NÁVŠTĚVA PROJEKTŮ V PRAZE
1. Loď Hermes – noclehárna pro osoby bez přístřeší
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Praha
Adresa: Nábř. Kpt. Jaroše, pod Štefánikovým mostem, Praha 7
Kapacita: 233 lůžek
Loď vyrobená v roce 1962, původně určená jako plavidlo pro přepravu nákladů a zboží,
byla na přelomu roku 2006 – 2007 přestavěna na plovoucí ubytovací zařízení, konkrétně
pro noclehárnu pro osoby bez přístřeší.
Ubytování na lodi je rozděleno do čtyř sekcí, služba je poskytována mužům i ženám za
poplatek ve výši 20,- Kč/noc. Uživatelé služby mají k dispozici toalety, sprchy a
společnou místnost – jídelnu, kde se podává teplý čaj, je zde rovněž možnost ohřevu
vlastní donesené stravy.
Přímo na lodi je poskytováno sociálně-právní poradenství a psychologické poradenství,
klienti mohou dále využít služeb zdravotní ošetřovny.
2. Kolpingův dům – azylový dům pro matky s dětmi
Poskytovatel: Kolpingova rodina Praha 8
Adresa: Bohnická 32/3, Praha 8
Kapacita: 22 lůžek
Posláním azylového domu je ochrana a podpora rodin, zejména svobodných matek,
které žijí v nepříznivých podmínkách spojených s absencí bydlení a ohrožující zdravý
vývoj dítěte. Cílem pobytu v azylovém domě je pak stabilizace sociální a finanční situace
uživatelek a jejich návrat do běžné společnosti. Pro ubytovaní matek s dětmi slouží 7
pokojů s vlastním sociálním zařízením a kuchyňským koutem.
V práci s klientkami se např. využívá videotrénink interakcí, dále jsou klientkám
nabízeny společné činnosti, jako např. kurzy vaření/pečení, kurzy práce na PC
3. Noc venku, Česká republika
Projekt vznikl z inovačního nápadu vyprovokovat diskuzi o bezdomovectví, jakožto
vzrůstajícím problému. Podařilo se uspořádat noční událost, která oživila město,
přilákala mnoho zájemců a zároveň propojila jednotlivé aktéry. Stále spíše okrajové
téma bylo veřejně prezentováno velmi výrazně a kreativně. K účasti na příští Noci venku
se již přihlásila další města. Projekt směřuje k tomu, aby společnost přestala problém
bezdomovectví ignorovat, daný inovační přístup eventuálně může podnítit i nezbytná
politická řešení. Samotní bezdomovci se projektu účastní a spoluvytvářejí tak obraz o
sobě samých.
Projekt je fundraisingovou aktivitou, která získané prostředky věnuje organizacím, které
pracují s lidmi bez domova. Projekt vytváří prostor pro setkávání a komunikaci
nejrůznějších partnerů (veřejnost, studenti, akademici, neziskové organizace a jiné
iniciativy), kteří se otázkami bezdomovectví zabývají. Zároveň umožňuje široké
veřejnosti zážitkovou formou nahlédnout přímo do života lidí bez domova.

Aktivita je inspirována „sleep out“ akcemi ze zahraničí, ale jde dále. Aktivně zapojuje lidi
bez domova, realizuje doprovodný kulturní program i pro ty, kteří se rozhodnout na
ulici nepřespat, přesto by rádi lidi bez domova podpořili. Své aktivity se snaží financovat
z vlastních zdrojů. Celý projekt funguje na bázi dobrovolnictví.
4. Pragulic
Bezdomovectví vždy bylo velkým problémem zejména ve velikých městech. Nedostatek
porozumění odsunuje tyto lidi mimo společnost a vyvolává mnoho problémů na obou
stranách. Jednoduše propojujeme tyto lidi znovu se společností při současném využití a
zdůraznění jejich největších dovedností. Povězme si, kdo zná ulice města lépe než ti,
kteří tam tráví většinu svého času? Představte si, kolik příběhu znají a co všechno zažili.
Všechno to s vámi chtějí sdílet. Jsou nadšeni z toho, že mají šanci udělat něco
smysluplného a možná i něco změnit.
Pragulic – poznej Prahu jinak je sociální podnik zaměstnávající bezdomovce jako
turistické průvodce. Tento projekt vznikl v březnu 2012 díky mezinárodní soutěži
„Social Impact Awards“, kde jsme vyhráli veřejné hlasování. Naším cílem je zapojit lidi
bez přístřeší opět do pracovního procesu a zároveň nabídnout našim zákazníkům
jedinečnou příležitost poznat život na ulici.
V současné době zaměstnáváme 7 průvodců, které jsme pečlivě vybrali a vyškolili.
V počáteční fázi našeho projektu jsme kontaktovali azylové domy a organizace pracující
s bezdomovci za účelem vybudování partnerství a projednání možných překážek. Výběr
našich průvodců pak proběhl právě v těch organizacích, které nám umožnily
prezentovat náš projekt před klienty, nebo nám přímo doporučily vhodné osoby.
Vybraní průvodci absolvovali čtyřtýdenní výcvik, kde si mimo jiných věcí vytýčili své
vlastní trasy, které vycházejí z jejich vlastních zkušeností. A tak je každá prohlídková
trasa jedinečná. Máme prohlídky, které poukazují na důležitá místa a památky, jiné
ukazují bývalé squaty, azylové domy, přístřešky, muzea, úžasnou architekturu, skryté
kouty města a také temné stránky Prahy spojené s komunistickým režimem.
5. Středisko Naděje Praha-Bolzanova
Poskytovatel: Naděje
Adresa: Bolzanova 7, Praha
Kapacita: 20 osob v jeden okamžik
Středisko Naděje Praha-Bolzanova, Nízkoprahové denní centrum pro mladé lidi bez
domova.
Denní centrum Bolzanova je součástí širšího Integračního programu Naděje pro lidi bez
domova. Centrum pomáhá mladým bezdomovcům již od roku 1997.
Hlavní služby centra: sociální poradenství, psychologické poradenství, hygienický servis,
potravinová pomoc, socioterapeutické činnosti, zprostředkování ubytování
v noclehárnách a azylových domech Naděje. Sociální pracovníci a psycholog centra
podporují mladé bezdomovce při změně jejich životní dráhy.
Každoročně přichází poprvé do centra cca 200 mladých lidí. Polovina z nich potřebuje
služby centra krátkodobě. Necelá pětina z nově příchozích využívá služby Naděje čtyři a
více let. V roce 2012 navštěvovalo centrum celkem 474 mladých bezdomovců.

6. DOM – program domů na půl cesty
Cílovou skupinou DOM jsou mladí lidé, kteří ztratili bezpečnou rodinu a sociální
zajištění. Důvody, proč se tomu tak stalo, jsou různé. Někteří mladí nikdy nežili v rodině
– vyrůstali v ústavech a po dosažení 18 let věku odešli nikam. Někteří mladí žili ve
značně nefunkčních rodinách a trpěli nízkým sebevědomím, nedostatečnou výchovou
a nedostatkem základních sociálních dovedností. Všichni postrádali bezpečné prostředí,
pochopení dospělých kolem nich, podporu a lásku, kterou jejich vrstevníci přirozeně
zažívají, aniž si to uvědomují. DOM nabízí pobytové i ambulantní služby, které pomáhají
těmto mladým překonat existující propast a zapojit se zpět do společnosti.
DOM nabízí nepřetržitou pobytovou službu v domě na půl cesty, která je provázána se
sociálním a psychologickým výcvikem pro mladé lidi (17 – 27) bez rodinného zázemí,
zvláště pro chlapce a děvčata opouštějící ústavní výchovu. DOM má také malé byty
v Praze, které slouží pro více samostatné klienty pro nácvik více samostatného bydlení.
http://dom-os.cz

