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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV
Datum projednání v RM
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
Zpracoval
Mgr. Monika Hillebrandová
sociálních věcí,
Mgr. Dušan Rejl
11.01.2021
školství a
Předkládá Mgr. Tomáš Eichler
zdravotnictví
Pilotní projet dočasné noclehárny pro osoby bez přístřeší
ZM_2018-104/3, RM_2020-1225/23
Rada města Trutnova
schv aluje
01.01
pilotní projekt dočasné noclehárny pro osoby bez přístřeší, a to v objektu
s holobyty, Na Dvorkách 244, Trutnov 2, dle předloženého návrhu,
02.01
pov ěřuje
Mgr. Moniku Hillebrandovou, ředitelku příspěvkové organizace Most
k životu Trutnov, realizací výše uvedeného projektu,
03.01
ukládá
vedoucímu Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ projekt
průběžně vyhodnocovat a jednou za měsíc informovat vedení města o
aktuální situaci v dočasné noclehárně,
03.02
ředitelce Mostu k životu Trutnov vypracovat po skončení projektu
závěrečnou zprávu o jeho realizaci.
-

Důvodová zpráva:
Viz níže.

Příloha:
Přehled nákladů spojených s realizací projektu
Datum: 08.01.2021

Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

Pilotní projet dočasné noclehárny pro osoby bez přístřeší
Záměr zřídit dočasnou noclehárnu pro osoby bez přístřeší koresponduje s aktivitami zahrnutými do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Trutnova, který schválilo Zastupitelstvo města Trutnova
usnesením ZM_2018-104/3 ze dne 25.06.2018.
Dle oficiálního průzkumu, který byl proveden v první polovině roku 2019, se v Trutnově pohybovalo 12 osob
bez přístřeší. Tento stav se od doby průzkumu v podstatě nemění. Údaje o existenci této cílové skupiny a
potřebnosti zřízení noclehárny podávají jak sociální pracovníci z K-Centra RIAPS, tak sociální pracovnice
Odboru SVŠZ MěÚ.
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Jedním z míst, kde lidé bez přístřeší aktuálně přespávají, jsou odstavené vagóny na trutnovském hlavním
nádraží. Dosud bylo jejich počínání tolerováno majitelem pozemku, avšak v blízké době to již nebude možné (uvedené místo je totiž určené k likvidaci).
Z informací od vedoucího noclehárny ve Dvoře Králové nad Labem vyplývá, že se poptávka po službách
tohoto zařízení, které má kapacitu 8 lůžek, v roce 2020 téměř zdvojnásobila, což jednoznačně vypovídá o
aktuální situaci v rámci této cílové skupiny.
Cílem pilotního projektu je:

zmapovat reálný rozsah poptávky a potřebnosti služby a struktury jejich klientů,

poskytnout lidem bez přístřeší možnost bezpečného přenocování a zabezpečení jejich základních hygienických potřeb,

předejít předčasným úmrtím lidí bez přístřeší z důvodů silného podchlazení během noci strávené venku,

snížení kriminality na území Trutnova.
Doba trvání pilotního projektu:
Od 11.01.2021 do 31.03.2021.
Místo realizace pilotního projektu:
Dva městské holobyty v objektu Na Dvorkách 244, Trutnov 2 (1kk - služebna, 2kk – noclehárna).
Popis služby:
Uživatelům noclehárny bude kromě lůžka a sociálního zázemí k dispozici také možnost uvařit si teplé nápoje nebo instantní polévku. Při řešení obtížné životní situace těchto osob se počítá s úzkou spoluprací se
sociálními pracovnicemi Odboru SVŠZ MěÚ. Této možnosti ostatně již většina osob bez přístřeší využívá.
Spolupráce bude probíhat také s Oblastní charitou Trutnov, a to zejména formou čerpání instantních potravin z potravinové banky. Vhodné bude také zajištění možnosti praní a sušení prádla, případně využití sociálního šatníku. Plánováno je rovněž pokračování ve spolupráci se sociálními pracovníky z K-Centra RIAPS.
Cílová skupina:
Ženy a muži bez přístřeší starší 18 let.
Úhrada za služby:
Cena za 1 noc činí 20 Kč, a to včetně osprchování teplou vodou (k dispozici bude automat na mince).
Vyprání prádla bude možné za 15 Kč/1 pračka.
Kapacita služby:
Maximální kapacita 8 lůžek (muži 6 - 8 lůžek, ženy 0 - 2 lůžka).
Provoz::
Každý den, od 19:00 do 07:00 hodin.
Od 19:00 do 21:00 hodin bude probíhat příjem zájemců o službu, od 22:00 hodin je plánována večerka a
v rozmezí od 06:00 do 06:45 budou uživatelé služby odcházet.
Po celou dobu provozu noclehárny bude jejím uživatelů k dispozici proškolený pracovník, který bude mít za
úkol zajištění dostupnosti služby, dohled nad dodržováním provozního řádu a zajištění bezpečnosti pro
všechny její uživatele. S ohledem na cílovou skupinu uživatelů služby lze předpokládat také možnou součinnost s Městskou policií Trutnov, která bude o pilotním projektu podrobně informována.
Vybrané body z provozního řádu:

vstup je povolen pouze bez zvířat,

vstup je povolen pouze bez zjevných známek opilosti či vlivu jiných omamných látek,

vstup je povolen pouze s omezeným množstvím věcí (dvě zavazadla),

uživatelé služby se nesmí zdržovat v okolí noclehárny (po 22:00 hodině již nesmí z noclehárny vycházet, pouze pokud by ji chtěli opustit),

uživatelé, kteří projeví agresi, musí noclehárnu na vyzvání odpovědného pracovníka opustit,

každý uživatel má povinnost provést osobní hygienu celého těla …
Realizátor projektu a odborný garant:
Mgr. Monika Hillebrandová, ředitelka příspěvkové organizace Most k životu Trutnov, Šikmá 300, Trutnov 3.
Kontakt: 777 303 115, info@mostkzivotu.cz
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Připravenost projektu:
V současné době jsou sjednáni odpovědní pracovníci na zajištění služeb spojených s chodem noclehárny, a
to na dobu nejméně 6 týdnů (další jsou v jednání). Smlouvy budou s těmito pracovníky uzavřeny ihned po
projednání pilotního projektu v RM.
Dodávkou materiálu, potravinové pomoci a dalších potřeb se bude na realizaci projektu podílet Oblastní
charita Trutnov. Na projektu bude úzce spolupracovat rovněž Kontaktní centrum RIAPS Trutnov.
Projekt nebude veřejně propagován. Osoby bez přístřeší budou oslovovány výhradně prostřednictvím pracovníků Odboru SVŠZ MěÚ, pracovníků K-centra RIAPS a strážníků Městské policie Trutnov.

