
Příloha č. 3 

Zdůvodnění potřebnosti kapacit  

nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší a noclehárny pro ženy v Chomutově 

 

Na Chomutovsku dlouhodobě chybí nízkoprahová služba, která by navazovala na noclehárnu, nejbližší 

je realizována v Mostě Oblastní charitou Most. V rámci monitoringu realizovaného Odborem sociálních 

věcí města Chomutova bylo v listopadu 2017 detekováno 60 osob (52 mužů a 8 žen) bez přístřeší, které 

mimo jiné využívaly v zimních měsících různých humanitárních opatření, jež zajišťovaly zejména 

neziskové organizace působící v Chomutově. Noclehárna v Chomutově, jejímž poskytovatelem je 

K srdci klíč, o. p. s., má kapacitu 10 lůžek se stabilní obložností ve výši 98 %, přičemž muži, kteří využívají 

tuto službu, jsou prokazatelně bez přístřeší bez návaznosti na další poskytované služby v regionu. 

V roce 2017 využilo tuto sociální službu celkem 82 unicitiních uživatelů. Jde zpravidla o uživatele, kteří 

nejsou schopni z důvodu vlastní bariéry či kapacity navazujících služeb a jejich nároků a pravidel pro 

ubytování využívat služeb azylového domu nebo jiných pro ně dostupných služeb v regionu. Chomutov 

sice disponuje návaznou sociální službou typu azylového domu, poskytované služby jsou však 

vzhledem k osobnostním bariérám uživatelů noclehárny pro ně nedostupné. Ostatní azylové domy 

v okrese Chomutov a Most jsou zpravidla pro tyto osoby nedostupné nejen vzhledem k osobnostním 

bariérám, ale i místně a kapacitně. S lidmi bez přístřeší je tak pracováno prostřednictvím sociální práce 

v noclehárně, na Odboru sociálních věcí a v organizacích, které se specificky věnují závislostem, 

zprostředkování léčby, terénní sociální práci, avšak vždy se specifickou cílovou skupinou. Chybí sociální 

služba nízkoprahového charakteru, která není specificky vymezena a je schopna poskytovat služby 

navazující na noclehárnu zejména s cílem zajištění sociální práce, hygienického servisu, potravinové 

pomoci, motivace uživatelů ke změně, zprostředkování dostupného bydlení a návazných služeb.  

 

Tato potřebnost je dlouhodobě deklarována prostřednictvím Strategického plánu začleňování města 

Chomutova, kapacita je zajištěna v Rozvojové síti Ústeckého kraje a bude zakotvena v dalším Akčním 

plánu rozvoje sociálních služeb.  

 

Noclehárna pro ženy dlouhodobě chybí v Chomutově i v Mostě, obě města usilují o rozšíření kapacity 

s cílem vyrovnání příležitostí přístupu k této sociální službě i pro ženy. V roce 2017 byla zřízena 

v Jirkově noclehárna, která však není schopna pojmout ženy z Chomutova, ty mají zpravidla problém 

především s dopravou. Cílová skupina nocleháren je zpravidla nejen nízkopříjmová, ale často také 

úplně bez příjmů, vyloučena z evidence, v zanedbaném zdravotním stavu a pro vstup do služeb 

vyžadující nejnižší možné podmínky. V základní síti Ústeckého kraje je kapacita pro Chomutov 

stanovena, neboť pracovní skupina se shoduje na zajištění potřebnosti této služby.  


