
Informace o službách pro lidi bez domova  

v době karantény 

Informace ze dne 23.3. 2020. 

Centrum sociálních služeb 

Praha 
● Noclehárna Hermes - uzavřena 

● Zimní noclehárna Michle I. - 

uzavřena (v rámci předčasného 

ukončení Zimních opatření) 

● Výdejny stravy (Praha 7 - Hermes, 

Praha 4 - Michle) - v provozu 

● Terénní programy - v provozu 

● Připravujeme celodenní ubytování 

pro 22 osob v objektu Michle I. 

(provoz snad od úterý 24.3.2020) 

● Sbíráme stany, spacáky a 

karimatky od občanů i firem - 

sběrné místo: ředitelství CSSP, 

Žilinská 2769/2, Praha 4 

R-mosty - Komunitní centrum na 

Žižkově 

Husitská 74, Praha 3 

 

Přízemí - přes den otevřeno, kapacita 6 

lidí včetně zaměstnanců, omezený pobyt 

uvnitř na 30 minut, pereme a sušíme, 

vydáváme potraviny (v pondělí), PC, 

telefon, tisk. 

Armáda Spásy „Tusarka“ 

Tusarova 1271/60 

● PROVOZ DENNÍHO CENTRA 

Snížili jsme okamžitou kapacitu na 30 

osob. Přednostně se kapacita naplňuje 

uživateli v seniorském věku a s 

chronickým onemocněním. Služba je již 

naplněna. 

 

 

 

Co se týče výdeje polévky + hygiena + 

případně šatník: 

Bude probíhat ve dvou vlnách pro ty, kteří 

se nevlezou do skupiny 30ti lidí: 

1) 12:30-13:00 

2) 13:00-13:30. 

Prádelna není v provozu. 

● PROVOZ NOCLEHÁRNY 

Kapacita se od 19.3. omezuje na 30 osob, s 

tím, že nebude možné obstarat nové 

uchazeče, ubytovaní se budou točit po 12ti 

hodinách mezi noclehárnou a NDC. 

● PROVOZ TERÉN - CENTRUM 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIDICKÁ 

Funguje pěší forma. Mobilní terénní 

služba teď omezena. Mobilní výdej stravy 

– polévka (Praha 9, Praha 10, Praha 11) 

 

Farní Charita Praha 1 „Žitná“ 

Žitná 35, Praha 1 

 

● PROVOZ DENNÍHO CENTRA 

PRO ŽENY 

Omezen provoz, v době pondělí - pátek od 

7:30h do 12h vydáváme polévku a čaj ven, 

rozdáváme balíčky, roušky, nabíjíme 

telefony, není možnost sprchy. V sobotu 

od 8h do 12h. 

● PROVOZ KOMUNITNÍHO 

CENTRA PRO ŽENY 

Komunitní centrum je uzavřeno. 

● PROVOZ TERÉN PRO ŽENY 

Funguje. V pondělí na Uhelném trhu ve 

13h a v pátek na Náměstí Republiky ve 12h 

(naproti Bille), jednou týdně mobilní 

terénní služba. Předávána 

potravinová a materiální pomoc.  

 



Arcidiecézní Charita „Pernerka“ 

Pernerova 20, Praha 8 

● PROVOZ DENNÍHO CENTRA 

Provoz neomezen, dodržují se hygienická 

opatření, vydávání polévky od 10h. 

● PROVOZ KRIZOVÁ LINKA 

SOCIÁLNÍ POMOCI  

737 280 635 (Po-pá od 10h do 15h) 

● NOCLEHÁRNA  

Noclehárna funguje. 

 

● TERÉN 

Funguje normálně. 

NADĚJE 

● PROVOZ DENNÍHO CENTRA –  

U BULHARA 

Omezení pobytu uvnitř pouze na dobu 

nezbytně nutnou. Středisko poskytuje 

služby hygieny, šatníku nebo sociálního 

poradenství, rozdávání jídla (chleba) a 

aje pouze ven. Klienti vstupují do střediska 

jednotlivě, nutností mít roušku. 

Otevřeno denně: 8.30–12.00, 

13.00–16.30, 17.30–19.30. 

● PROVOZ DENNÍHO CENTRA - 

BOLZANOVA (do 26 let) 

Omezení pobytu uvnitř pouze na dobu 

nezbytně nutnou. Středisko poskytuje 

služby hygieny, šatníku nebo sociálního 

poradenství, rozdávání jídla (chleba) a 

aje pouze ven. Klienti vstupují do střediska 

jednotlivě, nutností mít roušku. 

Otevřeno ve všední dny 8.30–11.30, 

12.30–16.00. 

● PROVOZ TERÉNNÍ PROGRAM 

Funguje mobilní sociální služba dle 

rozpisu stanovišť na webu NADĚJE. 

Nezajišťujeme pěší terén. 

 

● UBYTOVNA VACKOV PRO LIDI 

BEZ DOMOVA S HANDICAPEM 

Standardní provoz. Vyčleněn jeden pokoj 

se samostatným hygienickým zázemím pro 

klienta s doporučením pobytu na 

jednolůžkovém pokoji (např. z důvodu 

zvýšené teploty). 

 

● AZYLOVÉ DOMY 

Standardní provoz. Noví klienti přijímáni 

dle kapacity jednotlivých azylových domů. 

 

● NOCLEHÁRNA NA SLUPI, 

PRAHA 2 - pro muže 

Standardní provoz. 

 

● NOCLEHÁRNA HUSITSKÁ, 

PRAHA 3 - pro muže 

Provoz omezen. V provozu je pouze jeden 

pokoj se samostatným hygienickým 

zázemím v režimu 24/7, který je vyčleněn 

pro klienta s doporučením pobytu na 

jednolůžkovém pokoji (např. z důvodu 

zvýšené teploty). 

 

● ORDINACE 

Pacienti vstupují po jednom. Ordinační 

hodiny: 

- PONDĚLÍ 08.30-18.00 

- ÚTERÝ 8.30-16.00 pouze sestra, potom 

16.00-18.00 lékař 

- STŘEDA 08.30-14.30 (GYNEKOLOGIE), 

14.30-15.00 pouze sestra 

- ČTVRTEK 09.00-12.00 (SUDÉ TÝDNY), 

13.00-15.00 pouze sestra 

- PÁTEK 8.30-15.00 pouze sestra 

Psychiatr není. 

 

● KEMP SE STANY - Císařská louka 

162: Kapacita kempu naplněna. 



 

● HLAVNÍ OMEZUJÍCÍ PRAVIDLA 

NADĚJE: 

1. Zakryjte si ústa a nos 

2. Dodržujte odstup 2 m 

3. Vezměte si pomoc a odejděte 

(ambulantní a terénní služby) 

4. Opouštějte zařízení jen v nejnutnějších 

případech (pobytové služby) 

5. Měříme teplotu 

K srdci klíč 

Antonína Čermáka 85/4, Praha 6 

● PROVOZ DENNÍHO CENTRA 

Během dne možnost sprchy a jídla, v jeden 

okamžik mohou vstoupit 2 klienti, 

omezení pobytu uvnitř pouze po dobu jídla 

i sprchy, čaj se dává ven. 

Otevřeno 10.00–14.00, 15.00–18.00, 

19.00–20.30. 

Kurátoři na Praze 1 (pan 

Pěnkava) 

Karolíny Světlé 7, Praha 1 

 

Otevřeno pouze od 13–14 h pondělí a 

středa (pouze naléhavé případy a pošta) 

Úterý, čtvrtek, pátek od 13h do 13:30 

vydáváme poštu. 

Potravinová banka 

Přemyšlení, 250 66 Zdiby, U Továrny 1 

 

Potravinové balíčky pro jednotlivce (není 

potřeba žádné potvrzení) 

Výdej od 8:00-13:00 (každý všední den 

kromě pátku) 

 

Jako doma 

Vydávání potravinové pomoci každé úterý 

od 14:00, opět na Kostnickém náměstí, 

Praha 3 

Pátky v Prádelně zrušeny :( 

Pokud cokoli potřebujete, volejte 774 109 

232 

Káčka jsou otevřená na výměnu. 

 

Maltézská pomoc 

Terénní program funguje bez omezení 

každý všední den. 

Jídlo místo zbraní (Food not 

Bombs) 

Rozdávání teplého jídla, misky a lžíce s 

sebou. Středa a neděle od 16.00 na 

Náměstí Winstona Churchilla, Žižkov. 

Pátek od 17.30 na Nádraží Holešovice. 

Sobota od 16.00 na Nádraží Holešovice. 

 


