi vnitřních 
metodik služby tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám našich klientek a klientů, vytvořili jsme etický 
kodex pracoviště, který odráží zásadní hodnoty, o které se při práci s ohroženými osobami opíráme. 
Začali jsme pracovat na nové koncepci programu Viola, aby mohl být poskytován nezávisle na službě 
Intervenčního centra.  
 
Plány pracoviště do roku 2023:  
 
V následujícím roce se chceme ještě více zaměřit na kvalitu a využívání inovativních nástrojů při práci 
so ohroženými osobami. Rozvíjíme také oblast podpory rodičů zasažených domácím násilím v jejich 
kompetencích a způsob předávání nezbytných informací a základní podpory dětem. Plánujeme 
dokončit proces oddělení programu Viola od Intervenčního centra a nadále pěstovat mezioborovou 
spolupráci jak s orgány veřejné správy, tak s dalšími sociálními službami.  
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KRIZOVÉ CENTRUM RIAPS 
 
Název pracoviště: Krizové centrum RIAPS 
 
Adresa pracoviště:  Chelčického 39, 130 00 Praha 3 
 
Telefon na pracoviště:  +420 222 586 768 
 
Email na pracoviště:  riaps@csspraha.cz; Gabriela.sivicova@csspraha.cz 
 

Popis činnosti v roce 2022:  

Provoz Krizového centra nebyl v průběhu roku nijak zásadně omezen. Na počátku roku v souvislosti 
s válečným konfliktem na Ukrajině jsme zaznamenali zvýšený počet žádostí o konzultace nejen ze 
strany Ukrajinců dlouhodobě žijících v ČR, ale také ze strany Ruských občanů. Hlavní témata těchto 
konzultací byly obavy o blízké osoby, obavy z budoucnosti i strach z vývoje celé situace a reakcí okolí 
na ně samotné.  

Díky ustálení situace kolem pandemie Covid-19 došlo i ke stabilizaci provozu bez nutnosti omezení 
kapacity provozu. V roce 2022 se na Krizové centrum RIAPS obrátilo s žádostí o pomoc 1 976 osob  
a poskytli jsme celkem 5 931 konzultací osobám v zátěžových situacích.  

V průběhu roku pokračovaly stáže 47 studentů psychologie, stejně tak jsme umožnili stáž budoucím 
zdravotním sestřičkám z VOŠ Maltézských rytířů. S ohledem na spolupráci s FF UK Praha u nás proběhly 
on-line exkurze studentů, kteří byli seznámeni s provozem a prací našeho krizového centra.  

V průběhu roku jsme zorganizovali několik termínů workshopů pro klienty na téma „Přetížení a hněv, 
možnosti jejich hranic“ a dále na zaměření na relaxační aktivity.  

Od listopadu 2022 opět běží rozvojová dlouhodobá „Sebepoznávací a stabilizační psychoterapeutická 
skupina pro klienty s prvky body-terapie“.  

 

Plány pracoviště do roku 2023:  

Mezi základní priority KC na další rok řadíme zkvalitnění služeb a další rozvoj terapeutické práce. 
Vzhledem k tomu, že vnímáme velkou poptávku po konzultacích s dětmi v zátěžových situacích rádi 
bychom otevřeli v rámci našeho KC ambulantní dětské oddělení pro děti ve věku 12-18 let, kteří se 
ocitnou v akutní krizové situaci.   

Další prioritou našeho KC bude užší propojení a spolupráce se složkami integrovaného systému. Rádi 
bychom se více zapojili do odborné pomoci a podpory lidem, kteří se dostanou do pozice pozůstalých.  

Do června 2023 bude běžet dlouhodobá stabilizační psychoterapeutická skupina a opět bychom rádi 
uspořádali pro naše klienty workshopy na téma práce s panikou, úzkostí, prevencí stresu apod. 
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PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY 
 
Název pracoviště:   Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy CSSP 
 
Adresa pracoviště:   Trojská 46/8, Praha 8, 182 00 
 
telefon na pracoviště (vedoucí):  731 056 716 
 
e-mail na pracoviště:   petra.nebesova@csspraha.cz  
 

Adresy všech pracovišť Poradny:  

Praha 1 – Staré město, 110 00, V Jámě 1 
Praha 2 – Vinohrady, 120 00, Mánesova 53 
Praha 3 – Žižkov, 130 00, Kubelíkova 55 
Praha 5 – Smíchov, 150 00, Jindřicha Plachty 6 
Praha 6 – Dejvice, 160 00, Dejvická 18 
Praha 8 – Libeň, 180 00, Novákových 5 
Praha 8 – Kobylisy, 182 00, Trojská 8 
Praha 10 – Vinohrady, 101 00, Říčanská 7 
Praha 12 – Modřany, 143 00, Jordana Jovkova 5 
 

Popis služeb: 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy poskytuje ambulantní služby-odborné sociální 
poradenství, sociálně právní poradenství, psychologické poradenství s prvky terapie a pomoc při 
uzavírání rodičovských dohod.  
 
Klienty Poradny jsou manželské a partnerské páry, rodiny, i jednotliví jejich členové v závažných 
životních situacích, ve kterých si nemohou poradit vlastními silami bez ohledu na příslušnost k jakékoliv 
menšině.  
 
Poradna se zaměřuje primárně na práci s celým rodinným systémem a na vztahové problémy 
dospělých osob. Spolupráce s nezletilými klienty je podmíněna souhlasem zákonného zástupce. 
 

Posláním Poradny je pomoci lidem při harmonizaci jejich mezilidských vztahů, zejména v rodinných  
a dalších příbuzenských vazbách, a tím podpořit i stabilitu rodiny. Harmonizace rodinných vazeb přispívá 
rovněž k řešení psychosociálních problémů a obnově vlastních kompetencí. 

 
Nejčastější problémy, s nimiž lidé do Poradny přicházejí: nedorozumění a konflikty v rodině, odcizení 
ve vztahu, rozhodování o rozvodu a porozvodovém uspořádání rodinných záležitostí, vyrovnávání se  
s opuštěním partnerem, sociálněprávní  a sociálněekonomické problémy rodiny, problémy soužití více 
generací a mezigenerační komunikace, vztahy mezi rodiči a dětmi, podezření na nevěru či odhalení 
nevěry, žárlivost, volba životního partnera, rodičovská bezradnost při výchově dětí, obtíže 
v komunikaci. Poradna rovněž poskytuje poradenství pro rodiče dětí s ADHD, dospělým 
s Aspergerovým syndromem, neslyšícím či klientům LGBT. 
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V Poradně pracují manželští a rodinní poradci, převážně z řad psychologů, sociálních pracovníků  
a právníků pro oblast rodinného práva. Externě je navázána spolupráce i s psychiatrem. Kromě 
konzultací v českém jazyce někteří pracovníci poskytují konzultace rovněž v angličtině, ruštině, 
němčině, francouzštině a polštině či znakovém jazyce. Poradna spolupracuje s dalšími službami CSSP  
i jinými odbornými institucemi, například OSPOD, Pedagogicko-psychologickými poradnami, školními 
psychology, psychiatrickými ambulancemi, krizovými centry a dalšími neziskovými organizacemi. 
Pracovníci Poradny se pravidelně podílejí na prezentaci služeb prostřednictvím médií, pořádají Dny 
otevřených dveří v Týdnu sociálních služeb, spolupracují s Úřady městských částí. Poradna 
spolupracuje s Asociací manželských a rodinných poradců (AMRP), někteří pracovníci jsou aktivní ve 
volených orgánech asociace. 

 

Kapacita služby: 

Poradna poskytuje své služby na 9 pracovištích v Praze. Kapacita je daná výší úvazků pracovníků 
v registru 24,8 a spolupracujících externích pracovníků. V jeden okamžik může tedy Poradnu navštívit 
na různých pracovištích minimálně cca 25 klientů, pokud hovoříme o jednotlivcích. V případě párových 
či rodinných konzultací to může být až několikanásobně více. Maximální denní kapacita je 200-220 
intervencí denně (1 intervence – 30 min). 

 

Popis činnosti pracoviště v roce 2022 (změny ve službách, projekty, mimořádné činnosti, apod.): 

V průběhu roku 2022 došlo k výpovědi z nájmu jednoho z detašovaných pracovišť, pracovníci se 
rozdělili na stávající pracoviště, v současné době disponuje Poradna devíti detašovanými pracovišti.  
I přes tyto provozní komplikace a dlouhodobou pracovní neschopnost dvou pracovnic se podařilo 
navýšit počet klientů a konzultací, které jim byly poskytnuty.  
 
Kromě standardních služeb psychologického, sociálního a právního poradenství Poradna pokračuje  
v pilotáži projektu Edukace rodičů v rozvodové situaci ve spolupráci s Cochem. Jedná se o službu, která 
po ukončení projektu bude začleněna mezi standardní služby Poradny v rámci rodičovského 
poradenství. Díky tomu průběžně dochází k navazování a prohlubování mezioborové spolupráce  
s Ospody a soudy a neziskovými organizacemi v rámci síťování sociálních služeb.  
 
Kromě osobních a telefonických konzultací Poradna pokračuje v návaznosti na potřeby klientů  
v poskytování konzultací formou on-line.  Z hlediska problematiky jednoznačně převažují rodinná 
témata, avšak s narůstajícím akcentem v oblasti nejen výchovných problémů, ale i zhoršujícího se 
psychosociálního stavu dětí. Stále častěji se setkáváme s rodičovskou bezradností v problematice 
sebepoškozování, sociálních fobií, úzkostí, závislostí na sociálních sítích a IT technologiích, a to i u velmi 
malých dětí.  V partnerských tématech se stále objevují následky krizí z covidového období.  
 
Kromě obvyklých partnerských témat narůstá oblast socioekonomických obav, dluhová problematika, 
témata související s válkou na Ukrajině. Zvýrazňuje se problematika samoživitelství.  
 
V Poradně proběhly dny otevřených dveří pro odborné pracovníky a širokou veřejnost, pokračuje 
meziresortní spolupráce s odbornými organizacemi. Řada pracovníků Poradny reprezentuje služby 
v médiích nebo publikační činností v odborné literatuře a časopisech pro širokou veřejnost. 
 
CSSP zveřejnilo na svých webových stránkách podcast s Dr. Šmolkou o službách Poradny.  
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Někteří pracovníci se účastnili potravinové sbírky, poskytovali odbornou pomoc na KACPU, 
systematicky spolupracují s Azylovými domy CSSP. Podařilo se navázat užší spolupráci s některými 
opatrovnickými soudy. 
 
Poradna poskytuje odborné stáže studentům vysokých a vyšších odborných škol sociálních  
a psychologických oborů. Řada pracovníků nabízí konzultace i v cizích jazycích. 

 

Statistika: 

Počet klientů: 4566 (z toho 2710 žen, 1727 mužů a 129 nezletilých dětí) 

Počet intervencí: 36 496 

Z hlediska cílové skupiny převažují Rodiny s dětmi, v oblasti tematiky pak rodinná a párová tematika.  

 

Plány Poradny do roku 2023: 

Poradna bude i nadále reflektovat potřeby klientů a dle toho rozvíjet nabízené služby. Bude pokračovat 
ve zkvalitňování stávajících služeb. Poradna plánuje navázat na aktivní účast na různých akcích pro 
veřejnost-Mezi ploty, NGO Market, Veletrh sociálních služeb apod., pokračovat v akcích v rámci Týdne 
sociálních služeb. Chceme rozšiřovat poskytování odborných stáží. Dojde k navázání užší spolupráce 
s Trianglem. Poradna bude pokračovat ve spolupráci s dalšími organizacemi v neziskovém sektoru, ale 
i soudy a OSPOD. 

Cílem je stabilizovat standardizovanou nabídku edukačních a návazných služeb pro rodiče v rozvodové 
či rozchodové situaci, rozvíjení rodičovských kompetencí. Pomoci předcházet desinformacím  
a narůstajícím rodičovským konfliktům, pomoci harmonizovat vzájemné vztahy zaměřením pozornosti 
rodičů na potřeby dětí.    

  



15 
 

PRAŽSKÁ LINKA DŮVĚRY 
 
Název pracoviště (dle registrace): Pražská linka důvěry   
 
Adresa pracoviště:   Žilinská 2769/2, Praha 4 (korespondenční adresa, skutečná je utajená) 
 
Telefon na pracoviště:   222 580 697 
 
E-mail na pracoviště:   linka.duvery@csspraha.cz  
 
 
Stručný popis služby: 

Pražská linka důvěry (dála PLD) poskytuje telefonickou krizovou pomoc-sociální službu dle par. 55 
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. V širším smyslu jde o distanční formu pomoci. 

Fakticky poskytuje telefonickou krizovou pomoc – nonstop, chatovou krizovou intervenci a poradenství 
(60 hodin týdně) a e-mailové poradenství. 

Tato služba je nabízena volajícím z celých Čech bez rozdílu věku, pohlaví či řešené problematiky. 
Jediným omezením je schopnost dorozumět se v češtině. Je poskytována okamžitě a nepřetržitě, 
funguje v nonstop provozu (24 hodin denně po celý rok). Pracoviště zaručuje svým klientům 
anonymitu, nemusí sdělovat své jméno, ani místo pobytu.  

Telefonická krizová pomoc je nabízena v případech jakékoli akutní krizové situace. Aktuálním cílem je 
stabilizace stavu klienta a snížení nebezpečí prohloubení krize. Dlouhodobým cílem je propracování 
blízké budoucnosti klienta a nasměrování na možnosti řešení. Metoda práce „telefonická krizová 
intervence" (dále TKI) je postavena zejména na přijetí, bezpečí, podpoře, prostoru a respektu,  
s využitím specifických technik a poskytnutím potřebných informací tak, jak je vhodné pro nalezení 
optimálního řešení stávající situace. Důraz je kladen na individuální přístup, práci s emocemi, motivaci 
a aktivizaci klienta.  

Pražská linka důvěry rovněž zabezpečuje pro laickou i odbornou veřejnost základní poradenství 
a informační servis z oblasti návazných psychosociálních služeb.  

Vedle telefonické krizové pomoci nabízí pracoviště rovněž e-mailové a chatové internetové 
poradenství. Internetové e-mailové poradenství je dostupné na e-mailové adrese 
linka.duvery@csspraha.cz. Jediným omezením je schopnost uživatele komunikovat v českém jazyce. 
Odpovědi jsou zasílány nejpozději do 5 pracovních dnů, doporučená maximální délka příchozího  
e-mailu jsou 3 normostrany. 

Chatové poradenství je poskytováno na adrese www.chat-pomoc.cz , a to v rozsahu 60 hodin týdně 
v pravidelných časech. Služba zaručuje naprostou anonymitu, veškerá konverzace je po skončení 
kontaktu na obou stranách automaticky vymazána. Maximální doporučená délka jednoho chatu 
v jednom dni je 90 minut. Chatové poradenství se řídí podobnými principy jako TKI, modifikovanými 
pro potřeby online internetové komunikace.   

Služba je poskytována bezplatně, klient hradí pouze poplatek svému operátorovi dle tarifu, který 
využívá pro spojení s „pevnou linkou“, případně poplatek za internetové připojení. 
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Popis činnosti pracoviště v roce 2022 (změny ve službách, projekty, mimořádné činnosti, apod.): 

Pracoviště nadále poskytovalo telefonickou krizovou intervenci v nonstop provozu, chat v provozní 
době 60 hodin týdně a e-mailové poradenství. Provoz zůstal plně zachován, což se povedlo také díky 
částečnému využívání home office. Ten přispěl i k řešení mimořádných událostí, karantén, izolací či 
nemocí pracovníků apod. PLD nadále využívá ústřednu 3CX, která umožňuje vzdálený přístup  
k hovorům i možnost vzdálených náslechů.  

Opět výrazně vzrostl celkový počet kontaktů a bohužel velmi výrazně i kontaktů, které nemohly být  
z kapacitních důvodů obslouženy (na telefonu i chatu). Projevila se tak ještě ve větší míře než  
v předchozích letech potřeba posílení služby.  

Kontakty na lince důvěry byly tematicky ovlivněny situací kolem pandemie COVID-19 a rovněž válkou 
na Ukrajině. Ve větší míře tak byly ošetřovány zejména úzkostné a depresivní stavy. 

Pracovníci Pražské linky důvěry se dle možností dále vzdělávali, a to i v režimu online. Intenzivně byl 
využíván také systém supervizí a intervizí, zaměřujících se zejména na případovou práci s klienty. Na 
jaře a na podzim proběhly akreditované výcviky v oblasti internetového poradenství a chatové krizové 
intervence a nově také dlouhodobý výcvik v telefonické krizové intervenci, vše zajištěné lektory z řad 
pracovníků PLD a pořádané ve spolupráci s Profesním institutem Jahodovka. Dále se prohlubovala 
spolupráce s jinými organizacemi a osvětová činnost. 

V květnu proběhlo týmové vzdělávání, zaměřené na možnosti pomoci rodinám v krizi. V srpnu slavilo 
pracoviště výročí 10 let provozování chatové krizové intervence a poradenství. Při jeho příležitosti byly 
pořádány i mediální výstupy. 

Pracoviště bylo i nadále aktivní v rámci ČAPLD (Česká asociace pracovišť linek důvěry). Ta se aktuálně 
podílí na tvorbě nové koncepce služeb pro osoby v krizi a rovněž na podpoře mezirezortní spolupráce.  

V roce 2022 zažívalo pracoviště určitou personální krizi, kdy bylo po odchodu několika pracovníků  
v průběhu roku v personálním podstavu a nedařilo se najít vhodného kandidáta na doplnění stavu. 

 

Statistika pracoviště za rok 2022: 

Pracoviště PLD zaznamenalo v roce 2022 celkem 30560 kontaktů. Smysluplné kontakty, u kterých byla 
služba plnohodnotně čerpána bylo 13036 (hovory, informativní hovory, odpovědi na maily, chatová 
komunikace). Celkový počet kontaktů oproti loňskému roku opět výrazně vzrostl (celkově cca o 20%), 
u chatových kontaktů dokonce o 80%.  

Kapacita služby už je bohužel tímto v podstatě naplněna, takže mnoho klientů se nedovolalo v době, 
kdy pracovníci vedli další hovor, případně se na ně nedostala řada při chatu. Takovýchto kontaktů bylo 
dokonce 12946, což je 42 % všech kontaktů (70% více než v předchozím roce). 

Zhruba 65% kontaktů tvoří ženy.  Nejvíce zastoupenou věkovou skupinou mezi klienty PLD byly 50 - 64 
let (cca 33 %). Výrazný nárůst byl zaznamenán v kategorii seniorů (19%). Skupina 27-35 let tvořila 
16,5%, 36 – 49 let (12%). Vzrostl i počet dětí do 18 let (13%), mladých dospělých do 26 let (10%). Je 
však nutné dodat, že věk klientů je ve většině případů pouze odhadován, uvedené hodnoty jsou tedy 
pouze orientační. Věk rovněž není uváděn u všech zaznamenaných kontaktů. 

Tematicky byly kontakty jako obvykle velice pestré, částečně moderované zejména aktuální politickou 
situací v ČR i ve světě. Zaznamenáváme nárůst krizových hovorů a zejména výrazný nárůst 
„prvokontaktů“. I z toho důvodu narostla i průměrná délka jednotlivých kontaktů.    
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Plány pracoviště do roku 2023: 

Stejně jako v předchozích letech se chce pracoviště zaměřovat na udržení co nejvyšší kvality 
poskytovaných služeb, a to zejména využíváním systému supervizí, intervizí, týmového i individuálního 
vzdělávání apod. Pražská linka důvěry je rovněž nadále aktivní v rámci České asociace pracovišť linek 
důvěry, stejně jako v různých skupinách na bázi lokálního partnerství. 

V roce by PLD měla projít procesem profilace služby.  

Rádi bychom dle možností udrželi co nejužší kontakt i se spolupracujícími pracovišti, a to jak v rámci 
CSSP, tak mimo ně. Stejně jako v předchozím roce pokračuje nastavená spolupráce s Profesním 
institutem „Jahodovka“ při školeních krizové intervence.  

 

  



18 
 

TRIANGL – CENTRUM PRO RODINU 
 
Název pracoviště: Triangl – centrum pro rodinu 
 
Adresa pracoviště: Chelčického 39/842, Praha 3  
 
Telefon na pracoviště: 281 863 620; 731 056 720 
 
Email na pracoviště: triangl@csspraha.cz  
 
 
Stručný popis služeb: 

Poradenské pracoviště Triangl poskytuje odborné poradenství rodinám s dětmi v nepříznivé 
psychosociální situaci a v krizové situaci, s primárním zaměřením na potřeby dítěte, v zájmu řešení jeho 
situace spolupracuje s rodiči a jinými pečujícími osobami. 

V případě rodičů je důraz kladen na rozvíjení a posilování jejich rodičovských kompetencí. Cílem 
pracoviště je podpora příslušníků rodiny při řešení jejich osobnostních, interpersonálních či 
výchovných potíží, pomoci jim obnovit správné funkce rodinného (případně rodičovského) systému,  
a to zejména ve vztahu k problematice zabezpečení výchovy a zdárného vývoje dětí. Služba je 
poskytována bezplatně a především ambulantním způsobem. V případech, kdy je to vhodné, jsou 
klientům nabízeny i různé formy distanční pomoci. 

 

Popis činnosti pracoviště v roce 2022: 

Triangl se v daném roce, přestože bylo zorganizováno několik výběrových řízení, musel potýkat 
s výrazným nedostatkem v oblasti personálního zabezpečení, současně pokračovala profilace 
pracoviště, zahájená v předchozím roce. Uvedený proces se zaměřoval například na úpravu  
a zpestřování nabídky poskytovaných služeb, a byl realizován zejména s ohledem na uživatele z rodin 
s nižšími příjmy a na uživatele ohrožené sociálním vyloučením. Paralelně probíhala spolupráce s klienty 
v oblastech rodičovského poradenství nebo rodinné terapie. Přesto v důsledku personálního oslabení 
a organizačních změn došlo ke snížení počtu klientů i hodin přímé práce. Byly omezeny studentské 
stáže.  

Nově se podařilo navázat spolupráci s VŠ formou realizace odborné stáže pro vysokoškolského 
pedagogického pracovníka. Dále se podařilo nově nastavit pravidla součinnosti se soudy a s orgány 
OSPOD jednotlivých městských částí. Zefektivněna a dále rozvinuta byla i spolupráce s pražskými 
azylovými domy, a to jak se zařízeními CSS Praha, tak jinými poskytovateli sociálních služeb. 

 

Statistika: 

Počet klientů: 262 

Počet intervencí: 2926 

 

 



19 
 

Plány pracoviště do roku 2023: 

Triangl – centrum pro rodinu reflektuje neustálé zvyšování zájmu ze strany veřejnosti o služby 
pracoviště. Hlavním úkolem je tedy posílit službu personálně, aby mohla být uspokojena poptávka 
klientů a došlo tak k obnově a dalšímu kvalitnímu rozvoji služeb. Cílem je navázat na osvědčené 
činnosti, např. organizace dětských vrstevnických skupin nebo poskytování pravidelných odborných 
stáží vysokoškolským studentům oborů sociální práce a psychologie. Pro zefektivnění práce jsou 
naplánované změny v procesu přijímání nových zájemců o službu a transparentnější vydefinování 
cílové skupiny. To by mělo přinést i lepší dostupnost nabízených termínů. 
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PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE 
 
Název střediska:  Pražské centrum primární prevence 
 
Adresa pracoviště:  Rumunská 1, 120 00 Praha 2  
 
Telefon na pracoviště:  222 074 126, 604 724 628  
 
Email na pracoviště:  jan.zufnicek@csspraha.cz  
 
 
Stručný popis služeb: 

Centrum sociálních služeb Praha, oddělení Pražské centrum primární prevence (PCPP) je pracoviště 
zaměřené na oblast primární prevence rizikového chování na území hl. města Prahy. Poskytuje 
metodickou podporu, konzultace, supervize a vzdělávání v jednotlivých oblastech rizikového chování 
školám a dalším zapojeným organizacím. PCPP spolupracuje na přípravě koncepčních dokumentů 
upravujících primární prevenci a jejich zavedení do praxe na území hlavního města Prahy. 

PCPP realizuje projekty zaměřené především na vývoj a implementaci metodik zaměřených na 
podporu duševního zdraví a rozvoj dovedností pro zvládání obtížných situací.  

V oblasti výzkumu se PCPP věnuje jak pravidelným šetřením mapujícím trendy v oblasti rozvoje  
a prevence rizikového chování, tak aktuálním jevům v této oblasti.  

Kapacita služeb (celková, okamžitá/denní): 

Většina aktivit je dlouhodobě plánována. Krizové situace řešíme minimálně na úrovni poradenství  
a metodické podpory okamžitě.  

Popis činnosti pracoviště v roce 2022:  

AART - Aggression Replacement Training  

• Kognitivně-behaviorální intervence zaměřená na snižování agresivního a násilného chování u 
adolescentů (12-17 let).  

• Proběhl pilotní tréning pracovníků SVP a pedagogů škol podpořený MŠMT DOTACÍ NA 
AKTIVITY V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A PODPORY DUŠEVNÍHO 
ZDRAVÍ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ROK 2022. 

Proškolení v programu Zipyho kamarádi - навчання з курсу “Друзі Зіпі” 

• V reakci na příchod ukrajinských dětí proběhla v létě 2022 adaptace programu  Zipyho 
kamarádi, zaměřeném na duševního zdraví dětí ve věku 5 – 7 let pro ukrajinsky mluvíci 
pedagogy a asistenty. 

• Na podzim proběhly kurzy a jejich evaluace. Dle zájmu plánujeme ve vzdělávání pokračovat 
v roce 2023. 

Posuzování kvality programů pro účely dotačního Programu primární prevence ve školách a 
školských zařízeních 

• Pro účely dotačního Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních byl 
zaveden mechanismus ověřování kvality programů primární prevence. 
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• Pro poskytovatele, kteří nemají z minulosti tzv. Certifikát odborné způsobilosti vydaný MŠMT 
a NÚV. Certifikát mohou nahradit kladným vyjádřením Centra sociálních služeb Praha ke 
kvalitě programu.  

Výzkumy CSSP – PCPP 

• Na počátku roku 2022 bylo prezentováno šetření: CSSP-PCPP: Výsledky šetření o rizikovém 
chování žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v Praze 2020/2021. 

• Na podzim roku 2022 proběhl sběr dat k pokračování studie, výstupy budou zveřejněny 
v březnu 2023. 

Konference 

• PCPP prezentovalo své aktivity na XIX. ročníku konference PPRCH: DigiKoalice, která se 
konala ve dnech 17. 10. 2022 - 18. 10. 2022. 

 

Statistika pracoviště za rok 2022: 

• Vzdělávací semináře a workshopy pro pedagogy: 32x 
• Metodická podpora: 168x 
• Poradenství: 52x 
• Supervizní setkání: 8x 

 

Návštěvnost portálu prevence-praha.cz v roce 2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíc  Návštěv celkem Unikátních návštěv 

2022 Leden 2108 1648 

2022 Únor 1768 1439 

2022 Březen 2291 1830 

2022 Duben 2742 2136 

2022 Květen 3577 2889 

2022 Červen 1858 1531 

2022 Červenec 687 555 

2022 Srpen 982 785 

2022 Září 1453 1141 

2022 Říjen 2242 1721 

2022 Listopad 2597 2131 

2022 Prosinec 1760 1381 
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Plány pracoviště do roku 2023: 

• Výcvik v základech krizové intervence bude proškoleno minimálně 10 pracovníků školských 
poradenských pracovišť a školních poradenských pracovišť. Přednost při přijetí do kurzu budou 
mít pedagogičtí pracovníci pracující s žáky nematuritních oborů středního vzdělávání. 

• Tréning v metodě aART bude proškoleno minimálně 24 pracovníků školských poradenských 
pracovišť a školních poradenských pracovišť. Přednost při přijetí do kurzu budou mít 
pedagogičtí pracovníci pracující ve školách, kde již pracují pracovníci proškolení v průběhu. 

• Vzdělávání v traumarespektujícím přístupu bude proškoleno minimálně 32 pedagogických 
pracovníků. 

• Kurz práce s metodikou Zipyho kamarádi v ukrajinském jazyce bude proškoleno 15 ukrajinsky 
hovořících pedagogických pracovníků či pracovníků s dětmi z Ukrajiny. 

• Zpracování dat a příprava výstupů ze šetření rizikového chování žáků 2. stupně ZŠ a žáků SŠ 
v Praze budou statisticky zpracována a publikována data minimálně od 10 000 respondentů. 

 

  



23 
 

AZYLOVÝ DŮM S OŠETŘOVACÍ SLUŽBOU ADOS 
 
Název pracoviště:  Azylový dům s ošetřovatelskou službou (ADOS) 
 
Adresa pracoviště:  Šromova 861/1, 198 00 Praha 14  
 
Telefon na pracoviště:  +420 732 235 072  
 
Email na pracoviště:  petra.mlejnkova@csspraha.cz 
 
 
Stručný popis služeb: 
 
Posláním ADOS je nahradit osobám bez domova s nepříznivým zdravotním stavem možnost domácího 
léčení, a to prostřednictvím poskytnutí ubytování na přechodnou dobu a základní ošetřovatelské péče 
s cílem pomoci jim se začleněním do společnosti. 
 
Cílovou skupinou Azylového domu s ošetřovatelskou službou ADOS (dále jen ADOS) jsou osoby bez 
domova (muži i ženy) starší 18 let s akutně zhoršeným zdravotním stavem či dlouhodobě nepříznivým 
zdravotním stavem, který jim v současnosti znemožňuje samostatný běžný život.  
 
Kapacita služby je 35 osob, jež jsou ubytovány v 1, 2 a 3 lůžkových pokojích v samostatných ubytovacích 
jednotkách s vlastním sociálním zařízením.  
 
 
Popis činnosti pracoviště v roce 2022 (změny ve službách, projekty, mimořádné činnosti, apod.): 
 
Služba v roce 2022 prošla radikální proměnou. Došlo ke změně vedoucího služby, dále ke změně na 
pozici sociální pracovnice a byla zřízena nová pracovní pozice vedoucí sociálního úseku. Tím došlo  
k výraznému zpružnění pro ADOS specificky kratších sociálně zdravotních zakázek. Došlo ke změně 
metodického vedení a nastavení služby. Nový tým nastavil jasné parametry spolupráce s ostatními 
stakeholdery v procesu zajištění péče o klienty, aktualizoval dokumentaci včetně žádosti o přijetí do 
sociální služby.  

Služba prošla řadou kontrol od metodiků HMP počínaje, po KHS konče (kuchyně, kategorizace 
pracovních pozic aj.). Všechna šetření pozitivně vyzdvihla posun v pro-klientském nastavení služby. 
Azylový dům s ošetřovatelskou službou plně využívá kapacitu celého objektu a pro velký zájem byli 
pracovníci nuceni zavést pořadník žadatelů o službu, jež nemohli být uspokojeni z důvodu kapacity 
služby (týká se zejména požadavků na bezbariérové ubytování). 

 
Statistika pracoviště za rok 2022: 
 
V roce 2022 byla služba poskytnuta celkem 135 klientům. Nejčastěji službu opouštěli po zdravotně 
sociální stabilizaci buď přechodem do jiného azylového domu, komerčního bydlení, ubytoven, ale také 
do zdravotnických zařízení či zpět na ulici s pro-vazbou na spolupracující sociální služby. 
 
Služba se v roce 2022 otevřela efektivní práci s lidmi se závislostí, ale také aktivně pracuje např. na 
zajištění koordinované péče o klienty v terminálním stádiu nádorových onemocnění. Aktivně se 
síťovala se zdravotními i sociálními službami.  
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Plány pracoviště do roku 2023: 

V následujícím roce bude vně služba dále aktivně rozvíjet síť spolupracujících organizací a institucí. 
Uvnitř pak intenzivně pracovat na svém metodickém ukotvení, stabilizaci týmu a rozvoji klíčových 
kompetencí pracovníků. Cílem je dosáhnout multidisciplinární specializace u pracovníků v sociálních 
službách, zdravotních pracovníků, ale i klíčových pracovníků služby s cílem posílit schopnost poskytovat 
kvalitní péči v souladu s bio-psycho-sociálním modelem sanace lidských potřeb. Personál se bude 
zaměřovat vedle přímé práce také na edukaci klientů s cílem vybavit je potřebnými dovednostmi  
a znalostmi péče o sebe samé ve vlastním přirozeném prostředí s pro ně dostupnými zdroji.  
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AZYLOVÝ DŮM SKLONĚNÁ 
 
Název pracoviště: Azylový dům Skloněná (pro muže) 
 
Adresa:   Malá Skloněná 521, Praha 9 - Vysočany, 149 00 
 
Telefon na pracoviště: +420 736 252 851 
 
Email:   zuzana.kapustnakova@csspraha.cz  
 
 
Popis činnosti pracoviště v roce 2022: 

Azylový dům Skloněná poskytoval v roce 2022 stejně jako roky minulé pomoc a podporu mužům, kteří 
se ocitli v sociální nouzi, konkrétně osobám bez domova. Naši sociální pracovníci a pracovníci 
v sociálních službách se snaží klienty podporovat a motivovat je ke změně, která vede ke zlepšení jejich 
složité životní situace. Pomoc a podporu poskytujeme dle individuálních potřeb klientů, které vychází 
z mapování potřeb a individuálního plánu. Je pro nás důležité, poskytnout klientům jen takovou pomoc 
a podporu, kterou sám opravdu potřebuje. 

Cílová skupina:  

o Muži bez přístřeší ve věku od 18 let. 

Kapacita zařízení 

o 52 lůžek, ve dvoulůžkových pokojích. 

 

Doba využívání služby: 

Služba je z pravidla poskytována maximálně 12 měsíců, ale v některých případech je možné službu 
prodloužit nad 12 měsíců. Prodloužení se odvíjí od situace jednotlivého klienta, kterého by ukončení 
po 12 měsících mohlo ohrozit na životě. 

Poskytované služby: 

Azylový dům Skloněná poskytuje přechodné ubytování a podporu dle zákona č. 180/2006 Sb.,  
o sociálních službách. Kromě ubytování jsou to tyto činnosti – zajištěni podmínek pro přípravu stravy 
nebo pomoc při zajištění stravy, zajištění podmínek pro osobní hygienu, úklid, praní a žehlení osobního 
prádla a výměnu ložního prádla. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí, které jsou uplatňovány prostřednictvím sociální práce zkušených sociálních 
pracovníků.  

Prioritou pro nás je, aby všichni pracovníci měli možnost kvalitního vzdělávání a supervize. Proto na 
rozvoj a vzdělávání pracovníků klademe každý rok velký důraz. V roce 2022 byli pracovníci azylového 
domu vzděláváni v těchto oblastech: Jak řešit konflikty, Základy dluhového poradenství, Emoce a jak 
s nimi pracovat a Komunikace s lidmi se závislostním chováním. Kromě toho byli účastni pravidelných 
skupinových supervizí, kdy měli možnost využít i individuální supervize. Stejně tak byli naši pracovníci 
pravidelně proškolováni v aktualizovaných směrnicích, metodice a pracovních postupech týkajících se 
jejich výkonu práce.  
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Využití služby: 

V roce 2022 jsme poskytli službu celkem 112 klientům. Okamžitá kapacita zařízení byla v roce 52 lůžek, 
kdy průměrná obsazenost dosahovala 91,54 %, což je narůst oproti roku 2021 o 21,71 %. 

 

Obložnost v roce 2022: 

Měsíc Obložnost v procentech 

Leden 91,69 % 

Únor 93,96 % 

Březen 97,27 % 

Duben 91,03 % 

Květen 86,41 % 

Červen 85,26 % 

Červenec 89,52 % 

Srpen 93,86 % 

Září 96,60 % 

Říjen 93,49 % 

Listopad 91,03 % 

Prosinec 88,59 % 

Celkem 91,54 % 

 

V roce 2022 se nám podařilo otevřít volnočasové aktivity pro klienty, které se těšily velkému zájmu. Od 
malování obrazů, výrobu vánočních dárků a vaření různých jídel, až k přípravě vánočního oběda. Stejně 
jako loni, jsme s klienty strávili vánoční čas, vyzdobili celý azylový dům a společně připravili výborný 
bramborový salát. Vánoce jsme završili společně u vánočního oběda a konec roku jsme strávili 
s jednohubkami. 

 

Plány na rok 2023: 

Cílem pro rok 2023 je pokračovat ve vzdělávání a vytváření kvalifikované sociální služby pro lidi bez 
domova, kteří se potýkají s různou formou závislostního chování.  Už nyní plánujeme vzdělávání na 
míru pracovníkům Azylového domu, a hlavním tématem jsou Závislost na alkoholu, omamných  
a psychotropních látek a Zvládání krizových situací.  

Jako velký cíl vnímám, že Azylový dům Skloněná se přihlásil do projektu S.A.D., a rád by díky tomuto 
projektu, se stal tzv. „Mokrým domem“. Tato změna nám pomůže více se přiblížit naším klientům  
a otevřeně pracovat s jejich problémem závislosti. Tato změna bude vyžadovat velké úsilí všech 
pracovníků, a hlavně maximální odbornou přípravu, takže nadále budeme klást důraz na efektivní 
vzdělávání v této oblasti. 
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AZYLOVÝ DŮM MICHLE 
 
Název pracoviště: Azylový dům pro muže Michle 
 
Adresa:   Chodovská 3137/6, 141 00 Praha 4 
 
vedoucí AD:  Magdalena Melušová DiS. 
 
Telefon:  734 795 474 
 
Email:   magdalena.melusova@csspraha.cz 
 
 
Stručný popis služeb: 

Posláním AD Michle je pomoci mužům bez přístřeší překonat obtížnou životní situaci, začít žít běžným 
způsobem života a opětovně se začlenit do společnosti. Poskytujeme přechodné ubytování a podporu 
dle zákona – vytváříme podmínky pro přípravu stravy, pro osobní hygienu, praní a sušení prádla, 
žehlení a úklid. Klienti mají k dispozici poradenství, podporu, i pomoc při zvyšování kompetencí, 
snažíme se jim také u nás poskytnout bezpečný prostor. V případě potřeby poskytujeme také 
doprovody na úřady a k lékaři. To vše zajišťují sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách. 
V AD Michle přijímáme i klienty, kteří mají zvíře. 

Kapacita:  

Celková kapacita AD Michle je 26 lůžek. 

Popis činnosti pracoviště v roce 2022: 

V tomto roce využilo ubytování v AD Michle 54 klientů, z toho 5 klientů k nám přišlo se zvířetem 
(jednalo se o psy, kocoura a morčata). 

Od 1.1.2022 byla navýšena kapacita AD o jedno lůžko. 

Byla realizována výměna podlahových krytin v celém AD a zakoupena nová kuchyňská linka. 

Byly pořízeny velkokapacitní truhlíky pro volnočasovou aktivitu pěstování zeleniny – tato aktivita měla 
velký ohlas. 

Během roku 2022 jsme v létě uspořádali pro klienty společné grilování na zahradě a na Štědrý den 
společný večer s vánoční večeří a pod stromečkem každý uživatel nalez drobný dárek. 

Plány pracoviště do roku 2023: 

Plánujeme dokoupit velkokapacitní truhlíky pro volnočasovou aktivitu pěstování zeleniny – jelikož  
v r. 2022 jsme pro velký zájem nemohli uspokojit všechny klienty. 

Také plánujeme oplocení zbytku pozemku, kde chceme realizovat dlouhodobé volnočasové aktivity.  

I nadále chceme pracovat na zlepšování kvality poskytovaných sociálních služeb tak, abychom našim 
klientům poskytovali kvalitní odbornou pomoc při řešení jejich náročných životních situacích. 
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AZYLOVÝ DŮM PRO RODINY S DĚTMI 
 
Název střediska:  Azylový dům pro rodiny s dětmi 
 
Adresa:    Horáčkova 1096/3, 140 00 Praha 4 
 
Kontaktní telefon:  730 551 945 
 
Email:    dagmar.jelinkova@csspraha.cz  
 
 
Stručný popis služeb:  

Posláním Azylového domu pro rodiny s dětmi je pomoci rodinám v překlenutí nepříznivé sociální 
situace spojené se ztrátou bydlení, která vážně ohrožuje její fungování. Součástí naší sociální služby je 
kromě ubytování, jehož doba zpravidla nepřesahuje 12 měsíců, zejména poradenství s nabídkou 
podpory hledání způsobů řešení rodinné situace s využitím dostupných zdrojů klienta. Pracovníci dále 
nabízejí provázení prostřednictvím nácviku sociálních dovedností, podpory při jednání s úřady a dalšími 
subjekty včetně získávání, obnovy a posilování rodičovských kompetencí. Sekundárně pak také 
potřebnou materiální pomoc v podobě potravin, ošacení a základních potřeb.  

Služba je poskytována nepřetržitě a v prostorách azylového domu se nachází celkem 12 ubytovacích 
jednotek s kuchyňským koutem a sociálním zařízením, z nichž je jedna bytová jednotka řešena jako 
bezbariérová. Ve společných prostorách azylového domu jsou rodinám k dispozici dále společné 
kuchyně, společenské místnosti, herny pro děti, počítač s internetem, prádelna a zahrada s herními 
prvky pro děti.  

Popis činnosti pracoviště v roce 2022: 

Ještě počátek roku 2022 ovlivnila epidemie COVID 19, avšak navzdory složité situaci byla služba 
poskytována po celou dobu v plném rozsahu. Při práci s klienty jsme se věnovali posilování dovedností, 
které jsou nezbytné pro zvládání výzev každodenního života. Hlavními zakázkami bylo zajištění 
rodinného příjmu, naučit se hospodařit 
s penězi, orientovat se v systému 
dostupných služeb, vyhledat si vhodné 
zaměstnání, vést vlastní domácnost  
a zvládat péči o děti. V neposlední řadě 
jsme intenzivně pracovali na vytvoření 
podmínek pro získání vlastního bydlení. 
Nejen v této oblasti nám byly oporou 
nadace, které pomáhají klientům 
s úhradami, bez které by získání bydlení 
nebylo mnohdy možné. 

V rámci aktivizace klientů se tito podíleli na 
úklidech společných prostor a bytových 
jednotek. Celoročně byli naši klienti 
zapojováni do chodu azylového domu  
a starali se také o jeho okolí.  

Plné zábavy, poznání a nevšedních zážitků 
byly dny, ve kterých jsme se v průběhu 
letních prázdnin společně s rodinami 
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vypravili do sportovně-zábavního parku Toboga Fantasy Praha a do zábavně-naučného parku 
Mirákulum. 

V listopadu nás navštívila delegace z Jižní Koreje, kdy se naši tamní kolegové přijeli podívat, jak u nás 
v České republice, konkrétně v Praze, funguje systém sociálních služeb. Na oplátku se s námi podělili  
o své zkušenosti a my věříme, že budeme naše poznatky sdílet i v budoucnu.  

 

Ve druhé polovině roku jsme navázali spolupráci s Městskou knihovnou v Praze (pobočka Vikova), která 
pro náš azylový dům mimo jiné uspořádala 
dobročinnou sbírku. Letos na nás nezapomněl 
ani Mikuláš a jako obvykle si s sebou přivedl 
Anděla a Čerta, kteří děti obdarovali balíčky.  

V roce 2022 jsme byli zapojeni do projektu 
Stromeček splněných přání od Gerenali České 
pojišťovny a do charitativní akce Krabice 
od bot, díky nimž se dětem mohla 
pod vánočním stromečkem vyplnit 
i ta nejtajnější přání. V průběhu celého roku 
2022 se rozhodlo velké množství dárců 
podpořit klienty našeho azylového domu 
nejen darováním potřebných věcí a tímto 
bychom rádi všem podporovatelům 
poděkovali za jejich ochotu a laskavost.  

Velmi dobře se nám díky aktivnímu síťování 
s odbornými službami podařilo pracovat 
na změnách v oblasti zvládání a řešení 

závislosti u klientů, kde toto bylo také předmětem vzájemné spolupráce.  

V průběhu roku 2022 bylo přijato 51 žádostí o poskytnutí sociální služby. Službu využilo celkem 65 
klientů, z toho 34 dětí. U cca 50% podpořených klientů se podařilo odejít buď do vlastního bydlení, 
anebo obnovit narušené vazby v původní rodině, kam se vraceli.  

V tomto roce výrazně narostl počet zájemců o ubytování, kteří nemohli být z důvodu plné obsazenosti 
a dlouhému čekání na uvolnění kapacity uspokojeni. 

 

Plány pracoviště do roku 2023: 

Standardně azylové domy pracují s dospělými klienty. My však vidíme velkou příležitost také v podpoře 
jejich dětí, a proto bychom prostřednictvím volnočasových programů chtěli dát dětem šanci rozvinout 
svůj potenciál a případně tak snížit riziko psychických a výchovných problémů.  V rámci těchto aktivit 
se budeme dále síťovat s odborníky, ale poskytneme větší prostor také stážistům a dobrovolníkům. 

V roce 2023 bychom i nadále chtěli pokračovat ve zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb 
a zajistit tak našim klientům bezpečný prostor a odbornou pomoc při řešení jejich mnohdy náročných 
situací.  
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AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI 
 
Název pracoviště: Azylový dům pro matky s dětmi  
 
Adresa pracoviště: Jasmínová 2904/35, 106 00 Praha 10  
 
Telefon na pracoviště: +420 272 657 058 
 
Email na pracoviště: lada.kellnerova@csspraha.cz   
 
 
Azylový dům pro matky s dětmi poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Cílovou skupinou jsou matky s dětmi do 12 let, které se ocitly z různých důvodů bez přístřeší, 
a není v jejich silách tuto krizovou životní situaci samostatně řešit. 
 
Azylový dům se nachází v klidné části sídliště Zahradní Město, v objektu bývalé mateřské školy, jehož 
součástí je i rozsáhlá zahrada.   
 
Pobytová sociální služba umožňuje klientkám a dětem ubytování v maximální délce jeden rok, nabízí 
klidový prostor a odbornou pomoc pro vyřešení překážek na cestě k samostatnému a plnohodnotnému 
životu.  
 
V jednopatrovém objektu se nachází 8 samostatných ubytovacích jednotek o velikosti 1+kk, které jsou 
vybaveny kuchyňským koutem, základním nábytkem a sociálním zařízením se sprchovým koutem. Pro 
děti jsou zde k dispozici dva dětské koutky a ve vlastní zahradě dětské hřiště vybavené herními prvky. 
 
Klientky mohou využívat společnou kuchyňku, prádelnu se sušárnou, společenskou místnost a počítač 
s připojením na internet.  
 
Personálně je chod zařízení zajišťován vedoucí pracoviště, sociální pracovnicí a pracovníky v sociálních 
službách.  
 
Kapacita zařízení je 31 lůžek (8 dospělých klientů + 23 dětí).    

 

Popis činnost pracoviště v roce 2022: 

V roce 2022 nadále probíhal proces transformace služby, který byl započat v předcházejícím roce.   
 
Byly praktikovány v praxi postupy a pravidla, která umožňují snižování prahu služby a její zpřístupnění 
většímu okruhu klientů.  
 
Ubytování je nyní umožněno i klientkám, které se potýkají s různými druhy závislostmi a dalšími 
psychosomatickými potížemi. Samotná závislost či užívání návykových látek klientky služby nijak 
neznevýhodňuje, naopak je tomuto problému věnován zřetel a klientky jsou na konzultacích 
podporovány k aktivnímu řešení svých závislostí.  Samotné užívání alkoholu a drog v zařízení je však 
nadále zakázáno.  
 
Na základě těchto změn byl v průběhu celého roku také kladen důraz na rozšiřování vědomostí  
a dovedností všech pracovníků azylového domu, které jsou nezbytné při práci s klientkami azylového 
domu.  
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Z důvodu potřeby užších kontaktů byla upevňována spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí, 
s neziskovými organizacemi poskytujícími sociálně aktivizační služby, s nadacemi a dalšími subjekty 
pomáhající rodinám s dětmi.  
 
V průběhu celého roku jsme pro klientky a děti pořádali volnočasové aktivity, jejichž cílem bylo 
zpříjemnění pobytu v azylovém domě, navázání bližších vazeb mezi klientkami a dětmi, a i vyzkoušení 
činností, které mnohé klientky zažívají poprvé např. aranžování velikonočních věnců, grilování na 
zahradě spojené s přípravou masa a zeleniny, dětský den pro děti, kreativní dětská odpoledne, 
vytváření vánočních věnců a dekorací.   
 
Vyvrcholením celého roku byl jako každoročně prosinec, kdy děti zažily Mikulášskou nadílku za 
přítomnosti čerta a anděla, a díky veliké pomoci dárců a sponzorů i Vánoce plné dárků.  
 
V rámci postupného zlepšování technického stavu budovy a ve spolupráci s MČ Praha 10 byla v únoru 
2022 realizována výměna všech oken v objektu Azylového domu pro matky s dětmi a z důvodu zvýšení 
bezpečnosti byl zmodernizován a rozšířen kamerový systém azylového domu.  
 
Statistika pracoviště za rok 2022: 
 
Celkem využilo sociální službu: 41 klientů    
Nastoupilo celkem: 24 klientů  
Ukončilo službu: 23 klientů  
Kam klienti odešli: sociální byt 4x, azylový dům 9x, nájemní-podnájemní bydlení 8x, k příbuzným 1x, 
ZDVOP 1x 
 
Plány pracoviště do roku 2023:  
 
V roce 2023 chceme nadále zvyšovat kvalitu poskytované sociální službu. Budeme vytvářet užší 
spolupráci s potřebnými návaznými službami (SAS, adiktologická zařízení, dluhové poradny). Z důvodu 
snižování prahu a potřeby větší podpory a pomoci klientkám, bude v roce 2023 personálně posílen tým 
pracovníků v sociálních službách.  
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AZYLOVÝ DŮM ŠROMOVA 
 
Název pracoviště: Azylový dům Šromova 
 
Adresa pracoviště: Šromova 862/3, 198 00 Praha 9 
 
Telefon na pracoviště:  281 914 376 
 
Email na pracoviště: adsromova@csspraha.cz 
 
 
Popis služeb: 

Azylový dům Šromova poskytuje své služby osobám, které se ocitli bez přístřeší a nejsou schopni 
vlastními silami řešit svou tíživou životní situaci. Cílová skupina zahrnuje jednotlivce bez dětí, tedy ženy, 
muže, bezdětné páry, zároveň také samoživitele i úplné rodiny s dětmi. 
 
Azylový dům se nachází v klidné lokalitě sídliště Černý most, v blízkosti Centrálního parku Černý most 
a rybníka Aloisov. V budově společně sídlí tři služby, mimo již zmiňovaného Azylového domu Šromova 
také Azylový dům pro ženy a Dětská skupina BONA.  
 
Azylový dům Šromova umožňuje klientům ubytování na maximální dobu jednoho roku. Po tuto dobu 
klienti spolupracují se sociálními pracovníky, pracovníky v sociálních službách, a taktéž můžou využít 
služeb psychologa, který do AD dochází jednou týdně. Azylový dům disponuje 19 byty, z nichž je 13  
o velikosti 2kk a 6 o velikosti 1kk. Celková kapacita azylového domu je 66 lůžek. Bytové jednotky jsou 
vybaveny kuchyňským koutem, základním nábytkem a elektrospotřebiči. Součástí bytu je i koupelna  
a WC. Klienti můžou v budově využívat dvě společenské místnosti s počítači a prádelnu.  
 

 

Popis činnosti v roce 2022: 

Rok 2022 byl ovlivněn epidemií COVID 19, ve srovnání s předešlým rokem již minimálně, především 
v rámci občasného výpadku personálu, nutností zajistit podporu klientům, kteří si onemocněním 
aktuálně procházeli. Po uvolnění covidových opatření byly opět obnoveny stáže v AD a také 
zintenzivněno pořádání volnočasových aktivit. Volnočasové aktivity se konaly mimo budovu AD – výlet 
ZOO Praha, park Mirakulum Milovice, zábavní centrum Toboga, ale i v rámci AD prostřednictvím 
tvořivých dílen pro jednotlivce i rodiny. Každoročně děti z azylového domu navštívil Mikuláš 
s pomocníky a vánoční nadílka byla možná díky podpoře štědrých pravidelných dárců. 
 
V roce 2022 byly v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu vyčleněny bytové jednotky pro občany 
Ukrajiny. Služba azylového domu je těmto klientům poskytována ve spolupráci s tlumočníkem, který 
do AD externě dochází.  
 
Rok 2022 byl zásadní i v rámci rozdělení řízení Azylového domu Šromova a Azylového domu pro ženy 
mezi dvě vedoucí. Bylo pracováno na stanovení kompetencí při technickém zajištění budovy a v rámci 
fungování a rozvoje pracovníků v sociálních službách, kteří vykonávají činnost pro obě dvě jmenované 
služby. Nadále je pracováno na sladění specifického chodu obou služeb. 
 
Během roku 2022 byly revidovány standardy kvality sociální služby v oblasti jednání se zájemcem  
o službu, byla vytvořena nová žádost o poskytnutí služby. Při přijímání žadatelů je postupováno dle 
jejich tíživé situace a pořadí vstupu do pořadníku, na což je vytvořena bodová škála. 
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Služba azylového domu byla v roce 2022 poskytnuta celkem 118 klientům, z toho bylo 49 dětí.  
Razantně se navýšil počet zájemců o službu, bylo podáno 162 žádostí s celkovým počtem 343 zájemců.  
 
 
Plány pracoviště do roku 2023: 

Pro rok 2023 je v plánu navýšení počtu pracovníků v sociálních službách o jeden úvazek. Cílem je 
plynulé obsazení směnného nepřetržitého provozu a vyšší míra zapojení pracovníků do přímé práce 
s klienty.  
 
Mezi další cíle patří realizace kroků v rámci stanoveného strategického plánu organizace ve spolupráci 
s metodickým oddělením a aktualizace vnitřních pravidel služby, zejména v rámci individuálního 
plánování.  
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AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY 
 
Název pracoviště:  Azylový dům pro ženy  
 
Adresa pracoviště:  Šromova 862/3, 198 00 Praha 9 
 
Telefon na pracoviště:  +420 731 056 738  
 
Email na pracoviště:  adprozeny@csspraha.cz 
 
 
Stručný popis služeb:  

Azylový dům pro ženy poskytuje dočasné ubytování samotným ženám starším 18 let, které se ocitly 
v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení nebo s nestabilním ubytováním. Ubytování je 
poskytováno v bytových jednotkách 1+kk (4 lůžka) a 2+kk (6 lůžek), kdy jsou přítomna i horní lůžka 
palandy. Celková kapacita zařízení je 14 lůžek. Maximální doba pobytu činí zpravidla 6 měsíců.  
 
Během pobytu jsou klientky v kontaktu se sociálním pracovníkem, se kterým pracují na řešení své 
situace v rámci individuálního plánu. Nejčastějšími tématy jsou: finanční situace, hledání a udržení 
zaměstnání, řešení zdravotního stavu, zpřehlednění a řešení finančních pohledávek, navázání kontaktu 
s rodinou, dopomoc při jednání na úřadech a hledání následného a stabilního bydlení. Pomoc klientky 
nacházejí nejen u sociálního pracovníka, ale i u dalších pomáhajících odborníků, kteří do zařízení 
docházejí (např. u psychologa). Na chodu azylového domu se podílejí pracovníci v sociálních službách, 
kteří mimo přímé práce s klientkami zajišťují také nepřetržitý provoz recepce.   
 
 
Popis činnosti pracoviště v roce 2022: 

Od 1.1.2022 došlo ke změně vedoucí služby a v průběhu roku 2022 také k přijetí nové sociální 
pracovnice. Uplynulý rok byl tedy ve znamení ukotvování pozic, seznamování se se službou, zaučování 
nového pracovníka a zavádění řady inovací v poskytování služby samotné. I přes jarní opatření COVID-
19 a válce na Ukrajině spojené s vlnou migrace byla služba zachována ve stejném rozsahu jako 
v minulých letech. Další změnou byla obměna metodického vedení služby a práce na aktualizaci 
pravidel služby v kontextu aktuálních trendů v sociálních službách a poslání organizace. Došlo k větší 
provázanosti a spolupráci mezi jednotlivými středisky CSSP.  
 
V roce 2022 bylo poskytnuto ubytování celkem 41 klientkám. Průměrný věk klientek byl 47 let  
a nejčastěji odcházely buď do dalšího azylového domu, nebo do pronájmu mimo sociální služby. 
Dostupnost běžného bydlení však i nadále zůstává pro řadu klientek jejich největší neuspokojenou 
potřebou.  
 
 
Plány pracoviště do roku 2023: 

V následujícím roce se chceme zaměřit na další metodický rozvoj služby, přičemž stěžejním tématem 
je posilování kompetencí a rozvoj pracovníků přímé péče s cílem zvyšování kvality poskytované služby. 
Dále plánujeme pořádat volnočasové aktivity pro klientky ADŽ a více zapojovat stážisty a praktikanty 
do práce v azylovém domě za účelem podpory jejich reálného vhledu do problematiky poskytování 
sociální služby a výkonu pozice sociálního pracovníka v zařízení.  
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LOĎ HERMES – NOCLEHÁRNA 
  
Název pracoviště: Loď Hermes – noclehárna 
 
Adresa pracoviště: Nábřeží Kapitána Jaroše, pod Štefánikovým mostem, Praha 7/ levý břeh 
 
Telefon na pracoviště: +420 774 986 792 (Martin Novotný) 
 
Email na pracoviště: recepce.hermes@csspraha.cz  
 
 
Stručný popis služeb: 

Loď Hermes, jakožto noclehárna zajišťuje podporu osob v nepříznivé sociální situaci, které mají zájem 
o využití hygienického zařízení a přenocování s cílem jejich efektivního sociálního začlenění do 
společnosti. 

Noclehárna na lodi Hermes je největší noclehárnou v hlavním městě Praha co do kapacity (180 lůžek).  

Posláním služby je podpora při stabilizaci situace osob, které se ocitly v důsledku tíživých sociálních  
a životních podmínek bez domova nebo možnosti jiného ubytování. V provozu je každý den od 19:30 
do 6:30. 

Loď Hermes nabízí možnosti noclehu v pěti až šesti lůžkových kajutách. Klientům dále nabízí dostatečně 
velké prostory pro osobní hygienu. Vedle těchto prostor je také možné využít společenskou místnost s 
televizí a kontaktní místnost. Sociální službu může klient využít i se svým psem. 

Přímo na lodi Hermes je poskytováno základní sociální poradenství a psychologické poradenství. 

Uživatelé jsou v pravidelných konzultacích během individuálního plánování informováni o následných 
službách, spolupráci s úřady, případně mohou pravidelně navázat se sociálním pracovníkem kontakt pro 
sdílení svých zkušeností a pocitů. 

V omezeném množství je k dispozici sociální šatník. Ve všední dny je klientům také poskytováno jídlo 
(12:00 – 14:00). 

 

Popis činnosti pracoviště v roce 2022: 

Oproti dvěma minulým rokům byl rok 2022 opět obdobím, kdy mohly být ve službě klientům 
poskytovány standardní výkony, které do noclehárny patří. Zejména se to týká zintenzivnění 
pravidelných konzultací s klienty, které vedou k tvorbě a plnění individuálních plánů, nebo mají za úkol 
zklidnění či posílení sebevědomí v kritických chvílích klientů noclehárny. 

Důležitým prvkem poskytování služby je snížení prahu týkající se alkoholu a drog, čímž se loď Hermes 
řadí mezi jedny z mála nocleháren v Praze, kde lze přečkat noc i pod vlivem návykových látek a alkoholu 
(Samotná konzumace alkoholu a omamných a psychotropních látek je však přímo v prostorách služby 
zakázána stejně jako jejich vnášení). To s sebou přináší vyšší požadavky na řešení krizových situací mezi 
klienty a v podobě častého porušování ubytovacího řádu. Cílené školení zaměstnanců však poskytuje 
zaměstnancům důležité nástroje pro řešení těchto situací. 

Během roku 2022 došlo k zásadnímu snížení kapacity lodi Hermes na 180 lůžek. Důvodem je zejména 
zvýšení komfortu a kvality poskytování služby. Vedle toho je však tato noclehárna stále kapacitně 
největší, což se projevuje zejména při zimních opatření, kdy je na ni v rámci terénních služeb  
a dispečinku přeposíláno největší počet klientů, kteří by jinak museli během mrazivých nocí zůstat 
venku.  
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Zejména v průběhu podzimních měsíců jsme zaznamenali meziroční nárůst počtu klientů, což lze přičíst 
jednak zmíněnému snížení prahu, ale také příchodu ukrajinských uprchlíků, v důsledku čehož vzrostla 
poptávka po ubytovacích kapacitách v celé Praze, a v neposlední řadě zavírání několika velkokapacitních 
pražských ubytoven obývaných sociálně znevýhodněnými osobami. 

V rámci provozního zázemí služby se během tohoto roku podařilo zajistit několik oprav a renovací. 

Jako nejdůležitější lze zmínit oprava a renovace vybavení společenské místnosti s televizí. 

 

Statistika pracoviště za rok 2022: 

Měsíc Celkem Muži Ženy Noví Počet neplatících 

Odmítnutí 

A 
B 

kapacita 

D 

6měsíců 
zdraví 

Leden 2792 2387 405 77 2792 10 0 0 0 

Únor 2738 2379 359 63 2738 3 0 0 0 

Březen 3437 2946 491 79 3437 7 0 1 0 

Duben 3753 2971 782 81 3753 23 0 4 0 

Květen 3323 2709 614 50 3323 7 0 0 0 

Červen 3030 2483 548 49 3030 4 0 1 0 

Červenec 3197 2607 590 50 3197 9 0 2 0 

Srpen 2818 2231 587 48 2818 7 0 2 0 

Září 3483 2770 713 59 3483 25 0 1 2 

Říjen 3987 3092 895 51 3987 50 1 0 0 

Listopad 4508 3572 936 65 4508 31 19 0 1 

Prosinec 4637 3876 760 81 4637 32 2 0 0 

Celkem 41703 34023 7680 753 41703 208 22 11 3 

 

Plány pracoviště do roku 2023: 

V rámci provozních úprav a renovací je stále prioritou rozsáhlá rekonstrukce dřevěných podlah ve 
společných prostorách noclehárny, které se nepodařilo v roce 2022 realizovat. 

Velkým plánem je znovunastavení pravidelné zdravotnické podpory klientů, které musí být 
poskytováno pravidelně a v dostatečné kapacitě. 

Prioritou pro poskytování služby samotné je prohlubování vztahu s klienty. Následně je nezbytné  
v rámci CSSP pracovat na užší provázanosti a návaznosti jednotlivých služeb, aby motivovaní klienti 
nezůstávali na půl cesty a bez podpory v procesu změny svých postojů a jednání. Velmi početnou 
skupinou klientů využívající nejen noclehárnu, ale i další služby pro osoby bez přístřeší, jsou lidi 
důchodového věku a lidi se zdravotním omezením, ať už fyziologickým či psychickým. V roce 2023 je 
tak nezbytné se důsledně věnovat i tomuto tématu a společně s vedením působit na nutnosti změn na 
nejvyšší rozhodující úrovni. 
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TERÉNNÍ PROGRAMY PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ 
 
Název pracoviště: Terénní programy pro osoby bez přístřeší 
 
Adresa pracoviště: Donovalská 1658/30, 149 00, Praha 11 – Chodov, 
   Na Harfě 712/7, 190 00, Praha 9 – Vysočany. 
 
Vedoucí pracoviště: Mgr. David Veber, +420 604 291 269, david.veber@csspraha.cz. 
 
Telefonní kontakty: Donovalská:  

+420 739 440 771, +420 739 891 407, 
Harfa: 
+420 732 410 438, +420 730 574 237, +420 731 422 585, +420 603 366 679. 

 
Emailové kontakty: Donovalská: 
   jiri.skvor@csspraha.cz,stepanka.altova@csspraha.cz,  

eva.stehlikova@csspraha.cz, 
Harfa: 
jitka.cervinkova@csspraha.cz, petr.kamenicek@csspraha.cz, 
denisa.venclikova@csspraha.cz, zdenek.plisek@csspraha.cz.  

 
 

Stručný popis služby: 

Vyhledáváme osoby bez přístřeší, abychom s nimi formou rozhovoru navázali spolupráci, poskytli 
ošacení, potraviny, další materiální pomoc (stany, spacáky, …) ale také základní zdravotnický materiál, 
a především odborné poradenství, směřující k řešení jejich nepříznivé životní situace. Hlavní náplní 
práce je zprostředkování další sociální pomoci a podpora při jejím využívání a zachycení klientů do sítě 
poskytovaných sociálních služeb. 

Vzhledem k počtu pracovníků je maximální denní kapacita stanovena na 42 klientů. V denní kapacitě 
jsou započítávány zimní a letní měsíce, kdy je činnost Terénních programů různá – v zimních měsících 
jsou Terénní programy využívány k mnoha převozům mezi zařízeními, k převozům klientů k lékařům  
a do různých institucí či častějším doprovodům klientů vzhledem ke klimatickým podmínkám, kdy 
všechny tyto činnosti jsou časově náročné, a naopak v letních měsících obecně platí, že zájem o služby 
terénních programů je, ze strany osob bez domova, menší. 

 

Popis činností pracoviště v roce 2022: 

Rok 2022 byl pro Terénní programy rokem několika zásadních událostí a ve stabilizaci počtu 
pracovníků. 

Stabilizace pracovníků spočívala v tom, že byla ukončena činnost humanitárních hotelů, kde někteří 
terénní pracovníci dlouhodobě pracovali, a následně byla tato zařízení nahrazena městskými 
ubytovnami, do kterých se daní terénní pracovníci přeřadili a s sebou si vzali i novou náplň práce. Díky 
této skutečnosti se vyjasnila a ustálila personální obsazenost Terénních programů.  

První zásadní událostí, která zasáhla do standardního fungování naší služby, byla ruská agrese na 
Ukrajině. Díky této situaci se dala do pohybu obrovská masa ukrajinských občanů, kteří zamířili do 
okolních, ale i vzdálenějších zemí, do České republiky nevyjímaje, a toto jsme zaznamenali také v rámci 
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činností Terénních programů. S přívalem ukrajinských uprchlíků vznikla potřeba se vypořádat, pomoci 
a postavit se k němu čelem. Vznikala Krajská asistenční centra, na jejichž chodu se podíleli také 
pracovníci terénních programů, a to ať jako dobrovolníci ve svém volném čase, tak jako pracovníci 
Terénních programů ve své pracovní době, kdy pomáhali s převozy, agendou, doprovody a dalšími 
činnostmi jako podpůrní pracovníci pro nejohroženější ukrajinské uprchlíky, kterým hrozilo, že 
nebudou mít střechu nad hlavou. Během těchto mimořádných činností jsme však nezapomínali ani na 
své stále klienty z řad osob bez domova, pro které byla situace také zásadní, neb se mnohem rychleji 
zaplňovaly kapacity v sociálních zařízeních, institucích a dalších místech, které osoby bez domova 
běžně navštěvují a se kterými komunikují s cílem zlepšit svou nepříznivou sociální situaci. Dovolím si 
tvrdit, že s touto situací jsme se vypořádali (a stále vypořádáváme) se ctí, na maximu možného  
a s pocitem, že naše práce má obrovský smysl.  

Druhou zásadní událostí bylo ukončení provozu humanitárních hotelů, které byly spuštěny v počátcích 
„doby covid“ (covid-19), jako ochrana pro nejzranitelnější osoby bez domova (starší lidi, chronicky 
nemocní, s handicapem a podobní). Po několika letech se tedy uzavřel kruh, humanitární hotely byly 
uzavřeny a plynule přešly v provoz městských ubytoven, nikoli však na všech stávajících hotelech (k 
tomuhle účelu zůstal sloužit jediný původní humanitární hotel). Dlouhodobá práce terénních 
pracovníků na humanitárních hotelech přinesla své ovoce v podobě velmi úzké a cílené sociální práce 
s osobami na hotelech ubytovanými, což mělo za následek zlepšení jejich sociální situace, posun do 
návazných forem bydlení, nalezení práce, obnovení sociálních a rodinných vazeb a tak podobně. 
Někteří terénní pracovníci se s touto činností natolik ztotožnili, že plynule přešli do provozu městských 
ubytoven, což pomohlo k již zmíněné stabilizaci pracovních pozic v Terénních programech. Pracovníci 
Terénních programů pak pomáhali s přesuny ubytovaných mezi zařízeními a případným navázáním 
klientů, kteří zvolili cestu zpět na ulici. 

Třetí zásadnější událostí roku 2022, která se však svou podstatou nejvíce blíží standardnímu fungování 
Terénních programů, bylo uzavírání několika vysokokapacitních ubytoven. Dvě ubytovny se uzavíraly 
na MČ Praha 6 a jedna na MČ Praha 10. V prvním případě uzavírání ubytovny na Praze 6 byly veškeré 
činnosti zanechány na „ramenou“ pracovníků Terénních programů, kteří tak prošli celým procesem 
uzavírání ubytovny bez podpory městské části či jiných subjektů. Zmapovali situaci, zmapovali klienty, 
které se následně snažili co nejvíce namotivovat ke včasnému řešení situace, pomáhali ubytovaným 
s obvoláváním dalších ubytoven, s balením, ale také se samotným stěhováním v případech, kdy to bylo 
nezbytné. Ve výsledku se ubytovna uzavřela a všichni, kteří stáli o naši pomoc, byli přestěhováni  
a ubytováni v jiných ubytovnách či sociálních zařízeních. Na tomhle případě jsme si dokázali, že jsme 
schopni celý proces ukočírovat a zvládnout, nicméně se jednalo o velmi náročnou práci (měsíc 
intenzivní práce téměř pro dvě dvojice terénních pracovníků), která by neměla spadat kompletně jen 
na Terénní programy. Tenhle postoj jsme zastávali v dalších dvou případech uzavírání ubytovny, kde 
už se jednalo o příkladnou spolupráci Terénních programů (nikoli jen CSSP), městské části a jejich 
sociálních kurátorů.  

Určitě by se našlo i více události a činností, které nejsou standardní náplní Terénních programů, ale 
tohle byly a jsou ty nejzásadnější z nich. Z dalších bych pouze zmínil klasické každoroční humanitární 
zimní opatření trvající standardně od začátku prosince do konce března následujícího roku, jejichž 
nedílnou a podstatnou součástí jsou pracovníci Terénních programů. Většinu standardního pracovního 
roku terénních pracovníků pak pokryjí činnosti, viz stručný popis služby.  

V roce 2022 měly Terénní programy 938 unikátních klientů, z čehož bylo 782 mužů a 156 žen. Pokles 
unikátních klientů oproti roku 2021 je opět dán prohlubováním a zintenzivňováním podpory klientům, 
za účelem zlepšování jejich celkové nepříznivé sociální a životní situace. Co se pak týče veškeré celkové 
pomoci osobám bez domova, ať už z pohledu poradenství, materiální, potravinové pomoci či čehokoli 
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dalšího, tak v roce 2022 Terénní programy vykonaly 12.032 výkonů pro naše klienty a jednorázové 
kontakty. 

 

Plány pracoviště do roku 2023: 

V plánu máme pokračování prohlubování a zintenzivňování spolupráce s jednotlivými klienty. Dále 
počítáme i s jednorázovými činnostmi, jako je rozdávání potravinové či materiální pomoci, zejména 
pak v průběhu stávajícího a následujícího zimního období, a již na začátku roku 2023 víme, že nás 
zřejmě čeká další uzavírání minimálně jedné ubytovny. V neposlední řadě bychom taky rádi rozšířily 
stávající terénní týmy o jeden další.  

Nevíme, co nám rok 2023 přichystá, ale budeme chtít být maximálně připraveni na všechno, co nám 
nabídne. 
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TERÉNNÍ PROGRAMY-MODRÝ TÝM 
 
Název pracoviště: Terénní programy – Modrý tým 
 
Adresa pracoviště: Dělnická 54, Praha 7 
 
Kontaktní telefon: 737 171 936 
 
 
Stručný popis služby: 
 
Modrý tým poskytuje podporu osobám, které mají své bydlení, ale z různých důvodů potřebují v tomto 
bydlení podporu. Mohou to být jednotlivci, ale i celé rodiny s nezletilými dětmi. U nás najdou podporu, 
pomoci a radu, jak se v různých situacích zachovat, a to všechno s cílem, aby si své bydlení byli schopni 
udržet.  
 
Popis činností pracoviště v roce 2022: 
 
Modrý tým funguje od září 2021. Nejprve začínal jako tým poskytující podporu lidem v tréninkových 
bytech spravovaných Centrem sociálních služeb Praha a v roce 2022 rozšířil své možnosti poskytování 
podpory i na byty poskytované klientům městskými částmi či hlavním městem Prahou a byty 
poskytované klientům prostřednictvím Městské nájemní agentury, která vznikla rovněž v rámci Centra 
sociálních služeb. V současné době poskytujeme podporu v 38 bytech. Kapacitu stále volnou máme.  
 
V roce 2022 se nám kromě rozšíření možností, kde poskytujeme naše služby, podařilo i rozšířit náš tým, 
v současné době tým tvoří celkem 5 osob, navázat spolupráci s MNA a bytovým odborem hl. m. Prahy. 
Jak je vidno, společně se nám daří a to nejen po pracovní stránce. V pracovní oblasti jsme ještě celou 
dobu pracovali na dobré podobě naší práce, kterou se snažíme zachytit i v psaných formách. 
  
Rok 2022 byl tedy pro nás rokem tvořivým a zároveň ustalujícím vytvořené. Tvořili jsem si svou 
koncepci – k čemu tu jsme a kam jdeme, tvořili jsme a tvoříme si stále své metodické postupy. Jsme 
prozatím pořád v dynamickém vývoji, takže předpokládáme, že i rok 2023 bude ještě nadále rokem 
tvořivým, ale už se těšíme i na roky klidnější.  
 
Modrý tým je součástí terénních programů od září 2021. Zde uvádíme popis jeho činností, abychom 
jasněji zarámovali činnosti týmu:  
 

a) Pro koho jsme určení? – pro osoby/rodiny s nezletilými dětmi/ bezdětné páry. Zkrátka jsem 
určeni pro všechny osoby, které bydlí a potřebují podporu, aby v tomto bydlení mohli 
setrvat.  

b) Jak pracujeme? – docházíme za našimi klienty do jejich prostředí nebo si s nimi dáváme 
schůzky u nás v kanceláři, můžeme rovněž klienty dle jejich potřeby doprovázet na úřady, 
někdy s klienty chodíme i na procházky, potřebují-li to.  

c) Co přesně tedy děláme? 
- pomáháme klientům se zapojit do komunity která je obklopuje, 

případně navázat nové vztahy (organizujeme pro klienty vánoční 
setkání, společné výlety, učíme se, jak odpočívat a jak se bavit) 

- nabízíme pomoc při jednání na úřadech (doprovody a zastupování 
v jednání na úřadech, nácvik potřebných dovedností při jednání 
s úředníky apod.) 

- nabízíme pomoc při komunikaci se sousedy (pomoc při řešení stížností) 
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- koordinujeme péči o klienta (navazujeme dalších služby pro klienty, 
pomáháme vyjednat klientům podobu poskytované návazné služby) 

- pomáháme klientům s nácvikem praktických dovedností (udržování  
a vedení domácnosti, kde si sjednat opravu v bytě apod.) 

- pomáháme klientům najít a navázat zdravotnickou péči v případě 
potřeby 

- podporujeme klienty při finančním plánování (hrazení nájemného či 
ostatních povinných plateb, finanční plánování výdajů a rozvaha nad 
nimi apod.) 

- pomáháme klientům vytvořit si pozitivní vidění budoucnosti a hledáme 
společně s ním, kde nalézat opory v jeho životě 

- řešíme s nimi krizové situace 
 
Když to hodně zkrátíme, provázíme lidi jejich životy, společně prožíváme to radostné i ty starosti, 
pomáháme lidem najít si jejich životní cestu.  
 
 
Plány pracoviště do roku 2023: 
 
Samozřejmě bychom se rádi rozrůstali, ale náš růst je závislý na tom, zda bude dostatek bytů pro klienty 
sociálních služeb. Proto si přejeme, aby v následujícím roce, ale i letech budoucích byla vytvořena 
strategie, která by umožnila stále více klientům nacházet stále bydlení ve standardních bytech.  
 
Do té doby budeme pomáhat všem lidem, kteří o naši pomoc projeví zájem a dokazovat tak, že bydlení 
je naprostý základ pro možnost posouvat klienty ze sociálních služeb k samostatnému životu.   
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MĚSTSKÁ NÁJEMNÍ AGENTURA 
 
Název střediska: Městská nájemní agentura (MNA) 
 
Adresa pracoviště: Školská 687/13, 110 00 Praha 1, 
 
Tel.:   +420 739 797 044, Mgr. Kristýna Andrlová, LL.M. 
 
 
Poskytované služby: 
 
Městská nájemní agentura je nová veřejná služba určená majitelům bytů i lidem v bytové nouzi, jejímž 
účelem je poskytování dostupného bydlení v Praze využitím realitního trhu.   
 
 
Stručný popis služeb:  
 
Fungujeme jako spojka mezi majiteli pražských bytů a našimi nájemníky. Majitelům nabízíme sadu 
důležitých garancí a služeb, jako jsou pravidelné hrazení garantovaného příjmu či opravy bytu nad 
rámec běžných. Klientům poskytujeme podporu při bydlení a v případě potřeby jim zajišťujeme sociální 
službu. Tak vycházíme vstříc oběma stranám a snižujeme bariéry vstupu k dobrému a stabilnímu 
bydlení. 
 
Podmínky pro kvalitní život v Praze nám nejsou lhostejné. Výběrem bytů přispíváme ke snížení rizika 
segregace a tvorby vyloučených lokalit. Při zabydlování a údržbě bytů také myslíme na udržitelnost, 
pomáháme tak předcházet dluhům za energie a šetříme životní prostředí Prahy. 
 
Kapacita služeb (celková, okamžitá/denní): 
 
Do konce roku 2023 plánujeme naši kapacitu rozšířit na max. 75 bytů.  
 
 
Popis činností pracoviště v roce 2022 (změny ve službách, projekty, mimořádné činnosti, apod.): 
 
Během roku 2022 se díky navazování spolupráce s majiteli bytů náš bytový fond podařilo téměř 
ztrojnásobit z 16 bytů na konci roku 2021 na 43 bytů. Na konci roku bylo zabydlených celkem 37 bytů 
domácnostmi různé velikosti, které čítají 52 dospělých všech věkových kategorií a 52 dětí.   
 
Celý rok jsme společně s nájemníky řešili výrazný nárůst cen energií i zdražování tak, aby si své bydlení 
dokázali udržet. U většiny se nám to podařilo, ať už poradenstvím, navázáním na potravinovou banku 
či na sociální službu, která pomůže s vyřízením vhodných dávek, poskytnutím slevy nebo navržením 
splátkového kalendáře. Díky tomu jsme mohli prodloužit všech 12 nájemních smluv, které jsme 
podepsali již během roku 2021. Řešili jsme však i sousedské stížnosti s tím, že ve většině případů se 
nám podařilo situaci urovnat. Přestože se snažíme nájemníky v bytech především stabilizovat, museli 
jsme podat dvě výpovědi z nájmu za vážná porušení smluvních ujednání.  
 
S příchodem uprchlíků utíkajících před válkou na Ukrajině jsme nabídli celkem 10 % bytů, které máme 
k dispozici za účelem zabydlení této skupiny osob v akutní bytové nouzi. Během několika měsíců jsme 
takto poskytli 4 byty celkem 6 ukrajinským domácnostem, z toho dvěma krátkodobě k překlenutí 
akutní krize.    
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Ruku v ruce s narůstajícím počtem bytů, nájemníků a procesů kolem správy bytů se zvýšil počet 
zaměstnanců Městské nájemní agentury. V září jsme se proto přestěhovali do vhodnějších prostor 
v centru Prahy. Od října jsme plně k dispozici na adrese Školská 687/13. 
 
V září 2022 Rada hlavního města Prahy schválila naše pokračování a rozšiřování našich kapacit až do 
roku 2025.  
 
Až do podzimu 2022 jsme se potýkali s nedostatkem sociálních pracovníků ve spolupracujících 
službách, kteří by doprovázeli naše nájemníky v novém bydlení nebo při výkyvech v jejich finanční 
situaci. S posílením řad v sociálních službách i v našem týmu jsme se během podzimu pustili do 
urychleného zabydlování volných bytů. Podařilo se nám tak zabydlet nebo rezervovat takřka všechny 
byty. 
 
 
Statistika pracoviště za rok 2022: 
 
V roce 2022 byla MNA kontaktována majiteli s nabídkou 81 bytů. Dělo se tak především v rámci 
zveřejněné druhé poptávky bytů, která se uskutečnila na přelomu roku 2021 a 2022 a která byla 
doprovázena výraznou medializací. Nabídky bytu či žádosti o informace k nabízeným službám od 
majitelů nicméně přicházejí průběžně v řádu několika jednotek měsíčně. Od června 2022 jsme 
z kapacitních důvodů přestali nové nabídky přijímat kromě nejvíce žádaných bytů malých dispozic.  
 
Během roku 2022 jsme uzavřeli smlouvu o poskytnutí bytu na celkem 28 bytů a jednu smlouvu jsme 
ukončili dohodou. K bytům jsme nově uzavřeli 28 nájemních smluv, 2 smlouvy jsme vypověděli a 12 
jich po jednom roce prodloužili. 
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MĚSTSKÉ UBYTOVNY 
 
Název pracoviště: Městské ubytovny (MUb) 
 
Adresa pracoviště: 
 
Oddělení koordinace městských ubytoven CSSP – Žilinská 2769/2, 141 00 Praha 4 - Záběhlice 
MUb U Kloubových domů – U Kloubových domů 515/2, 190 00 Praha 9 - Vysočany 
MUb Neklanova – Neklanova 148/34, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad 
MUb Strojírenská – Strojírenská 386/12, 155 21 Praha – Zličín 
 
Kontaktní telefon: 603 403 821 
 
Email:  
mub@csspraha.cz; pavel.rehacek@csspraha.cz,simona.simickova@csspraha.cz  
 
 
Kapacita služeb: 

• MUb U Kloubových domů – 50 míst – muži i ženy. 
• MUb Neklanova – 45 míst – ženy a „transgender“ osoby. 
• MUb Strojírenská – 23 míst – muži i ženy. 

 
 
Popis činnosti pracoviště v roce 2022: 
 
Městské ubytovny (MUb) jsou ubytovací zařízení pro osoby, které jsou bez domova nebo jsou ohroženy 
ztrátou bydlení a pobytem na ulici jsou zranitelné z důvodu svého věku či zdravotního stavu. MUb jsou 
zřizovány hlavním městem Prahou pod koordinací Centra sociálních služeb Praha ve spolupráci  
s poskytovateli sociálních služeb, jejichž provoz byl oficiálně zahájen k 1.7.2022. Ubytování je 
poskytováno na základě smlouvy o ubytování na 1 rok s možným prodloužením po vyhodnocení situace 
a dosavadního působení ubytované osoby na ubytovně. 
 
Na ubytovně je možné spolupracovat se sociálními pracovníky, kteří nabízí podporu ve stabilizaci 
sociálně nepříznivé situace, jako je pomoc při jednání s úřady, s žádostmi o vyřízení dokladů či zajištění 
finančních prostředků na uhrazení poplatku za ubytování. Během pobytu je kladen důraz na poklidné 
soužití všech ubytovaných, dodržování nastavených pravidel a řešení nepříznivé sociální situace  
a zajištění standardního bydlení. 
 
CSSP v roli koordinátora spolupracuje s provozovateli objektů na straně jedné, na druhé straně  
s poskytovateli sociálních služeb působícími přímo na MUb, kteří jsou zapojeni v doplňkové síti, a 
dalšími externími poskytovateli a partnery, jako jsou ÚMČ, ÚP apod. 
 
Městské ubytovny jsou jedním z návazných řešení bydlení pro osoby, které byly v rámci humanitárních 
opatření během pandemie koronaviru ubytovány na humanitárních hotelech. Provoz hotelů byl 
ukončen 30.6.2022 a na městské ubytovny se přesunulo celkem 111 osob.  
 
V rámci spuštění MUb byl také zahájen příjem žádostí zájemců o ubytování na MUb skrze Kontaktní 
místa pro bydlení a sociálně právní poradnu Kontakt, a to od 17.10.2022. Do konce roku bylo přijato 
97 žádostí, kterými se zabývala mezioborová Pracovní skupina MUb a řediteli CSSP podala doporučení 
k zařazení či nezařazení do pořadníku. Následně 17 nejvýše obodovaným zájemcům bylo nabídnuto 
místo na MUb a došlo k zabydlení, což bylo umožněno měnícím se počtem ubytovaných, nejčastěji 
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v důsledku stěhování nebo úmrtí ubytované osoby. Ostatní zájemci byli dle bodového ohodnocení 
zařazeni do pořadníku a čekají na uvolnění kapacit. 
 
Statistika pracoviště za rok 2022: 
 

Celková kapacita    118 míst 
Přijatých žádostí o ubytování na MUb  97 
Z toho vyhověno zájemcům   17 

 
Plány pracoviště do roku 2023: 
 
Z kraje roku 2023 je plánováno navýšení kapacity MUb Strojírenská, jejíž jedna část byla vyhrazena pro 
ubytování ukrajinských uprchlíků. Díky tomuto navýšení bude kapacita ubytovny zhruba 50 míst. 

V roce 2023 bude CSSP a jeho partneři aktivně vyhledávat vhodné objekty, které budou splňovat 
požadavky na provoz městské ubytovny tak, aby bylo možné uspokojit potřeby osob, které se ocitly  
v bytové nouzi nebo jsou přímo na ulici. Snahou je zajistit objekt – ubytovnu, která by byla vhodná pro 
matky s dětmi. 
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HUMANITÁRNÍ ODDĚLENÍ 
 
Název pracoviště: Humanitární oddělení 
 
Adresa pracoviště: Žilinská 2769/2, Praha 4, 140 00 
 
Telefon na pracoviště: 774 160 484, Nikol Hladíková - vedoucí humanitárního oddělení 
 
Email na pracoviště: nikol.hladikova@csspraha.cz 
 
 
Stručný popis služeb/ Kapacita služeb (celková, okamžitá/denní): 

Noclehárna Michle- umožňuje osobám bez přístřeší bezpečný nocleh a možnost využít hygienické 
zázemí. Její kapacita pro 72 míst pro muže (4 rezervované pro Intervenční tým a 16 míst pro ženy.  

Výdejna stravy - je součástí noclehárny Michle, kde se od pondělí do pátku od 11:30 vydává 
potravinový balíček (cca. 100 balíčků) a od prosince 2022 také 100 porcí teplého oběda ve spolupráci 
s organizací Jídlo pro všechny.  

Assessment tým na KACPU - tým, který působil na KACPU v období 3/2022 - 7/2022 byl tvořený 
sociálními pracovníky a tlumočníky, měl za úkol mapovat potřeby uprchlíků z Ukrajiny, doprovázet je 
od vstupu do vízového procesu, přes vydání humanitární dávky až po doprovod do následného 
ubytování. Tým na KACPU působil 87 dní, zmapoval více než 2800 uprchlíků a provedl přes 171 
doprovodů (průměrně 16 osob na jeden doprovod) do detenčních zařízení, kde byla většina uprchlíků 
ubytována.  

Stanové tábory Malešice a Troja - stanové tábory byly zřízené k tomu, aby bylo poskytnuto nouzové 
ubytování, strava, materiální pomoc, základní sociální poradenství, lékařská péče, aktivity pro děti aj. 
Stanové tábory fungovaly 108 dní, od 1.6. 2022 do 16.9. 2022, ubytovalo se zde 1672 uprchlíků  
z Ukrajiny a na spolupráci se podílelo přes 100 dobrovolníků a kolegů z organizací Naděje, OPU a CSSP.  

Humanitární zařízení “Florenc” - je zařízení na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny (od 16.9.2022 do března 
2023), tranzitujícím přes území Česka a pro uprchlíky, kteří akutně přišli o ubytování a hrozí, že 
zůstanou bez přístřeší na ulici, v kapacitě max 100 lůžek, s proměnlivou obsazeností (přičemž nevyužité 
kapacity se dynamicky využívají pro osoby bez domova v rámci zimních humanitárních opatření). 

Původně byl humanitární hotel pouze pro dvě skupiny ukrajinských uprchlíků, a to pro tranzitující, kteří 
Prahou jen projíždějí a pro ty, kteří vypadli ze systému ubytování, z důvodu ztráty ubytování od KACPU, 
kdy obvyklá/nejčastější zakázka byla vyřešení dokladů, stabilizace zdravotního stavu nebo základní 
poradenství, co dál a jaké má daný klient možnosti, když přišel o ubytování.  

Následně se díky zhoršené situaci na Hlavním nádraží, kde se denně ocitali stovky syrských uprchlíků 
bez prostředků a spali v parku, rozšířil o další režim a to pro tranzitující syrské uprchlíky. 

Ve spolupráci s Iniciativou Hlavák jsme jim poskytli možnost se v klidu vyspat, umýt a druhý den se 
opět vydat na cestu.  

Další režim přišel se zimou a s nedostatkem ubytovacích kapacit pro 24/7 pro osoby bez domova, takže 
se na Florenci vytvořilo 60 míst pro nejvíce zranitelné.  

Od 16.9. 2022 do 30.1.2023 bylo na Florenci ubytováno 982 ukrajinských uprchlíků, 1350 syrských 
uprchlíků a je vyčleněno 60 míst pro osoby bez domova s možností navýšení.  
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Humanitární zařízení “Zámeček” - bylo zřízeno pro účely zimních humanitárních opatření a pro 
vystonání Covid+ lidí bez domova. V reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině bylo vytvořeno křídlo pro 
válečné uprchlíky a zařízení tak mohlo ihned reagovat na vznikající potřebu zajištění střechy nad hlavou 
přijíždějícím uprchlíkům bezprostředně zkraje konfliktu. Kapacita zařízení byla postupně navyšována 
až na současných 132 lůžek. Hotel je zaměřen na zvlášť potřebné válečné uprchlíky (zpravidla matky  
s dětmi, uprchlíky se zdravotními komplikacemi, vícečetné rodiny, jedince i skupiny vyžadující 
průběžnou asistenci či dopomoc). Součástí profilu klientů je také zájem zůstat v České republice a 
postupně se integrovat. 

Intervenční tým - v rámci zimních humanitárních opatření stejně jako v roce 2021, vyjíždí do ulic 
Intervenční tým, ve spolupráci mezi CSSP, Vodní záchrannou službou Hippocampus a kolegy z Naděje. 
Tým se skládá z řidiče, zdravotní sestry a sociálního pracovníka. Intervenční tým funguje od 16:00 do 
2:00, kdy na základě nabrané zakázky ze zimního dispečinku, vyjíždí do terénu. Role v týmu jsou 
rozděleny podle kompetencí, oblastí odbornosti. Podle toho jsou také rozděleny oblasti zjišťování 
skutečností a dopomoc s vyřizováním (např. při převozu do nemocnice či při propuštění). Cílovou 
skupinou jsou osoby bez domova s potřebami na pomezí sociálního a zdravotního sektoru, velmi 
zásadní je spolupráce se zdravotnickými zařízeními při příjmu a propouštění osob bez domova. 
Nejčastěji se vyjíždí ke klientovi, který potřebuje převoz na nocleh, provedení hygieny, je propuštěn  
z nemocnice nebo není vpuštěn na noclehárnu z důvodu vyšší hladiny alkoholu v krvi a kdy je 
Intervenčním týmem doprovozen na záchytku.  

 

Popis činnosti pracoviště (změny ve službách, projekty, mimořádné činnosti, apod.): 

Humanitární oddělení realizovalo od února r. 2022 do prosince r. 2022, mimo svou běžnou činnost, 
rozsáhlá opatření na pomoc a podporu utečencům před vojenskou agresí Ruska na území Ukrajiny. 
Byla rozličné povahy, a to jak v rámci krizové spolupráce a zajištění okamžité emergentní pomoci  
s ubytováním, tak trvalejší podpory lidem se specifickými potřebami, zranitelným utečencům  
a utečencům, kteří se ocitli bez domova.  

CSSP je členem Štábu KACPU hl.m. Prahy a plní zde roli sociálního partnera; z tohoto titulu je 
primátorem hl.m. Prahy a rozhodnutím štábu pověřeno zabezpečovat emergentní ubytování pro 
utečence z Ukrajiny tranzitující přes území Česka a pro utečence, kteří akutně přišli o ubytování a hrozí, 
že zůstanou bez přístřeší na ulici. 

CSSP je strategickým partnerem a členem Pracovní skupiny pro implementaci Strategického rámce 
podpory ukrajinských uprchlíků na území hl.m. Prahy; z toho titulu se podílí na zabezpečení některých 
činností vázaných na provoz Centra následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny 

CSSP provozuje zařízení na podporu zvláště zranitelným rodinám s dětmi, zejména v nízkém věku, 
zdravotně hendikepovanými, nebo z marginalizovaných skupin; z toho titulu je CSSP zařazeno do 
systému HUMPO, ze kterého pro zabezpečení této cílové skupiny žádá většinu potřebných finančních 
prostředků. 

Jako každý rok CSSP koordinuje zimní humanitární opatření umožňující lidem bez domova přečkat 
mrazivé dny a zejména noci v teplém, čistém a bezpečném prostředí. 

Dodatečná pomoc dále zahrnuje posílení terénní práce, která má vyhledávat přímo ohrožené osoby  
v terénu, rozšíření provozu denních center, zřízení zvláštního Intervenčního týmu pro spolupráci se 
zdravotnickými zařízeními a řadu dalších opatření. 
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Realizace opatření by se neobešla bez podpory a spolupráce s poskytovateli sociálních služeb i dalších 
zainteresovaných organizací a institucí. Kromě Centra sociálních služeb Praha, které zimní humanitární 
opatření nad rámec obvyklých sociálních služeb organizuje každoročně, jsou do jejich realizace přímo 
zapojené organizace Naděje, Armáda spásy, Jako doma, Arcidiecézní charita, Farní charita Praha 1, 
Sananim, Drop In, Progressive. Na zimních humanitárních opatření dále spolupracují Městská policie 
hl. m. Prahy, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Protialkoholní záchytná stanice, kurátoři MČ 
a další instituce. 

Pro veřejnost je k dispozici web bezdomova.eu, kde je možné najít např. co dělat, když narazíte na 
člověka v nouzi, najdete na něm mapu i seznam veškerých služeb- od výdeje jídla, přes denní centra  
a noclehárny, kde se lidé bez domova mohou zdarma ohřát a vyspat, až po poradenské služby či 
lékařskou pomoc. Také distribujeme leták s přehledem míst, kde se mohou osoby bez domova zdarma 
ohřát, najíst nebo ubytovat. 

 

Plány pracoviště do roku 2023: 

Jedním z důležitých úkolů v roce 2023 je sestavit stabilní tým, který bude připraven na výzvy, které rok 
2023 přinese. V letošním roce jsme jako tým posbírali velké množství zkušeností, které plánujeme  
v dalším roce rozvíjet a pracovat na cíleném vzdělávání zaměstnanců HuO se zaměřením na oblast na 
pomezí sociálního a zdravotnického sektoru. Chceme vytvořit multidisciplinární tým, kdy každý z týmu 
bude mít společný základ, obsahující např. kurz krizové intervence, kurz první pomoci aj., a následně 
každý z týmu bude mít hlubší znalost ve svém oboru (zdravotník, terapeut, krizový intervent, psycholog 
aj.). 

Dále bychom se jako humanitární oddělení chtěli více provázat s ostatními službami CSSP a nastavit si 
kvalitní a úzkou spolupráci.  

Také je velmi důležité stabilizovat financování humanitárního oddělení na které se v tomto roce 
zaměříme, abychom mohli humanitární činnosti, které jsou spuštěné jen přes zimní období, udržet  
i přes rok (zimní dispečink, Intervenční tým aj.) a také bylo možné realizovat, že humanitární oddělení 
bude mít k dispozici humanitární zařízení, které bude fungovat celoročně s návaznými službami.  
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PROGRAM HUMANITÁRNÍ HOTELY 
 
Název pracoviště:   Program Humanitární hotely (1.7.2020 - 30.6.2022) 
 
Adresa pracoviště:   Žilinská 2769/2, 141 00 Praha 4 – Záběhlice 
 
Humanitární hotel Florenc-  Na Florenci 1413/33, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
Humanitární hotel Melounová-  Melounová 1654/2, 120 00 Praha 2 – Nové Město 
Humanitární hotel Amadeus-  Dalimilova 359/10, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Humanitární hotel Harfa-  Drahobejlova 1058/17, 190 00 Praha 9 – Libeň 
 
Telefon:    603 403 821 
 
Email:     pavel.rehacek@csspraha.cz 
 
 
Stručný popis služby: 
 
Humanitární hotely vznikly v rámci proticovidových opatření v březnu 2020 za účelem ochrany lidí bez 
domova před pandemií koronaviru. Od července 2020 převzalo koordinační roli na humanitárních 
hotelech Centrum sociálních služeb Praha, kterou zastávalo na základě usnesení Rady HMP č. 1131 ze 
dne 17.5.2021 do 30.6.2022. Do humanitárního opatření bylo zapojeno až osm hotelových objektů,  
v roce 2022 se však jejich počet ustálil na čtyři o celkové kapacitě 220 osob. Na těchto hotelech působili 
a sociální práci poskytovali zejména pracovníci CSSP, Armáda spásy, Naděje a Jako doma a dále pak 
externí poskytovatelé sociálních služeb. 
 
I díky těmto poskytovatelům prošlo od 1.7.2020 do konce června 2022 humanitárním opatřením 
zhruba 435 osob. Před uzavřením hotelů bylo ubytováno zhruba 150 osob. Jednalo se o osoby často  
v seniorském věku či se zdravotním omezením, kvůli čemuž byly tyto osoby zvláště zranitelné při 
pobytu na ulici, kdy jim hrozila újma na zdraví. 
 
Snahou sociálních pracovníků, kteří na humanitárních hotelech působili, bylo podpořit ubytované ve 
stabilizaci jejich sociálně nepříznivé situace, posílit jejich sociální vazby a pracovat na zajištění 
standardní formy ubytování, často ve spojitosti se zajištěním příjmů ze zaměstnání či dávkového 
systému. V neposlední řadě se jednalo o pomoc při zajištění adekvátní zdravotní péče či doprovody  
k lékaři. 
 
V oblasti bydlení se pracovníci zaměřovali na podporu ubytovaných při podávání žádostí o sociální byty 
či zajištění pobytové sociální služby, jako byl například domov pro seniory či domov se zvláštním 
režimem. 
 
Jako návazným řešením pro osoby využívající humanitární hotely byly připravovány mimo jiné městské 
ubytovny, jejichž provoz byl zahájen k 1.7.2022. Zhruba 100 osob využilo možnost přesunout se na 
městské ubytovny, ostatním, kterým nebylo možné nabídnout ubytování na městské ubytovně nebo 
takovou nabídku odmítli, byl ve spolupráci se sociálními pracovníky zpracován a předán exit plán, 
nabídnuty relevantní služby včetně podpory při zajištění komerčního ubytování ve formě bytů  
a ubytoven dle finančních možností, případně poskytnuta materiální pomoc pro pobyt na ulici. 
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HUMANITÁRNÍ HOTEL PRO UTEČENCE Z UKRAJINY A LIDI BEZ DOMOVA 
 
Název pracoviště: Humanitární hotel pro utečence z Ukrajiny a lidi bez domova 
 
Adresa pracoviště: Do 31. 3. 2022 Thámova 117/26, Praha 8 

Od 1. 4. 2022 do současnosti Záběhlická 35/133, Praha 10  
Telefon na pracoviště: +420 609 219 550 
 
E-mail na pracoviště: martin.smidl@csspraha.cz 
 
 
Stručný popis služby: 
Humanitární hotel byl otevřen v lednu roku 2022 pro účely zimních humanitárních opatření a pro 
dostonání Covid+ lidí bez domova. V reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině bylo vytvořeno křídlo pro 
válečné uprchlíky a zařízení tak mohlo ihned reagovat na vznikající potřebu zajištění střechy nad hlavou 
přijíždějícím uprchlíkům bezprostředně zkraje konfliktu. Kapacita zařízení byla postupně navyšována 
až na současných 132 lůžek. Hotel je zaměřen na zvlášť potřebné válečné uprchlíky (zpravidla matky 
s dětmi, uprchlíky se zdravotními komplikacemi, vícečetné rodiny, jedince i skupiny vyžadující 
průběžnou asistenci či dopomoc). Součástí profilu klientů je také zájem zůstat v České republice  
a postupně se integrovat. 

Popis činnosti pracoviště v roce 2022: 
V humanitárním hotelu jsou poskytované služby neustále vyvíjeny a upravovány v reakci na potřeby 
ubytovaných klientů. V hotelu je zajišťována emergentní potravinová pomoc, ošacení, pomoc při 
opatření důležité medikace a poskytována asistence při zajišťování zdravotnické péče včetně 
psychiatrické.  Ubytovaní uprchlíci mají možnost využít kurzů češtiny pro děti i dospělé, které jsou 
organizované ve spolupráci s Prahou 10 či nevládními organizacemi. Personál hotelu asistuje při 
vyřizování dokladů, víz či zdravotního pojištění. Mezi oblasti pomoci patří taktéž dlouhodobá dopomoc 
při nalezení zaměstnání, základní příprava k pracovnímu pohovoru či přizpůsobení péče o děti při 
získání zaměstnání. Personál hotelu přímo komunikuje se základními školami, dopomáhá při umístění 
dětí do škol a jejich následném studiu.  

V prostorách hotelu byla vybudována dětská herna, výuková místnost, prostorná kuchyně a dětské 
hřiště na nádvoří hotelu.  

Klienti hotelu byli v roce 2022 podporováni organizací Zachraň jídlo, z.s. 

Vánoční dárky dětem darovali zaměstnanci Českého statistického úřadu a Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Praha 1. 

Hotel v roce 2022 poskytl podporu celkem 322 klientům. 

Plány pracoviště do roku 2023: 

Se stále zhoršující se situací na území Ukrajiny plynoucí z pokračující destrukce energetické 
infrastruktury, nemocnic, škol, veřejných i soukromých budov je třeba připravit se a reagovat na 
potřeby dalších uprchlíků v zoufalé situaci. Strategický i akční plán provozu hotelu zahrnuje pokračující 
rozvoj služeb, zejména navýšení kapacit přímé asistence, rozšíření kapacit pedagogických pracovníků 
pro interní adaptační skupinu, zkvalitnění podpory dětí, které dohání zameškanou výuku, a další 
rozšiřování partnerské spolupráce s městskou částí Prahy 10 i nevládními organizacemi při podpoře 
ubytovaných klientů.   
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ZAMĚSTNANOSTNÍ SOCIÁLNÍ PROJEKTY 
 
Název pracoviště:  Zaměstnanostní sociální projekty  
 
Adresa pracoviště:  Vodičkova 18, 115 68 Praha 1, kancelář 523 
 
Telefon na pracoviště:  +420 605 50 40 30, +420 734 354 203 
 
Email na pracoviště:  zdenek.horak@csspraha.cz, petra.hackova@csspraha.cz 
 
 
Stručný popis služby: 

Primární činností pracoviště je snižování dopadů bezdomovectví na veřejné prostranství. Monitoring 
lokalit, příprava a realizace opatření vedoucí k méně konfliktnímu užívání veřejného prostoru. 
Kooperace s dotčenými úřady městských částí, institucemi a dalšími organizacemi. 
 
Významným nástrojem pro udržení čistoty a pořádku ve veřejném prostoru jsou sociální 
zaměstnanostní projekty. Jedná se o úklidové práce ve vybraných lokalitách. Pozornost je zaměřena 
zejména na konkrétní lokality, kde přebývají osoby bez přístřeší. Tato místa jsou značně zatížena 
nadmírou odpadu, který stávající úklidové společnosti či vlastníci pozemků nejsou schopni odklízet 
v dostatečné četnosti. Od r. 2017 koordinační pracovníci CSSP realizují programy podpory 
zaměstnávání prostřednictvím úklidových prací.  Dalším neméně důležitým cílem zaměstnanostních 
sociálních projektů je pomoc s celkovou životní stabilizací zájemců o práci. Pomoci těm, kteří chtějí 
zlepšit svou životní situaci.  
 
Nyní pod dozorem koordinačních pracovníků CSSP probíhají dva stěžejní sociální zaměstnanostní 
programy na MČ Praha 7 a na MČ Praha 1. V návaznosti na tyto programy koordinační pracovníci CSSP 
oslovují sociálně uvědomělé zaměstnavatele, a tím dochází k širší nabídce pracovních příležitostí pro 
klienty sociálních služeb.  

 
Kapacita sociálních zaměstnanostních projektů: 

 
Programy podpory zaměstnávání probíhají 7 dní v týdnu (6.00 – 22.00 hod) na základě rozpisu směn 
v daných lokalitách. 

 
Aktuálně jsou pro klienty k dispozici následující úvazky: 
 

• 3x HPP, 12x DPČ pro oblast Vrchlického sadů (Praha 1), 
• 10 x DPČ nebo DPP pro oblast Nádraží Holešovice, Vltavská, okolí Armády spásy, 

pozemky Povodí Vltavy (Praha 7), 
• 7x DPP Tematické trhy – Václavské nám., Kampa, Hradčanské nám. (Praha 1) – 

v době konání trhů. 
• 5 - 7x DPP ostatní zaměstnavatelé   

 
Vysvětlivky: /HPP – hlavní pracovní poměr/DPČ – dohoda o pracovní činnosti/DPP – 
dohoda o provedení práce/  
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Popis činnosti pracoviště v roce 2022: 
 
Pracoviště kontinuálně navázalo na činnosti předešlých let, tj. monitoring, příprava a realizace opatření 
zejména na územích MČ Praha 1 a MČ Praha 7. Tyto městské části jsou dlouhodobě zatížené pohybem 
osob bez přístřeší ve veřejném prostranství, které zde přebývají či pouze docházejí za službami. 
Pracoviště nejčastěji spolupracuje s volenými zástupci městských částí i pracovníky úřadu. I nadále je 
snahou mírnit negativní dopady jak na veřejný prostor, tak i na občany v místě bydlící nebo pouze 
tranzitní. Byť v menší míře, než v předešlých letech si občané stěžují na vyšší koncentraci klientů a jejich 
chování, což je zjevně zapříčiněno i umístěním NDC a Azylového domu Armády spásy v Tusarově ul., 
NDC Naděje v ul. U Bulhara a noclehárnou Hermes, která se nachází cca v polovině těchto center. 

 
Monitorované lokality veřejných prostranství byly v roce 2022 ovlivněny několika událostmi, jejichž 
důsledky nutily pracoviště přizpůsobit realizovaná opatření (viz mimořádné činnosti). Jednalo se 
zejména o denní pobyt ukrajinských uprchlíků, následně denní i noční pobyt syrských migrantů, a to 
zejména ve Vrchlického sadech na Praze 1; navýšení počtu osob přebývajících venku na exponovaných 
místech ve stanech, improvizovaných přístřešcích a obydlích na Praze 7. 

 
Pracoviště v roce 2022 aktivně spolupracovalo s těmito subjekty: ÚMČ Praha 1; ÚMČ Praha 7; MP OŘ 
Praha 1; MP OŘ Praha 7; PČR OŘ I; Technická správa komunikací hl. m. Prahy; Acton s.r.o.; Pražské 
služby a.s., CDV služby s.r.o., Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy; Česká asociace streetwork; 
Armáda Spásy; Naděje a další. 

    
 
Hlavní změny v r. 2022 (změny ve službách, projekty, mimořádné činnosti): 

 
Změny ve službách – V r. 2022 došlo ke dvěma zásadním rozšířením nabídky tréninkových 
brigádnických pozic a to od 1.4.2022 ve Vrchlického sadech na Praze 1 a od 1.7. 2022 v lokalitách na 
území Prahy 7. Tato opatření jednak vedla k rozšíření nabídky pracovních příležitostí pro klienty  
a zároveň zajistila vyšší míru úklidu v daných lokalitách. Změnou rovněž je i další rozšíření 
spolupracujících „sociálně uvědomělých zaměstnavatelů“, kteří klientům nabízejí pracovní příležitosti.  

 
Projekty – Projekt na území Prahy 7 byl i v r. 2022 realizován v rámci výzvy HMP na podporu městských 
částí v oblasti pomoci lidem bez domova – Bydlení a ubytování pro osoby bez domova. Zde jsou 
spolupracujícími subjekty: MČ Praha 7, Centrum sociálních služeb Praha, Česká asociace streetwork  
a org. Bajkazyl. 
Projekt na území Prahy 1 byl do 31.3. 2022 financován (mzdy klientů) z rozpočtu MČ Praha 1, 
zastoupené spol. CDV Služby s.r.o a dále od 1.4.2022 byl financován z rozpočtu MHMP zastoupeným 
společnostmi Acton s.r.o. a Pražské služby a.s. V obou případech Centrum sociálních služeb Praha 
zajišťovalo koordinaci a realizaci projektu.  
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Projekty tréninkových zaměstnání u soukromých zaměstnavatelů byly financovány (mzdy klientů) vždy 
ze zdrojů zaměstnavatele. Centrum sociálních služeb Praha prostřednictvím koordinátorů zajišťovalo 
výběr, zaškolení a dohled nad odváděnou prací klientů.   
 
Pracoviště začalo vydávat „Newsletter“ s nabídkou volných pracovních míst pro klienty. Nově začalo 
využívat zázemí lodi Hermes mimo její provozní dobu, a to 2x týdně za účelem realizace pracovních 
pohovorů s klienty, vyplácení mezd a sociálního poradenství. 
 
 
Mimořádné činnosti: 
 

• V roce 2022 bylo realizováno několik mimořádných úklidů: 
 

- Likvidace shořelého obydlí u tzv. „Hrníčkářů“ poblíž metra Vltavská; 
- Úklid na žádost ÚMČ P7 ve spolupráci s městkou policií u Nádraží Holešovice či v okolí mostu 

Barikádníků. Asistence MP byla nezbytná z důvodů častého agresivního chování osob bez 
domova v těchto lokalitách; 

- Úklid a vyčištění betonové plochy na Bubenském nábř. 
- Do 1.4.2022 byly 2x týdně realizovány mimořádné úklidy před budovou hostelu CSSP v ul. Na 

Florenci v prostoru pod mostní konstrukcí (hranice Prahy 1 a 8); 
- Zajišťování likvidace odpadů z podmostní konstrukce mezi Letenskými a Chotkovými sady, 
- 1 x úklid v okolí lodi Hermes (svahy) 

 
 

• Koordinace stěhování osob do Iglú z podchodů u metra Vltavská na Bubenské nábř. Zde se 
jednalo o vyvrcholení víceletého opatření, kterého se účastnilo více organizací i odd. CSSP; 

• Součinnost a koordinace v rámci jednání mezi HMP a MČ Praha 1 o směně pozemků tvořících 
komplex Vrchlického sadů, vč. zachování kontinuity činností organizací, které v této oblasti 
působí; 

• Koordinační činnosti v rámci pobytu syrských uprchlíků ve Vrchlického sadech od cca července 
2022 

• Pomoc při zajištění kolaudace bytu po zabydlení klientů, kteří se díky pracovním programům 
stabilizovali či zorganizování vánočního setkání 

• Kulatý stůl – odpovědi na otázky „mladých politiků“ v rámci setkání k bezpečnostně sociální 
problematice ve veřejném prostoru. 
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Statistika pracoviště za rok 2022: 
 

• Projekt v rámci výzvy HMP na podporu městských částí v oblasti pomoci lidem bez domova – 
Bydlení a ubytování pro osoby bez domova; realizace území MČ Praha 7: 

 
Celkový počet klientů zapojených do projektu 36 (individualit) 
Průměrný počet hodin sociální práce 4 hod / měsíčně / 1 osoba 
  

Měsíc v roce 2022 Počet klientů aktivně zapojených do projektu 
v daném měsíci 

Leden 8 
Únor 6 
Březen 7 
Duben 11 
Květen 9 
Červen 12 
Červenec 15 
Srpen 17 
Září 13 
Říjen 12 
Listopad 11 
Prosinec 15 

• Projekt zaměstnávání ve Vrchlického sadech na území MČ Praha 1 
 

Druh úvazku v období 1.1. - 31.3.2022 Počet klientů aktivně zapojených do projektu 
HPP 1 
DPP/DPČ 6 
Druh úvazku v období 1.4. – 31.12.2022 Počet klientů aktivně zapojených do projektu 
HPP 3 
DPP/DPČ 5 

 
• Projekt zaměstnávání v rámci tematických trhů na území MČ Praha 1 

 
Druh úvazku v r. 2022 Počet klientů aktivně zapojených do projektu 
DPP 29 

 
Přechod klientů z úvazku/projekty celkem Počet klientů 
Z DPP nebo DPČ na HPP 5 

 
Ostatní údaje pracoviště – počty uskutečněných/neuskutečněných pracovních pohovorů, služba, ze 
které klient přichází, obsazené pozice jiných zaměstnavatelů atd. nepodléhaly v r. 2022 do statistické 
evidence pracoviště.  

 
Plány pracoviště do roku 2023: 

• Vyřešit realizaci pravidelného úklidu zejména strmých svahů od Štefanikova mostu (kotviště 
Hermes) po Hlávkův most, rozšířit zaměstnanostní projekt na Praze 7 o lokalitu okolí lodi 
Hermes alespoň 1x týdně. 

• Pomoci provozovateli trhů zefektivnit zaměstnávání klientů CSSP na úklidové práce.  
• Pokračovat v úspěšně probíhajících projektech a stabilizovat více klientů k pravidelnému 

příjmu. 
• Prohloubit spolupráci se sociálními pracovníky sociálních služeb v rámci zaměstnanostních 

sociálních projektů. 
• Rozšiřovat počet sociálně uvědomělých zaměstnavatelů.  
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NÁBYTKOVÁ BANKA 
 
Název pracoviště: NÁBYTKOVÁ BANKA  
 
Adresa pracoviště: Obrataňská 1430, 148 00 Praha 4  
 
Telefon na pracoviště: +420 731 649 875 
 
Email na pracoviště: tomas.valenta@csspraha.cz ; www.nabytkovka.cz 
 
 
Popis činností pracoviště v roce 2022: 

Nábytková banka (dále NB) má za sebou druhý rok existence. Zařízení, 
jehož zřizovatelem je Centrum sociálních služeb Praha (dále CSSP) potažmo 
Magistrát hlavního města Praha (dále MHMP) Během dvou let existence 
poskytnout nábytek celkem 927 obdarovaným domácnostem z toho 99 
domácnostem a organizacím, které pomáhají ukrajinským lidem prchající 
přes ruskou agresí (1037 kusy bytového vybavení), na jejichž pomoc se 
Nábytková banka přihlásila již na samotném začátku.  

Dva roky fungování s sebou přináší srovnání mezi roky 2021/2022, přičemž 
se ukázalo, že rok 2022 byl oproti roku 2021 úspěšnější o více než 40 
domácností.  

Pro doplnění ukazatele počtu obdarovaných je nutno zmínit počet kusů vydaného bytového vybavení, 
celkem 7.820 kusů bytového vybavení (2021– 3.501kusů, 2022 – 4.319 kusů). 

V neposlední řadě chceme poděkovat celkem 1824 dárcům (2021–1005 dárců, 2022 – 819 dárců), kteří 
poskytli celkem 10.479 kusů bytového vybavení (2021 – 5.009 kusů bytového vybavení, 2022 – 5.470 
kusů bytového vybavení).  

V roce 2022 se ukázalo, že je Nábytková banka se stává partnerem pomoci pro potřebné Pražany. 
Vrostl zájem o podporu jako takovou, pomocí užší spolupráce se sociálními pracovníky sociálních 
služeb neziskových organizací, sociálními odbory městských částí, Úřady práce v Praze či opatrovníky.  

Dále shledáváme ukazatel počtu dárců, že darovalo méně subjektů (o 186 dárců méně) fyzických  
i právnických osob, ale za rok 2022 jsme zprostředkovali pomoc bytového vybavení o 461 kusů více, 
nežli v roce 2021.    

Druhý rok fungování nám ukázal, že spolupráce se sociálními pracovníky je pro fungování Nábytkové 
banky klíčová a nenahraditelná, aby mohla NB cíleně pomáhat.  

Povedlo se nám v roce 2022 pracovat na metodice a lepším a spravedlivějším přerozdělování bytového 
vybavení pomocí sociálních pracovníků. Bohužel se nám nepodařilo v roce 2022 rozšířit prostory NB, 
ani rozšířit kapacit kapacitu zaměstnanců v NB, nicméně tento cíl si stanovujeme v roce 2023. 
Stanovujeme si také lepší komunikaci s veřejností, s potenciálně potřebnými a v neposlední řadě  
i dárci, bez kterých, by NB nepomohla pomáhat potřebným domácnostem na území Hlavního města 
Prahy.   
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PROVOZ A INVESTICE 
 
Název pracoviště: CSSP – provoz a investice 
 
Adresa pracoviště: Žilinská 2769/2, 141 00 Praha 4 - Záběhlice 
 
Telefon na pracoviště: 733 610 427 
 
Email na pracoviště: jan.lajner@csspraha.cz 
 
 
Popis pracoviště: 

Stěžejním úkolem oddělení provozu a investic (PI) Centra sociálních služeb Praha (CSSP) je 
pro organizaci zabezpečit technickou, materiální a logistickou podporu včetně správy budov, energií, 
odpadů, komunikačních a IT systémů. Dále se PI ve spolupráci s ostatními odděleními CSSP podílí na 
přípravě, realizaci a zabezpečení plnění veřejných zakázek, plnění zadání zřizovatele a zmírňování 
dopadů humanitárních a pandemických krizí, jež postihují osoby v tíživé životní či sociální situaci. 

Popis činnosti pracoviště v roce 2022: 

V prvním čtvrtletí roku 2022 oddělení PI standardně zabezpečovalo podporu pracovištím CSSP, 
spolupracovalo na zabezpečení provozu zimních humanitárních opatření, dále vykonávalo dohled nad 
rekonstrukcí objektu na Noclehárnu a denní centrum Malešice (kolaudace 3/2022, následně předáno 
Armádě spásy k provozování sociální služby). Dále se oddělení PI podílelo na přípravě zařízení pro 
válečné uprchlíky z UA a na humanitárním zásobování uprchlických rodin v Praze.  

   

V druhém čtvrtletí probíhalo ukončování humanitárních hotelů jejichž provoz souvisel s pandemií 
Covid-19, dále bylo zabezpečováno humanitární zásobování potravinami a drogerií pro uprchlíky z UA. 
V Malešicích bylo vybudováno stanové městečko pro válečné uprchlíky ve spolupráci s MHMP, Správou 
služeb HMP, HZS HMP a ZZS HMP. Provozem „Stanového městečka Malešice“ bylo pověřeno CSSP, 
oddělení PI mělo na starosti technické a materiální zabezpečení chodu. Formou veřejné zakázky se 
podařilo vysoutěžit dodavatele na „Rekonstrukci podlahových krytin v AD Michle“. 

Ve třetím čtvrtletí proběhl přesun ze Stanového městečka Malešice do Stanového městečka Troja  
a SM Malešice bylo zakonzervováno. Z důvodu zhoršujících se klimatických podmínek bylo následně 
rozhodnuto o vytvoření kapacit pro uprchlíky v kamenných budovách a provoz SM Troja byl ukončen. 
CSSP se stalo provozovatelem zařízení pro uprchlíky Na Florenci. Úspěšně proběhla realizace veřejné 
zakázky „Rekonstrukce podlahových krytin v AD Michle“ – ukončeno předáním díla. Probíhalo hledání 
vhodných kapacit pro humanitární noclehárny a zařízení 24/7 hod pro zimní humanitární opatření. 
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Ve třetím čtvrtletí proběhl přesun ze Stanového městečka Malešice do Stanového městečka Troja  
a SM Malešice bylo zakonzervováno. Z důvodu zhoršujících se klimatických podmínek bylo následně 
rozhodnuto o vytvoření kapacit pro uprchlíky v kamenných budovách a provoz SM Troja byl ukončen. 
CSSP se stalo provozovatelem zařízení pro uprchlíky Na Florenci. Úspěšně proběhla realizace veřejné 
zakázky „Rekonstrukce podlahových krytin v AD Michle“ – ukončeno předáním díla. Probíhalo hledání 
vhodných kapacit pro humanitární noclehárny a zařízení 24/7 hod pro zimní humanitární opatření.
   

Čtvrté čtvrtletí se vyznačovalo přípravou na zimní humanitární opatření, chystání a kontrola objektů, 
spolupráce s partnery na zabezpečení objektů, zajištění materiálu, podílení se na přípravě a realizaci 
veřejných zakázek, hledání volných kapacit pro noclehárny a 24/7 hod. Spolupráce na zajištění zařízení 
k ochraně života a zdraví osob bez domova před nepřízní klimatických podmínek, projekt kontejnerové 
sestavy „Noční útulna Palmovka“.  

 

   
            
  

 

 
 
Plány pracoviště do roku 2023 
 
Oddělení PI bude pokračovat ve své standardní činnosti, tedy v technické, materiální a logistické 
podpoře a v zabezpečení provozních záležitostí organizace. V plánu je aplikace dalších úsporných 
opatření v rámci provozu objektů, podílení se na přípravě a realizaci veřejných zakázek. Oddělení je 
připraveno čelit dalším výzvám a podílet se na jejich zdolávání. 
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ODDĚLENÍ ANALÝZ A KONCEPCÍ 
 
Název pracoviště: Oddělení analýz a koncepcí 
 
Adresa pracoviště: Trojská 79/14, 18200 Praha 8 
 
Telefon na pracoviště: 737 440 839 
 
Email na pracoviště: filip.pospisil@csspraha.cz 
 
 
V roce 2022 oddělení dokončovalo projekt Koordinace systémového řešení bezdomovectví v Praze 
(CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015212). 

Hlavním cílem projektu bylo v průběhu dvou let zkvalitnit sociální služby pro osoby bez domova 
poskytované Centrem sociálních služeb Praha, a to prostřednictvím posílení jeho metodické  
a koncepční role v oblasti sociálních služeb na území Prahy a vytvoření Centra metodické podpory 
řešení bezdomovectví.  Toto centrum mělo za úkol koordinovat systematické řešení otázek, spojených 
s bezdomovectvím a  přispívat k mezioborové spolupráci na úrovni jednotlivých městských částí, 
poskytovatelů sociálních služeb a dalších aktérů a občanských iniciativ. Hlavním cílem této 
mezioborové spolupráce bylo formulovat a zavést opatření, která by zkvalitnila sociální služby a další 
formy podpory pro osoby bez domova.  

Základním podkladem pro projektové aktivity bylo vytvoření Analýzy stavu bezdomovectví v Praze 
(2020), která byla prezentována a sloužila jako podklad pro činnost obou platforem, které v rámci 
projektu vznikly: 

Pracovní skupiny pro řízení politik bezdomovectví - PS1 a Pracovní skupiny pro koordinaci 
bezdomovectví v Praze - PS2. V rámci metodické podpory vznikly metodiky pro práci s lidi bez přístřeší 
pro odbornou i laickou veřejnost, a v současné době jsou schválené a využívané nejen CSSP, ale také 
celou řadou dalších poskytovatelů služeb pro OBN.  

Projekt byl prodloužen z důvodů, které nebylo možné ovlivnit; zejm. pandemie COVID-19  
a souvisejících restrikcí a z důvodů nedostatečného personálního obsazení. Dvě změny projektu byly 
řádně schváleny řídícím orgánem a projekt tak naplnil indikátory i očekávání. Navíc se projektový tým 
zapojil do řady poradenských, metodických a evaluačních aktivit, které nebyly předpokládány 
v původní projektové žádosti, ale souvisely s přímou implementaci projektových výstupů do „provozu“ 
služeb nejen CSSP.  

V současné době jsou projektové výstupy implementovány v systému poskytování služeb v rámci 
Strategie prevence, snižování negativních dopadů a ukončování bezdomovectví v Praze do roku 2030 
(dále „Strategie“), na které výrazně participoval projektový tým a zejm. platforma PS2. Tato Strategie 
byla schválena usnesením Zastupitelstva HMP 39/175 ze dne 8.9.2022. Je tak zajištěna udržitelnost 
výstupů projektu a návaznost dalších aktivit v této oblasti. Pokračování aktivit projektového týmu je 
prozatím zajištěno zřízením nového pracoviště Oddělení analýz a koncepcí CSSP.  

Kromě toho se oddělení podílelo na zpracování řady evaluací, včetně Evaluace zimních humanitárních 
opatření 2021/2022, Evaluace fungování humanitárních hotelů, Situační analýza potřeby sociálních 
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služeb v Nových Vysočanech a přilehlých lokalitách na Praze 9 a dalších. Oddělení dále  pracovalo na 
přípravě řady metodik, včetně metodiky pro provozování COVID+ zařízení, metodik pro hodnocení bytů 
pro MNA, metodik hodnocení žádostí o přidělení místa na městské ubytovně, metodiky testování 
COVID, koncepce a metodiky Centra následné podpory ukrajinským uprchlíkům atd. 
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PROJEKTY 
 
Název pracoviště:   Projektové oddělení 
 
Adresa pracoviště:   Trojská 79/14, 180 00 Praha 8 – Kobylisy  
 
Telefon na pracoviště:  737 928 512; 734 119 675 
 
Email na pracoviště:   michaela.cervickova@csspraha.cz; sarka.kysilkova@csspraha.cz   
 
 
Popis činnosti pracoviště v roce 2022: 
 
S koncem roku 2021 a začátkem 2022 bylo vyměněno personální obsazení projektového oddělení – 
nyní ho zastřešuje v kooperaci Ing. Michaela Červíčková a Mgr. Šárka Kysilková. V případě zapojení do 
většího počtu projektů je plánováno posílení oddělení o další projektové manažery. 
 
V roce 2022 byly úspěšně dokončeny realizace 3 projektů ESIF zahájených v roce 2020: 

- „Rozvoj kvality služby Intervenčního centra“ fyzická realizace projektu byla ukončena již 
koncem roku 2021, následně byl projekt finančně vypořádán a administrativně uzavřen.  

- „Provoz dětské skupiny BONA II. Centra sociálních služeb Praha“ byl ukončen a plynně na něj 
navázala realizace dalšího projektu  

- „Provoz dětské skupiny BONA III Centra sociálních služeb Praha“.  
- „Koordinace systémového řešení bezdomovectví v Praze“ projekt rovněž ukončil realizaci  

a v lednu 2023 byl i finančně vypořádán a uzavřen.   
 
Investiční projekty, které byly dokončeny v minulých letech, se nachází v době udržitelnosti a probíhá 
řádná a pravidelná administrace:  

- „Dětská skupina Bona“,  
- „Terénní program pro osoby bez přístřeší“,  
- „Modernizace AD Skloněná“,  
- „Modernizace AD v objektech Šromova“.  

 
Partnersky se CSSP podílí na realizaci projektu „Standardizace edukace rodičů v rozvodu v poradně CSS 
Praha“ od 1.7.2021. 
 
V polovině roku 2022 bylo umožněno začít předkládat v novém programovém období 2021–2027  
v Operačním programu Zaměstnanost plus projektové žádosti do nových výzev financovaných z ESF 
plus. Projektové oddělení začalo zpracovávat několik projektových záměrů do různých výzev, těsně 
před koncem roku 2022 se podařilo podat žádost projektu „Konečně domov“ do výzvy č.7 Podpora 
sociálního bydlení (1), která zatím splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti.  
 
S koncem roku 2022 jsme využili Výzvy Podpora aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování 
a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023 vyhlášené Ministerstvem 
školství mládeže a tělovýchovy. Projektová žádost s názvem „Rozvoj kompetencí v prevenci v Praze“ je 
nyní posuzována, v případě schválení je realizace projektu naplánována 01-12/2023. 
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Přehled projektů v roce 2022: 
 
1. Název projektu: „Rozvoj kvality služby Intervenčního centra“  

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015211 
Realizace:                  od 4/2020 do 11/2021 

 
 

Koordinátorka projektu: Šárka Kysilková, sarka.kysilkova@csspraha.cz,   
příjemce dotace je Centrum sociálních služeb Praha. 

Odborný garant projektu: Mgr. Zuzana Chomová,  zuzana.chomova@csspraha.cz,  
 
Projekt je zaměřen na zavedení nového nástroje pro zmapování a vyhodnocení míry ohrožení dítěte 
vyrůstajícího v rodině s výskytem domácího násilí. V rámci projektu byl převzat za tímto účelem 
specializovaný interaktivní dotazník DARAC od britské organizace Barnardo´s. V první fázi absolvoval 
tým Intervenčního centra online výcvik v DARACu pod vedením Andyho Bowlyho z Velké Británie.  
 
Následně byl dotazník přeložen do češtiny a bylo ověřeno jeho využití v prostředí a podmínkách České 
republiky. Za tímto účelem byla sestavena fokusní skupina, kterou tvořili zástupci OSPODů  
a relevantních neziskových organizací v Praze. Na začátku listopadu byl DARAC představen odborné 
veřejnosti na závěrečné konferenci projektu.  
 
V rámci podstatné změny byla prodloužena doba realizace projektu do 11/2021. 
 
 
2. Název projektu: "Provoz dětské skupiny BONA II. Centra sociálních služeb Praha"   

Registrační číslo:      CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001367 
Realizace:                  od 11/2020 do 10/2022 

 
 
 
 

Koordinátorka projektu: Ing. Michaela Červíčková, michaela.cervickova@csspraha.cz,   
příjemce dotace je Centrum sociálních služeb Praha. 

 
Odborný realizátor:  Dětská skupina BONA, Šromova 862/3, 198 00 Praha 14,  

Mgr. Barbora Hancová, barbora.hancova@csspraha.cz , 
www.dsbona.cz 

 
Jedná se projekt bezprostředně navazující na projekt "Provoz dětské skupiny BONA" 
(CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000281) OP PPR – komplementární projekt z ESF na provoz 
vybudovaného zařízení. Provoz dětské skupiny Bona (dále jen „dětská skupina“) byl zahájen v listopadu 
2017 za účelem poskytování služby nerodičovské předškolní péče v denním režimu, dle zákona  
č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Jedná se o formu hlídání a péče  
o děti od 2 let věku do zahájení povinné školní docházky, tj. do 6 let věku. 
 
Ke konci října 2022 byla ukončena fyzická realizace tohoto projektu a nyní probíhá finanční vypořádání 
a administrativní ukončení. Bezprostředně poté v listopadu 2022 proběhl přechod mezi navazujícími 
projekty "Provoz dětské skupiny BONA II. Centra sociálních služeb Praha" a „Provoz dětské skupiny 
Bona III Centra sociálních služeb Praha". 
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3. Název projektu: "Provoz dětské skupiny BONA III. Centra sociálních služeb Praha"   
Registrační číslo: CZ.07.4.51/0.0/0.0/21_081/0002333   
Realizace:  od 11/2022 do 10/2023 

 
 
 
 

Koordinátorka projektu: Ing. Michaela Červíčková, michaela.cervickova@csspraha.cz,   
příjemce dotace je Centrum sociálních služeb Praha. 

Odborný realizátor: Dětská skupina BONA, Šromova 862/3, 198 00 Praha 14, 
Jana Bochňáková, jana.bochnakova@csspraha.cz,  www.dsbona.cz 

 
Projekt obsahově zcela kopíruje předešlý projekt DS Bona II (viz popis výše). Od 1.listopadu 2022 
bezproblémově navázal na realizaci předešlého projektu a zdárně pokračuje – dětská skupina vykazuje 
dlouhodobě plnou obsazenost, opakovaně se však krátkodobě projevuje nižší obsazení kvůli vyšší 
nemocnosti dětí.  
 
Tímto projektem je zajištěn provoz DS v rámci poslední etapy udržitelnosti prvotního investičního 
projektu, kterým byla DS vybudována.   
 
 
4. Název projektu: „Koordinace systémového řešení bezdomovectví v Praze“  
Registrační číslo:       CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015212 
Realizace:                   od 3/2020 do 10/2022 

 
 

Koordinátorka projektu: Šárka Kysilková, sarka.kysilkova@csspraha.cz,   
příjemce dotace je   Centrum sociálních služeb Praha. 
Odborný garant projektu: Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D., filip.pospisil@csspraha.cz  
 

Projekt je zaměřen na systémový přístup k řešení bezdomovectví na území hlavního města Praha.  
V rámci projektu vznikla platforma pro setkávání zástupců všech klíčových poskytovatelů sociálních 
služeb pro osoby bez domova, zástupců jednotlivých městských částí a dalších relevantních aktérů. 
Hlavním výstupem projektu bude Metodika pro práci s lidmi bez domova členěná na část určenou pro 
pracovníky sociálních služeb, pracovníky sociálních odborů, městskou policii a další spolupracující 
subjekty. V rámci podstatné změny byla prodloužena doba realizace projektu do 10/2022. 
 
 
5. Název projektu:  „Standardizace edukace rodičů v rozvodu v poradně CSS Praha“ 
Zkrácený název projektu: „Cochem - 139 Poradna CSS Praha“ 
Registrační číslo:  CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017167 
Realizace:   1.7.2021 – 30.6.2023 
 
 
 
Koordinátorka projektu: Ing. Michaela Červíčková, michaela.cervickova@csspraha.cz,   
příjemce dotace je  Cochem.cz, z.s., CSSP je partnerem s finančním příspěvkem. 
Odborný realizátor:  Cochem.cz, z.s., Rybalkova 336/49, 101 00 Praha 10 – Vršovice,  
Markéta Nováková ve spolupráci s Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy CSSP, 
PhDr. Petra Nebesová, petra.nebesova@csspraha.cz  
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Projekt se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření inovativní metodiky určené pro odborné pracovníky, 
kteří pracují s rodiči v rozvodu/rozpadu nesezdaného soužití ve službě OSP v CSS Praha. Metodika posílí 
odborné kompetence pracovníků při edukaci rodičů, informuje je o procesu opatrovnického řízení, učí 
je, jak nově přistupovat k rodičům v situaci rozvodu, aby převzali vlastní odpovědnost za život svůj  
a svých dětí. Bude podpořeno 7 osob, bude vytvořena metodika, jejíž přínos bude evaluován. 
      
 
6. Název projektu: „Modernizace AD Skloněná“ CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000888  

Ukončeno 8/2020 – nyní ve fázi udržitelnosti 1/2021 – 1/2026 
 
 
 
 
Manažer projektů:  Ing. Martin Holub, email: martin.holub@gmail.com, 
 
příjemce dotace je  Centrum sociálních služeb Praha. 
 
Administrátorka projektu: Šárka Kysilková, sarka.kysilkova@csspraha.cz 
 
Projekt je zaměřen na modernizaci objektu azylového domu pro muže Skloněná, kdy díky realizaci 
stavebních oprav interiérů dojde ke zlepšení a zefektivnění poskytované sociální služby. Záměrem 
projektu jsou stavební úpravy prostor bez navýšení stávající kapacity. Jedná se o komplexní provedení 
celé řady oprav, výměn a doplnění vnitřních interiérů dle stávajících norem. Projekt výrazně přispěje 
ke zvýšení standardů tohoto zařízení a přispěje ke zlepšení situace klientů našeho AD.   
 
Projekt je k 1/2021 finančně ukončen a přešel do fáze udržitelnosti do 1/2026. V rámci této fáze je 
hlídána a vykazována obsazenost zařízení. 
 
 
7. Název projektu:  AD v objektech Šromova CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000889“  

Ukončeno 8/2020 – nyní ve fázi udržitelnosti 3/2021 – 3/2026 
 
 
 
 
 
Manažer projektů:  Ing. Martin Holub, martin.holub@gmail.com, 
 
příjemce dotace je  Centrum sociálních služeb Praha. 
 
Administrátorka projektu: Šárka Kysilková, sarka.kysilkova@csspraha.cz 
 
Projekt je zaměřen na modernizaci 3 azylových domů provozovaných v objektech Šromova 1 a 3, které 
jsme zahrnuli do jednoho projektu z logické vazby umístění v sousedících a do značné míry souvisejících 
objektech. Díky realizaci projektu dojde ke zlepšení a zefektivnění poskytovaných sociálních služeb 
našich zařízení. Jedná se o Azylový dům s ošetřovatelskou službou (dále jen ADOS), Azylový dům pro 
ženy (dále také AD pro ženy), Azylový dům Šromova (dále také ADŠ). 
 
Projekt je k 3/2021 finančně ukončen a přešel do fáze udržitelnosti do 3/2026. V rámci této fáze je 
hlídána a vykazována obsazenost zařízení.  
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8. Název projektu: 
 
„Terénní program pro osoby bez přístřeší“ CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000152“  
Ukončeno 10/2017 – nyní ve fázi udržitelnosti 12/2018 – 12/2023 
 
 
 
 
Administrátorka projektu: Ing. Michaela Červíčková, michaela.cervickova@csspraha.cz,   
 
Projekt se zaměřuje na vznik nového terénního programu na území hl. m. Prahy pro osoby bez přístřeší 
a osoby ohrožené bezdomovectvím. V rámci projektu bylo vytvořeno zázemí a pořízeny 3 speciálně 
upravené vozy pro poskytování terénního programu, které působí ve vybraných lokalitách hl. m. Prahy 
a systematicky a efektivně pokrývají potřeby cílové skupiny. 
 
Projekt využívá veřejnou podporu v režimu Podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013). 
 
Projekt je k 12/2018 finančně ukončen a přešel do fáze udržitelnosti do 12/2023. V rámci této fáze je 
hlídána a vykazována míra využívání pořízeného zařízení/vybavení – průměrný počet klientů, kterým 
je poskytnuta jakákoliv podpora prostřednictvím vozidel pořízených v rámci projektu, a to bez ohledu 
na to, zda se jednalo o podporu humanitární, informační nebo podporu v rámci registrované sociální 
služby.  
 
 
Plán na rok 2023: 
 
V nadcházejícím roce 2023 plánujeme pokračovat v započaté realizaci projektů a udržet všechny 
ukončené investiční projekty.  
 
Vzhledem k avizovanému „zeštíhlení“ vládního rozpočtu v rámci sociální oblasti se chystáme velmi 
aktivně vyhledávat další dotační příležitosti pro spolufinancování relevantních činností CSSP. K tomu 
hodláme využít především dalšího programového období OP Zaměstnanost +, kde v rámci různých 
výzev již nyní připravuje několik projektových žádostí, např. do výzvy č.21 Inkubační fáze vývoje řešení 
nebo č. 43 Podpora soc. začleňování cílových skupin. 
 
Do výzvy OPZ+ č.7 Podpora sociálního bydlení již byla podána projektová žádost, pokud bude schválena 
a umožněn podpis právního aktu je plánováno zahájení realizace projektu „Konečně domov“ od února 
2023. 
 
Od ledna do prosince 2023 je naplánována realizace projektu „Rozvoj kompetencí v prevenci v Praze“ 
Výzvy MŠMT v případě schválení podané projektové žádosti. 


