
Drazí přátelé!
 

Právě se díváte na nulté vydání magazínu Centra sociálních služeb Praha SIRÉNA. Budeme Vás
v něm pravidelně informovat o novinkách ve službách CSSP a o důležitých událostech v
sociálních politikách hlavního města Prahy.
 

Nové vydání můžete očekávat každou první středu v měsíci, s rozezněním sirén. 🚨📢 

Úvodní (a závěrečné) slovo ředitele Martina Šimáčka 
 

Jak Martin Šimáček hodnotí své působení v roli ředitele Centra sociálních služeb Praha? Co se
mu v této úloze povedlo a kam by chtěl, aby Centrum směřovalo po jeho odchodu? 👇👇👇

Přečíst si celý rozhovor

Podívejte se na video zachycující nejdůležitější změny a novinky Centra sociálních služeb Praha za
uplynulých dva a půl roku.

Nové výzvy současné doby v sociálních službách

Humanitární hotel Na Zámečku v Záběhlicích je už
téměř rok domovem pro válečné uprchlíky z Ukrajiny

Humanitární hotel v Záběhlicích funguje od začátku
ruské invaze na Ukrajinu. Za tu dobu hotel pomohl
více jak třem stovkám válečných uprchlíků, přičemž
většině z nich poskytuje podporu dlouhodobě. 

Přečíst článek

Pražská linka důvěry je v současné turbulentní době
nepostradatelnou službou

Celkový počet kontaktů Pražské linky důvěry oproti
loňskému roku opět výrazně vzrostl (celkově cca o
20 %), u chatových kontaktů dokonce o 80 %.

Přečíst článek

Resocializační a reintegrační programy v roce 2022

V uplynulém roce 2022 se pracoviště RRP
zaměřovalo především na rozvoj nabízených služeb
v jednotlivých programových modulech a jejich
obsahovou a odbornou kvalitu. I toto pracoviště se
však muselo kromě své běžné agendy potýkat s
novými výzvami, které poslední roky přinesly.

Přečíst článek

Nová podoba Azylového domu s ošetřovatelskou službou
 

ADOS dostal relativně nedávno novou vedoucí Petru Mlejnkovou, která ve službě nastartovala
množství pozitivních změn. Narovnala dlouhodobě skřípající vztahy s nemocnicemi a pracuje
také na zkompetentňování klientů, aby se o sebe uměli postarat i po odchodu z ADOSU a
nezasekli se v nekonečném kole – z nemocnice na ulici a zpátky. 👇

Přečíst si celý článek

📢📢 Městská nájemní agentura mění system přijímání
zájemců o bydlení
 

Důvodem je výrazný nárůst počtu lidí hledajících dostupné bydlení. Počet aktivních
zájemců o službu přesáhl 160 osob. Přestože se Městské nájemní agentuře v loňském
roce podařilo svůj bytový fond rozšířit téměř trojnásobně (z 16 na 43 bytů) a v podobném
duchu má v plánu pokračovat i v roce 2023, poptávka dalece přesahuje současné
možnosti. 
 
Nový systém přijímání zájemců by měl lépe odpovídat možnostem Městské nájemní
agentury a lidem v bytové nouzi dát reálný výhled, jak nájemní bydlení přes agenturu
získat. 
 
Namísto pořadníku zájemců je vytvořeno 5 základních kategorií domácností podle jejich
velikosti a složení. V každé kategorii bude vždy 3–5 zájemců, s nimiž bude agentura
spolupracovat na získání bytu. Jakmile se v některé kategorii uvolní místo, přes
spolupracující služby budou poptáni další klienti, kteří do ní spadají. Výběrová kritéria pro
přijetí do služby Městské nájemní agentury zůstávají nezměněna. 
 
Nový systém je podrobně popsán na webu Městský nájemní agentury, v sekci často
kladené otázky > „Jak u vás můžu požádat o byt?“

 👇

Více informací k novému systému

Dětská skupina BONA, přívětivé místo pro každé dítě

DS BONA je zde jak pro klienty azylových domů, tak
pro zaměstnance CSSP, ale také pro lidi z okolí, co se
o ní doslechnou.

Přečíst článek

Znáte už podcast Centra sociálních služeb Praha Žilinská 2? O sociálních službách si v něm
povídáme s jejich pracovníky i klienty. 👇👇👇

„Lidé bez domova, z větší části skutečně 
ty závislosti mají, nejčastěji se bavíme o tzv.
látkových závislostech, alkohol, pervitin a
metamfetaminy obecně.“
 

V Centru sociálních služeb Praha jsme
dlouhodobě v procesu snižování prahů, aby
na naše služby dosáhli i ti, kteří pomoc
nejvíce potřebují. To znamená, že jsme je
otevřeli například i lidem s látkovými
závislostmi.

Poslechnout přes Anchor

Novinky ze služeb se sníženým prahem 

Snížení prahu v Azylovém domě pro muže
Skloněná pomohlo otevřít dveře k bydlení i
osobám se závislostním chováním

V současné době je více než 70 % klientů
závislých buď na alkoholu nebo na jiných
omamných a psychotropních látkách.

Přečíst článek

Zimní humanitární opatření jsou v plném
proudu

CSSP letos v zimě opět koordinuje zimní
humanitární opatření (ZHO) na ochranu
zdraví a životů lidi bez přístřeší. Jak se jim
vede? 

Přečíst článek

Přidejte se do týmu Centra sociálních
služeb Praha! Hledáme nové kolegy na
různé pozice. 

Podívat se na volné pozice

https://www.csspraha.cz/post/%C3%BAvodn%C3%AD-a-z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9-slovo-%C5%99editele-martina-%C5%A1im%C3%A1%C4%8Dka
https://youtu.be/zSZa-iakSKU
https://www.csspraha.cz/post/humanit%C3%A1rn%C3%AD-hotel-na-z%C3%A1me%C4%8Dku-v-z%C3%A1b%C4%9Bhlic%C3%ADch-je-u%C5%BE-t%C3%A9m%C4%9B%C5%99-rok-domovem-pro-v%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A9-uprchl%C3%ADky-z-ukrajiny?fbclid=IwAR30wntnYtyXPzmV1f74Bn8K8sT02_KpC52ntx_xuSXzM9BwyvLILSiCX0A
https://www.csspraha.cz/post/pra%C5%BEsk%C3%A1-linka-d%C5%AFv%C4%9Bry-je-v-sou%C4%8Dasn%C3%A9-turbulentn%C3%AD-dob%C4%9B-nepostradatelnou-slu%C5%BEbou?fbclid=IwAR2--FMQ5OfNsrxFkst4bNFxfE9IDuWHOlOqdCogMecckmkWkXMXzNshM4M
https://www.csspraha.cz/post/resocializa%C4%8Dn%C3%AD-a-reintegra%C4%8Dn%C3%AD-programy-v-roce-2022?fbclid=IwAR10QFC_vMxPjE8WC33azef5BAS6-A_rJ6X-Y6z3wMGI8ajVjIJ6US4GAE0
https://www.csspraha.cz/post/nov%C3%A1-podoba-adosu
https://najemniagentura.praha.eu/chci-bydlet/
https://www.csspraha.cz/post/d%C4%9Btsk%C3%A1-skupina-bona-p%C5%99%C3%ADv%C4%9Btiv%C3%A9-m%C3%ADsto-pro-ka%C5%BEd%C3%A9-d%C3%ADt%C4%9B
https://open.spotify.com/show/7BowPBygEtmOUVMK2Mg7xO
https://podcasts.apple.com/us/podcast/%C5%BEilinsk%C3%A1-2/id1607742603
https://soundcloud.com/csspraha/24-snizovani-prahu-socialnich-sluzeb-pro-osoby-s-latkovymi-zavislostmi-lucie-prusova?in=csspraha/sets/ilinsk-2-podcast-centra-soci&si=8decd17750154a0bbbb55edfda95b536&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy84MDQzYjExYy9wb2RjYXN0L3Jzcw
https://spotifyanchor-web.app.link/e/tsyK7RgCdxb
https://www.csspraha.cz/post/novinky-a-zm%C4%9Bny-v-azylov%C3%A9m-dom%C4%9B-sklon%C4%9Bn%C3%A1?fbclid=IwAR0NMhYuR-2jJAZJmuwqfpRUoYAzf4YUH6i6OOeHOCHCr4f8z-HG0BhD-nY
https://www.csspraha.cz/post/zimn%C3%AD-humanit%C3%A1rn%C3%AD-opat%C5%99en%C3%AD-jsou-v-pln%C3%A9m-proudu
https://beta.www.jobs.cz/prace/?company%5B%5D=15797791&cacheKey=3e181a9f-5a6b-4e9c-bc27-4fe7c933af9b
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.facebook.com/PROFILE
https://www.instagram.com/csspraha
https://twitter.com/home?status=https://www.twitter.com/PROFILE
https://www.youtube.com/channel/UC8jbwFvB7GPDq3NjJAKMhSQ

