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 Pro jednání Zastupitelstva města Svitavy dne 11. 12. 2019 

 Zpracovala: Bc. Sandra Pařízková, DiS., vedoucí SSMS 
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Zpráva o činnosti Organizační složky Sociální služby města Svitavy  
 
 
Důvodová zpráva: 

 

Organizační složka Sociální služby města Svitavy vznikla usnesením zastupitelstva města ze 
dne 29.08.2001 k řešení problematiky bezdomovců původně se statutem noclehárny. Postupně 
zařízení získalo charakter azylového domu. Od roku 2007 je v registraci sociálních služeb. 
Zlom v dobrém slova smyslu přišel poskytováním sociálních služeb v prosinci roku 2018, kdy 

se sociální služby zcentralizovaly na jednu adresu, a to Nádražní 2323/10b, kde byl otevřen 
objekt Šance, kde v rámci sociálních služeb poskytujeme pět registrovaných služeb a to 
nízkoprahové denní centrum, noclehárnu, azylový dům pro muže a ženy, sociální rehabilitaci 
a terénní programy.  

 

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM 
 

NDC je určeno pro osoby starší 18 let, které se ocitli bez přístřeší. NDC je provozováno 

v prostorách zařízení Šance a tato služba je zdarma. Jedná se o místnost, která je vybavena 12 

sedadly, dvěma stoly, čtyřmi židlemi, nerezovou linkou, konvicí, mikrovlnnou troubou, 

lednicí, plechovými hrnky, miskami a lžícemi. Dalším vybavením je televizor. Z místnosti je 

možné jít do sprch – odděleně pro ženy a muže, stejně tak je odděleno i WC. Ve sprchách je 
k dispozici šampon na umytí vlasů a mýdlo, na WC toaletní papír. Uživatel má možnost si 
v rámci nízkoprahového denního centra nechat vyprat a usušit prádlo, tyto spotřebiče 
obsluhuje vždy pracovník konající službu. 
Provozní doba NDC je každý den od 11:00 do 18:00 hod. Kapacita NDC je 12 míst.  
U brány probíhá u zájemce o službu dechová zkouška na alkohol, limit je 0,5 promile. Venku 
před vstupem na denní místnost jsou plechové uzamykatelné skříňky, kam si uživatel odkládá 
své osobní věci.  
Uživatel služby je pracovníkem v soc. službách informován o způsobu poskytování služby, 
dále je seznámen s provozním řádem. Uživatel má možnost se v NDC osprchovat, dále 

připravit si čaj, kávu, instantní polévku nebo si v mikrovlnné troubě ohřát vlastní přinesené 
jídlo. Uživatel zde může strávit den např. sledováním televize, k dispozici je také menší 
knihovnička.  
Uživatel je povinen udržovat na NDC pořádek. V případě porušování pravidel může být 
uživateli udělena tzv. „stopka“, kdy je mu na základě dohody s vedoucí či soc. pracovnicí 
zakázán vstup do objektu Šance na určitou dobu dle závažnosti porušení pravidel.  
Pro všechny uživatele je zde sociální pracovnice, s jejíž pomocí mohou řešit svou nepříznivou 
sociální situaci, např. získání osobních dokladů, evidence na úřadu práce, vyřízení dávek 
pomoci v hmotné nouzi, podání žádosti o invalidní důchod apod., tedy zajištění všeho 
potřebného, aby se uživatel mohl vrátit do běžného života. Spolupracujeme s městskými 
úřady, úřady práce, zdravotními pojišťovnami, OSSZ a ČSSZ, dále s Městskou policí, Policií 
ČR, s Krizovým centrem J. J. Pestalozziho apod. 



Statistika uživatelů služby NDC k 31.10.2019 

    celkový počet uživatelů NDC:  106 
  ženy: 24 

  muži: 82 

   

 

 

 
 
 
 
 

 
NOCLEHÁRNA 

 

Noclehárna poskytuje nocleh osobám bez přístřeší starším 18 let, které mají zájem o využití 
hygienického zázemí a přenocování. Tato služba obsahuje tyto základní činnosti: poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, možnost vyprat a usušit si své 
oblečení. 

Služba je poskytována v době od 20:00 do 8:00 hod. následujícího dne. Uživatel má možnost 
přijít na noclehárnu v době mezi 20:00 – 22:00 hod. V mimořádných případech (uživatel 
přichází do služby poprvé a nezná její pravidla, popř. je ve velmi krizové situaci) i mimo 
určenou dobu příchodu. 
Noclehárna je rozdělena na noclehárnu pro muže a zvlášť noclehárnu pro ženy. Celková 
kapacita je 12 míst (8 míst pro muže, 4 místa pro ženy). U brány probíhá u zájemce o službu 
dechová zkouška na alkohol, limit je 0,5 promile. Venku před vstupem na noclehárnu jsou 
plechové uzamykatelné skříňky, kam si uživatel odkládá své osobní věci. Uživatel je 
seznámen s provozním řádem noclehárny a poté je s ním sepsána smlouva o poskytnutí 

služby, která má platnost 3 měsíce. Cena 1 noclehu je Kč 30,--. Uživatel platí v hotovosti 

vždy před poskytnutím noclehu. Nemá-li potřebnou částku, má možnost si zde nocleh 
odpracovat. Je mu nabídnuta práce pro město Svitavy v rámci tréninkového zaměstnání.  
Lůžko přiděluje vždy pracovník v sociálních službách konající aktuálně službu. Uživateli 
nemusí být vždy přiděleno stejné lůžko. Uživatel obdrží povlečení včetně prostěradla a je 
povinen si lůžko povléci. Ráno před odchodem z noclehárny si každý uživatel své lůžko zase 
svlékne a použité povlečení uloží do přidělené tašky se svým jménem, která zůstává na 
noclehárně. Nejpozději v 8:00 hod. uživatel opouští areál Šance. 
 

 
 
 
 



Statistika uživatelů služby NOCLEHÁRNA k 31.10.2019 

    celkový počet uživatelů NOCLEHÁRNA:  105 
  ženy: 25 

  muži: 80 

  
 

V rámci celého objektu Šance funguje také šatník, který má na starosti pracovník v sociálních 

službách. Oblečení je vydáváno uživatelům ve dnech pondělí a čtvrtek od 13:00 do 13:30 hod. 
Novým uživatelům či uživatelům přicházejícím např. o víkendu, může v případě potřeby 
oblečení vydat i zaměstnanec vykonávající službu. Uživatel si zde může své oblečení po 
dohodě s pracovníkem i vyprat a usušit v sušičce.  
Dále poskytujeme potravinovou pomoc pro osoby ve zvlášť těžké životní situaci, kdy se 
ocitnou zcela bez finančních prostředků a také jako „odměnu“ pro uživatele, kteří vykonají 
práci pro město Svitavy (úklid objektu Šance, zametání, odklízení sněhu, pomoc při 
stěhování, apod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A ŽENY 
 

Azylový dům je určen pro osoby starší 18 let, které se ocitli bez přístřeší. Azylový dům je 

provozován v prostorách zařízení Šance a tato služba je zpoplatněna částkou 120,-Kč na den. 

Kapacita azylového domu je 16 lůžek pro muže a 3 lůžka pro ženy. Celkem je v objektu 7 

pokojů. 5 pokojů je po třech lůžkách a 2 pokoje po dvou lůžkách – tyto pokoje jsou hlavně 

určeny pro imobilní klienty. V každém pokoji mají klienti k dispozici postel, skříň, poličku, 
noční stolek, jídelní stůl s židlí, televizor, vybavenou kuchyňskou linku, rychlovarnou 
konvici, lednici a mikrovlnou troubu. V pokoji je také k dispozici vlastní sociální zařízení se 
sprchovým koutem.  

Provozní doba azylového domu je neomezená, avšak u brány probíhá u klienta dechová 

zkouška na alkohol, limit je 0,5 promile.  
Uživatel služby je pracovníkem v soc. službách informován o způsobu poskytování služby, 
dále je seznámen s provozním řádem.  
Uživatel je povinen udržovat na azylovém domě pořádek. V případě porušování pravidel 
může být uživateli udělena tzv. „stopka“, kdy je mu na základě dohody s vedoucí či soc. 
pracovnicí zakázán vstup do objektu Šance na určitou dobu dle závažnosti porušení pravidel.  
Pro všechny uživatele je zde sociální pracovnice, s jejíž pomocí mohou řešit svou nepříznivou 
sociální situaci, např. získání osobních dokladů, evidence na úřadu práce, vyřízení dávek 
pomoci v hmotné nouzi, podání žádosti o invalidní důchod apod., tedy zajištění všeho 
potřebného, aby se uživatel mohl vrátit do běžného života. Spolupracujeme s městskými 



úřady, úřady práce, zdravotními pojišťovnami, OSSZ a ČSSZ, dále s Městskou policí, Policií 
ČR, s Krizovým centrem J. J. Pestalozziho apod. 

 

Statistika uživatelů služby AD k 31.10.2019 

    celkový počet uživatelů NDC:  18 
  ženy: 3 

  muži: 15 

   

 
 

 
SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

 

V rámci zařízení Šance spadá do sociální rehabilitace tréninkové zaměstnávání a pracovní 

klub.  

Tréninkové zaměstnávání 

Cílem tréninkového zaměstnávání je obnovení pracovních návyků osob, které byly 
dlouhodobě mimo trh práce. 
V průběhu tréninkového zaměstnávání dojde postupnými kroky k obnovení pracovních 

návyků klientů. Získají větší sebedůvěru, praxi a reference, dosáhnou zlepšení pozice na 
otevřeném trhu práce. 
V rámci tréninkového zaměstnávání je vytvořeno 12 tréninkových pracovních míst, pod 
vedením dvou pracovníků v sociálních službách. Celkem v rámci projektu bude podpořeno 
42 osob (k 31.10.2019 podpořeno celkem 28 osob). 

Klienti jsou zaměstnáni na základě Dohody o pracovní činnosti, která je uzavřena na dobu 
12 kalendářních měsíců, přičemž denní pracovní doba činí max. 4 hodiny. Hodinová sazba je 
80 Kč.  
Výkon práce 

Začátek pracovní doby je od 08:00 hodin, konec ve 12:00 hodin. Docházka se eviduje do 

výkazu, klient vždy podepíše příchod a odchod.  
Klientům jsou přiděleny pracovní a ochranné pomůcky (např. reflexní vesty s nápisem 

Šance). 



Pracovní náplní jsou úklidové a údržbářské práce veřejných prostor majetku města Svitavy. 
Pracovní klub 

Cílem pracovního klubu je podpora klientů při přípravě na práci a zaměstnání a hledání 
optimálního pracovního uplatnění. 
Jedná se o:  

- Individuální poradenství: stanovení individuálního plánu, zajištění podpory, motivace, 
možnost dalšího vzdělávání.  

- Příprava životopisu s fotografií, motivačního dopisu, nácvik pracovního pohovoru. 
- Asistence při písemné a telefonické komunikaci se zaměstnavateli.  
- Pomoc při vyhledávání vhodných pracovních pozic, zprostředkování kontaktu se 

zaměstnavateli, doprovázení, zajištění podmínek pro získání a udržení zaměstnání 
(ubytování, hygienické podmínky, řešení dluhů). 

S klientem je uzavírána Dohoda o spolupráci na dobu 6 měsíců od data podpisu.  
 

Statistika počtu klientů k 31.10.2019: 

 

Počet podpořených osob v rámci soc. rehabilitace 

muži 18 

ženy 10 

celkem 28 

 

 

 

TERÉNNÍ PROGRAMY 

 

Terénní programy Svitavy podporují osoby v sociálně vyloučených lokalitách ve věku od 7 až 
nad 80 let žijící ve Svitavách a jeho blízkém okolí. Usilují o snížení sociálních rizik 
plynoucích z nepříznivé životní situace, ve které se uvedené osoby nacházejí, pomáhají 
posilovat jejich samostatnost při řešení sociálních a životních obtíží a začlenění uvedených 
osob do společnosti. 

 



Cílem služby je: 

 vyhledávat, monitorovat a kontaktovat osoby ohrožené nepříznivou situací v sociálně 
vyloučených romských lokalitách a nabídnout jim podporu a pomoc prostřednictvím 
čerpání poskytovaných služeb Terénních programů, 

 snižovat rizika sociálního vyloučení u podpořených osob, 
 začleňovat osoby ohrožené sociálním vyloučením do společnosti, 
 poskytovat informace a působit aktivně v oblasti osvěty týkající se problematiky  

sociálně vyloučených romských lokalit, 
 spolupracovat aktivně v rámci sítě sociálních služeb s dalšími organizacemi a                            

institucemi ve prospěch osob. 

Rozsah sociální služby: 

 podpora společných činností rodičů s dětmi a podpora při vyhledávání 
vhodných volnočasových aktivit, 

 pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při 

dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Podpora 
v posilování vzájemných rodinných vztahů, prohlubování rodinné komunikace 
– odbourávání komunikačních bariér, 

 podpora a nácvik péče o dítě – denní režim, domácí práce, rozvoj dovedností, 
 posilování schopností rodičů nastavovat hranice ve výchově, 
 vedení k hygienickým návykům a dodržování pravidelné zdravotní péče, 
 pomoc a podpora při osvojování a upevňování učebních metod, 
 podpora a pomoc při stabilizaci rodinného rozpočtu (levné nákupy, splátkové 

kalendáře), 
 podpora při udržování domácnosti (nácvik praní, úklidu, žehlení, vaření, …) 
 poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a 

snižování těchto rizik 

 poskytování základního sociálního poradenství (např. o druhu sociálních 
služeb, o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče) 

 pomoc při uplatňování práv ve veřejných institucích, doprovod do těchto 
institucí – úřad, škola, lékař, soud, policie, oddělení sociálně-právní prevence a 

sociálně právní ochrany dětí na městském úřadě (OSPOD) apod. 
 podpora a pomoc při udržení současného bydlení a při hledání nového bydlení 
 podpora při hledání zaměstnání 
 konzultace v zájmu klienta – škola, lékař, advokát atd. 

Cílová skupina: 

 osoby od 7 až nad 80 let, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a žijí v sociálně 
vyloučených romských lokalitách v ORP Svitavy 

Kapacita: 

 minimální počet podpořených osob dle registračních podmínek 75 klientů 

 

 
 



Statistika počtu klientů k 31.10.2019: 

Počet uživatelů Terénních programů Svitavy 

muži 19 

ženy 29 

celkem 48 

  

Počet dětí 0 - 17 let včetně: 62 

 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 

bere na vědomí   
zprávu o činnosti Organizační složky Sociální služby města Svitavy, Nádražní 2323/10b, 
568 02 Svitavy  
 


