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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 
Výbor pro sociální politiku ZHMP   

ZÁPIS z 6. jednání 
Výboru pro sociální politiku ZHMP konaného dne 16. 2. 2017 v 10:50 hod. 

Výjezdní zasedání 
   

 

 
Přítomni: Ing. Jarmila Bendová, Ing. Radek Lacko, Ing. Patrik Nacher, PhDr. Matěj Stropnický, 

Mgr. Karel Ulm, MPA, Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý Dr. 
Omluveni: Mgr. Marta Semelová, Ing. Alexandra Udženija, Ing. Mgr. Irena Ropková 
Hosté: Daniel Hodek, Mikuláš Ferjenčík, PhDr. Tomáš Klinecký, Mgr. Tomáš Ján, Mgr. Ludmila 

Tomešová, DiS. 
 
  
Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila výjezdní jednání výboru v 10.50 hod. 
 
 

Program  
Bod Věc 

1. Sraz členů a pozvaných hostů v 10,50 hod. – před hlavním vchodem MHMP, 
Nová radnice, Mariánské náměstí 2 

2. V 11,00 hod. plánovaný odjezd zajištěnou dopravou. Návštěva zařízení 
provozovaných Centrem sociálních služeb Praha, loď Hermes s kapacitou 235 
lůžek a noclehárny v Michli s kapacitou 104 lůžek. Dle časových možností 
Centrálního dispečinku CSSP. 

3. Návrat na MHMP. 
 
 
Ředitel CSSP Mgr. Tomáš Ján přivítal členy Výboru na lodi Hermes, noclehárny pro osoby, které se 
ocitly v sociální a bytové nouzi. Loď Hermes byla po rekonstrukci otevřena v r. 2007. Do přestavby bylo 
investováno 24 mil. Kč a její současný roční provoz stojí 9 mil. Kč. Každoročně je plánovaná servisní 
odstávka lodi. Klienti jsou dostatečně dopředu o této odstávce informováni a i neziskové organizace 
jsou připraveny zajistit pomoc lidem bez přístřeší. Loď je plně soběstačná, má svoji ČOV a je vytápěna 
naftovými agregáty. Disponuje kapacitou 233 lůžek (20 % lůžek pro ženy), hygienickým zařízením a 
ošetřovnou. K volnému využití je společenská místnost, kde je klientům podáván teplý čaj. 
Noclehárna je jednou z nejvyhledávanějších sociálních služeb. Na lodi se ubytovávají klienti s platným 
dokladem totožnosti, kteří nejsou pod vlivem alkoholu, od 19.30 hod. do 7.00 hod. za poplatek 20 
Kč/noc. Pokud teplota klesne pod 0 st.C, vstup na loď je zdarma. Osoby bez přístřeší mohou využít 
sociálně právní poradenství, psychologické poradenství a zdravotní ošetřovnu. 
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CSSP provozuje v zimních měsících další dvě noclehárny, jedna je v Michli s kapacitou 104 lůžek, 
druhá na Vackově s 80 lůžky a terénní programy. Zástupkyně ředitele CSSP Mgr. Ludmila Tomešová 
seznámila členy Výboru s úlohou centrálního dispečinku, který nepřetržitě zajišťuje koordinaci 
jednotlivých služeb. Prostřednictvím dispečinku jsou propojena jednotlivá sociální zařízení a je 
zajišťována spolupráce s městskými strážníky a nemocnicemi. Strážníci při kontaktu s bezdomovcem, 
který má problém, zavolají dispečink, který informaci předá sanitce a ta klienta dopraví do noclehárny 
nebo nemocnice k nutnému ošetření. V zimním období se v ulicích ve větší míře pohybují terénní 
pracovníci, kteří poskytují nejnutnější pomoc osobám bez přístřeší a nabízejí možnost návštěvy 
některého ze zařízení s volnou kapacitou. 
 
 
Noclehárna v Michli se nachází přímo u zastávek tramvaje a autobusů a je otevřena pro osoby bez 
přístřeší od 1.12. do 31.3. Příjem klientů je pouze ve stanovenou hodinu. I zde je zákaz kouření, 
konzumace alkoholu a drog a nutnost dodržovat osobní hygienu. 
V obou noclehárnách se provádí každé ráno důkladné vyčistění prostoru a příprava k večernímu 
přijímání obyvatel bez přístřeší. 
 
Azylový dům stojí několik metrů od výše uvedené noclehárny. Posláním azylových domů je 
poskytnout klientům nejen ubytování, ale i sociálně právní poradenství, pomoc při obstarávání 
osobních záležitostí a vytvořit jim podmínky pro aktivní řešení jejich nepříznivé situace. 
V azylovém domě v Michli je poskytnuto ubytování klientům s platným dokladem totožnosti a  
doporučením od sociálního pracovníka na dobu určitou jeden rok. Klienti se začleňují do běžného 
pracovního života tak, aby po roce byli schopni postoupit o krok dál a využít následné možnosti 
plnohodnotného začlenění do společnosti. Poplatek za lůžko a noc je 100 Kč. Pokoje jsou jedno-, 
dvojlůžkové se sociálním zařízením. K dispozici je kuchyňka a společenská místnost. 
 
Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a ukončila výjezdní jednání ve 13:10 hod. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Michal Gregor 
tajemník Výboru pro sociální politiku ZHMP 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ing. Jarmila Bendová 
předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 


