V okolí mého bydliště se pohybuje starší pán (asi 68 let), který nemá střechu nad hlavou, také
vím, že nepobírá žádné sociální dávky. Měl by zájem pracovat, avšak vzhledem k jeho
vysokému věku je obtížné najít vhodné zaměstnání. Ráda bych mu pomohla, protože mi jeho
situace není lhostejná. Jak tedy takovému člověku v nouzi pomoci? Aby byl schopen se tzv.
postavit na vlastní nohy a plnohodnotně prožít zbytek života ve vyhovujícím prostředí.
V prvé řadě by bylo na místě poděkovat tazatelce za tento dotaz a zároveň ji pochválit za její
všímavost a ochotné lidské jednání za účelem pomoci druhému.
Naše organizace (Sociální služby Chomutov) disponuje několika službami, prostřednictvím
kterých by bylo možné dotyčnému pomoci. Určitě je to poradenství, ať základní či odborné
(Sociální poradna Písečná, Písečná 5030, Chomutov, tel 474 620 005/728 897 523), dále
azylový dům – pobytová služba (od 18 let věku) a domov pro seniory – též pobytová služba
(od 60 let věku).
Doporučený postup v situaci dotyčného (jako osoby bez přístřeší) by mohl být následující:




obrátit se na pracovníky našeho azylového domu (Azylový dům Písečná, Písečná
5030, Chomutov, tel. 474 659 241/725 820 281), konkrétně na sociální pracovnici
Karlu Hájkovou, DiS., nebo na vedoucí střediska/pracovnici v sociálních službách
Drahomíru Kačerovou, které dotyčnému vysvětlí všechny podmínky, za kterých je
možné této služby využít. Ve zkratce - je nutné podat písemnou žádost spolu
s vyjádřením lékaře, na základě které může být dotyčný přijat, po jeho přijetí do
azylového domu pracovnice dotyčnému pomohou zajistit finanční prostředky, z nichž
bude třeba hradit pobyt (ubytování) v azylovém domě - pomohou mu s přihlášením na
Úřad práce ČR a následně také vyřídit starobní důchod, pokud na něj dotyčnému
vznikne nárok. V rámci naší organizace se jedná o nejrychlejší cestu, jak se „dostat
z ulice“, tato služba je však pouze přechodným řešením (zpravidla na 1 rok), proto
bychom vzhledem k věku dotyčného dále pomohli…
…s vyřízením žádosti do našeho (či jiného) domova pro seniory (Domov pro seniory
Písečná, Písečná 5062, Chomutov, tel. 474 659 290/725 533 360), bude-li dotyčný
souhlasit, kde by již mohl plnohodnotně dožít svůj život.

Mimo naši organizaci by bylo možné ubytování v noclehárně, a to buď v Chomutově, v ulici
Kochova 3957 (tel. 775 731 723) nebo v Jirkově, v ulici Boženy Němcové 1059 (tel. 773
770 229), popřípadě některé z chomutovských ubytoven, např. v Domě sv. Alžběty v
Libušině ulici (725 420 426), ale vzhledem k tomu, že dotyčný zřejmě nemá žádné finanční
prostředky, není v těchto zařízeních jistota možného ubytování.
Kontakt na Sociální poradnu Písečná:
Sociální centrum Písečná, Písečná 5030, 430 04 Chomutov
tel. 474 620 005, 474 659 241, 728 897 523, e-mail: poradna@soschomutov.cz.
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Zpracovala: Bc. Petra Březinová
vedoucí střediska/sociální pracovnice

