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Zajištění pomoci lidem bez domova COVID 19

Odbor bytový, Odbor sociálních služeb, Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení
Magistrátu města Plzně, ve spolupráci s Obytnou zónou Sylván, a.s., Městskou policií Plzeň a
poskytovateli sociálních služeb, nastavily opatření, jehož primárním cílem bylo zajištění izolace,
karantény pro lidi bez domova a v případě výpadku služeb Domova sv. Františka nahradit tyto kapacity
jinými službami či opatřeními.
Domov sv. Františka Městské charity Plzeň poskytuje izolaci a karanténu lidem bez domova COVID 19
pozitivním do kapacity 6 lůžek. V případě záchytu většího počtu takto pozitivních osob bez domova, řeší
situaci statutární město Plzeň vyčleněným místem pro izolaci. Izolační místo dlouhodobě připravoval
Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení ve spolupráci s poskytovateli sociálních
služeb. Objekt pro umístění lidí bez domova do karantény či izolace ve Školní 1, včetně jeho kapacity,
byl strategicky připravován na základě statistických údajů spojených s původní variantou SARS Cov-2 a
v té době známých. Poté, co se do ČR dostala britská mutace, bylo nutné přehodnotit tuto strategii,
zejména na základě nových skutečností, které se ukázaly při testováni lidí bez domova v jiných městech.
Při vědomí, že na území města je 450 osob bez domova a po diskuzi s klíčovými aktéry z řad NNO, které
poskytují sociální služby směrem k lidem bez domova na území města Plzně, bylo rozhodnuto, vč.
konzultace s poskytovateli sociálních služeb pro osoby bez přístřeší, že karanténní prostor ve Školní ulici
bude ponechán jako záložní řešení ke dvěma novým karanténním místům (Domov sv. Františka a
ubytovna Plachého 52), kde je možné ve velmi krátké době zajistit kapacitu cca 50 lůžek. V týdnu od 8.
března 2021 byl detekován na území města Plzně větší počet lidí bez domova pozitivních na COVID 19 a
tedy dalším osobám byla nařízena karanténa. Domov sv. Františka 9. 3. 2021 informuje o omezení
poskytovaných sociálních služeb od 10. 3. do 31. 3. 3021 (nízkoprahové denní centrum a noclehárna pro
muže byly uzavřeny) - celkový počet lidí v karanténě 28, 7 lidi v izolaci. Na území města Plzně není jiný
poskytovatel těchto služeb. Vedení města na tuto skutečnost reagovalo sledem opatření:
1. Otevření DEPA II. – v návaznosti na předchozí projekt DEPO I. organizačně zaštítila SPOLEČNOST
TADY A TEĎ, o.p.s. Na provozu se podíleli i další poskytovatelé sociálních služeb, a to zejména
pracovníci organizace Ponton, z.s., Spolku Ulice Plzeň, organizace Člověk v tísni, o.p.s. a studenti vyšší
odborné školy, společně s dobrovolníky. Pro osoby bez domova byl zajištěn čtyřiadvacetihodinový
provoz střediska.
Krizové centrum DEPO II. se otevřelo 24. 3. a uzavřeno bylo 12. 4. 2021 - za uvedenou dobu jeho
služeb využilo přes 100 osob. Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP zajistil
dezinfekci a dezinsekci prostor, lůžka, spacáky a karimatky, následně praní spacáků a další potřebné věci
pro hygienicky bezpečné fungování centra. Finanční náklady na zajištění provozu činily celkem 102 589,Kč za služby v měsíci březnu a 125 000,- Kč za vybavení a potraviny.
2. V souvislosti s tím bylo nutno zajistit lidem bez domova hygienický servis - své kapacity navýšilo
Středisko křesťanské pomoci, Centrum protidrogové pomoci a terapie, POINT 14 (vytvořen systém
rezervací).
3. Středisko křesťanské pomoci navýšilo poskytování terénní pomoci v přirozených nocležištích lidí bez
domova a intenzivně informovalo o změně služeb.
4. Testování lidí bez domova – testování bylo realizováno 2x, o celkovém počtu 80 osob, s výsledkem
negativním u všech testovaných.
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Organizace PONTON, z.s., ve stejné době řešila pomoc a podporu lidem COVID 19 pozitivních na
ubytovně. Následně bylo zahájeno testování na ubytovnách – otestováno bylo 259 osob na různých
ubytovnách v Plzni, s výsledkem jeden pozitivní. Organizace testování zastavila a bude dále v rámci
výkonu sociální práce motivovat lidi na ubytovnách, aby se pravidelně testovali ve zdravotnických
zařízeních.
Rada města Plzně usnesením 262 ze dne 22. března 2021 uložila Odboru bytovému a Obytné zóně
Sylván, a.s., zřídit na ubytovně Plachého 52 izolační prostor pro lidi bez domova. Na ubytovně Plachého
52 bylo vyčleněno 16 lůžek pro izolaci. Byl schválen dodatek k provoznímu řádu ubytovny, nastaven
režim pro ubytovávání lidí bez domova pozitivních na COVID 19, kterým orgán veřejné správy nařídil
izolaci. K 31. 3. 2021 byla ubytovna kompletně připravena, pracovníci byli proškoleni v hygienických
opatřeních. Odbor bytový MMP vytvořil potřebnou dokumentaci, nastavil chod ubytovny. Obytná zóna
Sylván, a.s. zajistila potřebné úpravy prostor, tak aby ubytovaní COVID pozitivní neohrozili další
ubytované. Veškerá vytvořená dokumentace a pokyny jsou přenosné i do jiných prostor. Péče o lidi bez
domova na ubytovně Plachého 52, Plzeň, je zajišťována pracovníky Obytné zóny Sylván, sociálními
pracovníky Odboru bytového MMP a poskytovateli sociálních služeb, které koordinuje SPOLEČNOST
TADY A TEĎ, o.p.s.
Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně zajišťoval pro lidi bez domova v izolaci či karanténě
obědy ze školní jídelny, nezbytnou zdravotní péči a materiál v součinnosti s Poliklinikou Bory, a.s., a
lůžkoviny ve spolupráci s Městským ústavem sociálních služeb v Plzni. Obědy byly zajišťovány z 11. ŠJ,
v ceně polévka, hlavní jídlo a dovoz na karanténní místo, částka celkem 14 450,- Kč. Zajištění
zdravotnického materiálu + léků v celkové výši 21 882,- Kč, zajištění základního zdravotnického ošetření
– 2 zdravotní sestry v celkové výši 2 400,- Kč. Celkem, bez nákladů organizací, částka 38 732,- Kč.
Náklady na zajištění izolačního místa Plachého 52, Plzeň ve výši 371 484 Kč.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v tiskové zprávě ze dne 19. dubna 2021 uvedlo, že Vláda schválila
uvolnění antigenních samotestů na COVID – 19 pro lidi bez domova. K tomuto účelu se využije 10 300
samotestů, které jsou k dispozici z pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv nakoupených
pro testování ve státní správě, a 3000 samotestů ze zásob Ministerstva vnitra ČR. Testy budou lidem bez
domova distribuovány prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb. Testování bude dobrovolné.
Cílem tohoto opatření je zmírnění dopadů a omezení šíření onemocnění COVID-19 mezi lidmi bez
domova.
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