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SOCIÁLNÍ PÉČE

MODERNIZACE

Azylový dům Příbram: V klientech
probouzí naději na lepší život

Moderní veřejný prostor v okolí
příbramského gymnázia již brzy přivítá
své první návštěvníky

Dvacet dva bytů a stejně tolik životních příběhů jeho obyvatelů a obyvatelek. Jaké jsou důvody jejich příchodu do „azyláku“? Jsou to
ztroskotanci nebo lidé, kteří pouze potřebují aktuálně podat pomocnou ruku k tomu, aby se mohli odrazit ode dna, a mohli tak začít žít běžným
životem, jako ostatní? Jaké jsou důvody jejich pobytu a jaké jsou vlastně vyhlídky obyvatel příbramského Azylového domu v ulici Na Vyhlídce?
Ztráta zaměstnání spojená s následnou ztrátou bydlení, rozvod, fyzické násilí ze strany
partnera, špatná finanční situace, nestabilní
zázemí bez střechy nad hlavou. To jsou nejčastější důvody, proč ženy (a jejich děti; někdy
i muži) vyhledávají akutní pomoc v řešení své
krizové sociální situace. A jsou to právě matky
s dětmi či těhotné ženy, které jsou z pohledu
sociální práce v mnoha ohledech velmi ohroženou skupinou: příbramský azylový dům však
nabízí rovněž pomoc ženám do 64 let věku,
nově také otcům s dětmi, dokonce i celým rodinám s dětmi. Od 1. července 2015 přešel Azylový
dům Příbram pod nově vzniklé Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram.

PŘÍPAD PRVNÍ: MATKU S DCEROU
NEKOMPROMISNĚ VYHODIL
V NOCI NA ULICI
Půl druhá hodina po půlnoci. Policejní hlídka
přiváží do azylového domu matku s desetiletou
dcerou poté, co je partner matky vyhodil z bytu
na ulici. Neměly kam jít. Matka po nezbytném
ošetření po fyzickém napadení nachází dočasné
útočiště v pokojíku „azyláku“ a s dcerou uléhají
na lůžku pro případ nouze… Viděla jsem je po
pár dnech. Při pohledu na ně byste na první pohled neřekli, že tu před nějakou dobou akutně,
v noci a v nouzi hledali útočiště.
PŘÍPAD DRUHÝ: OSAMĚLÁ MATKA,
NEMOC DÍTĚTE, ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ
A STŘECHY NAD HLAVOU
Čtyřletá dcera matky samoživitelky vážně
onemocní. Nějaký čas stráví obě dvě v nemocnici na dětském oddělení. Matka nemůže chodit
do práce, a protože má pouze dohodu o provedení pracovní činnosti, nemá ze zákona nárok na tzv. ošetřovačku. O práci přichází, není
schopna platit nájem, zadlužuje se a nakonec
přichází vystěhování. Naštěstí je jeden pokojík
v „azyláku“ volný, a nachází tam tak pro sebe
i dceru dočasné útočiště. Říká: „Není to o tom,
že do azylového domu se dostane jen ten, kdo
nepracuje. Já, když můžu, tak pracuju. Neměla
jsem ani na to dojíždění do práce. Nezbývají mi
peníze. Hned, jak se dcera uzdraví a bude moci
znovu chodit do školky, opět se osamostatním.“
PŘÍPAD TŘETÍ: DVĚ DĚTI, JISTOTA
V DOBĚ NOUZE, DODRŽOVÁNÍ
PRAVIDEL A MŘÍŽE PRYČ
Dvě děti, 9 a 3 roky. Matka s nimi střídavě bydlí na ubytovně a v azylovém domě. Pravidelně
se tam vrací. Říká: „Jsem tady potřetí, ráda se
sem vracím. Něco mi nevyjde, je to tady jistota
v době nouze. Teď jsem tady půl roku, jsem zde
spokojená. Můžu hodnotit. Poslední dobou se
v „azyláku“ mnohé změnilo. Je vidět, že jim
na nás záleží. Vlastně všichni společně se tady
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snažíme, držíme pospolu, víc jsme se semkli.
Snažíme se, aby nebyly hádky. Když mám problém, vyjdou mi vstříc. Nikdy mi neřekli: Ne, to
nejde, neexistuje.“ Dostala šanci, hledá si práci,
právě dokončila rekvalifikaci. Její přítel již pracuje a snaží se jim pomoci. Na otázku, co by
v „azyláku“ změnila, říká s úsměvem: „Dala
bych z oken pryč ty mříže.“

KLIENTI SI ZAČALI UVĚDOMOVAT, JAK
JE TATO SLUŽBA PRO NĚ PROSPĚŠNÁ
Příbramský azylový dům v ulici Na Vyhlídce
přijímá všechny, kteří se ocitli v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. I když je nutno
podotknout, že v současné době je kapacita
naplněna a byl zaveden pořadník s čekací dobou na přijetí… Přechodná doba, po kterou mohou klienti využívat služeb azylového domu,
je 12 měsíců. Za pobyt klient platí část reálných nákladů. Azylový dům má momentálně
tři sociální pracovníky, čtyři vrátné-domovníky,
a jednoho pedagoga na zkrácený úvazek, který
do domova dochází vždy od září do června,
aby dvakrát v týdnu zajistil doučování pro děti
podle potřeby.
Všichni klienti mají samozřejmě za povinnost
dodržovat domovní řád, musí se řádně starat
o své děti, vodit je do školy a své bydlení udržovat v čistotě a pořádku. Návštěvy jsou zakázány, po 22. hodině se dům zamyká.
„Klientům nabízíme ubytování, sociální poradenství, výpomoc s vyřizováním veškeré dokumentace, pomoc s hledáním zaměstnání a následného ubytování. Dále nabízíme terapeutické
výtvarné a jiné aktivity, chvíli k nám docházejí
kolegové z dluhové poradny a také kurátor, navázali jsme úzkou spolupráci s asistenty prevence
kriminality, kteří nám pomáhají s problematickými klienty, kteří nejsou schopni vyřídit si
své záležitosti,“ říká vedoucí Azylového domu
Příbram Blanka Sýkorová.
Někdo by si mohl myslet, že pomoc Azylového domu hledá pouze jedna určitá část

společnosti, tzv. sociálně slabí, ale není to vždy
tak. Do situace, kdy se s dětmi ocitne bez střechy nad hlavou, se může dostat i dobře situovaný klient. „Samostatnou kapitolou je problém
týraných žen (v některých případech i mužů),
které to dlouho před svým okolím skrývaly. Ani
v této věci nemůžeme zavírat oči a předstírat,
že problém neexistuje. I pro tyto druhy případů
je tu náš azylový dům, který nabízí pomoc pod
svou střechou,“ doplňuje místostarostka města
Příbrami Alena Ženíšková, která má sociální
a zdravotní záležitosti ve své gesci.
Od 1. července „azylák“ úzce spolupracuje
se sociálně aktivizačními službami, které též
spadají pod nové centrum. Jsou to pracovníci,
kteří působí přímo v terénu: „Přebírají naše
klienty. A to buď ty problematické, nebo klienty
těsně před odchodem z azylového domu,“ doplňuje Blanka Sýkorová a zdůrazňuje, že aby
měla služba azylového domu smysl, musí se
s klienty v průběhu pobytu pracovat.
„Snažíme se klienty připravit na další bydlení,
na jejich další život. Přičemž prioritou je to, aby
nešli zpátky do ubytoven nebo zpět k příbuzným.
Pomáháme jim zařadit se zpět do společnosti, pomáháme jim s tím, jak si například vyřídit žádost
o sociální byt. A pak s klienty pracovat tak, aby
si byt dokázali udržet,“ vysvětluje dále vedoucí
azylového domu a dodává, že když klient odchází, měl by mít kompletně zmapovánu svoji
finanční situaci, zajištěné lékaře pro děti a měl
by vcházet do nového života s tím, že přesně zná
svoji situaci, kterou by měl dále řešit.
„Hlavním problémem v této sféře je nyní
v České republice, potažmo v našem městě, nedostatek sociálních bytů, tj. obecních nebo státních
bytů s regulovaným nájmem, kde by mohl člověk
z azylového domu, nebo jiná osoba bez přístřeší
usilující o společenskou integraci, trvale žít,“ upozorňuje na tento nedostatek místostarostka
Alena Ženíšková. Nicméně i přes tento fakt se
podle jejího názoru poslední dobou udělalo
v práci s klienty azylového domu hodně. „Pár
klientů se opravdu posunulo dopředu, začali si
uvědomovat, jak je tato služba pro ně prospěšná.
Například: Když se klient dostane do dluhových
problémů nebo přijde o zaměstnání, a neví si
rady, nastupuje sociální pracovník, který s ním
a jeho problémem individuálně pracuje, a to až
do vyřešení,” vysvětluje postup místostarostka.
„Naší důsledností a dobrou komunikací jsme
v klientech vzbudili zájem být samostatnými.
Vzbudili jsme v nich motivaci a naději na lepší život,“ dodává vedoucí Azylového domu Příbram
Blanka Sýkorová.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Již na konci října by se mělo okolí příbramského Gymnázia Legionářů proměnit na moderní veřejný prostor s novými kvalitními povrchy,
herními prvky a upravenou zelení. Jistě si vzpomenete, že na začátku května radnice vyzvala občany našeho města k zasílání námětů
právě na revitalizaci tohoto prostoru. Z námětů, použitelných pro projekt zóny Březohorského sídliště a vyhovujících podmínkám
dotace, byl nakonec zhotoven projekt, který čtenářům v rozhovoru přiblíží Richard Wagner z projektové kanceláře Prokon Atelier.
VĚTŠINA PŘÍBRAMSKÝCH OBYVATEL
SI V POSLEDNÍCH LETECH VŠÍMÁ, ŽE
V ŠIROKÉM OKOLÍ BŘEZOHORSKÉHO
SÍDLIŠTĚ PROBÍHÁ CELKEM BOHATÁ
STAVEBNÍ ČINNOST. MOMENTÁLNĚ JE TO
VIDĚT ZEJMÉNA KOLEM GYMNÁZIA.
Ano, i práce v okolí příbramského gymnázia jsou součástí revitalizace širokého okolí
Březohorského sídliště. Předmětem projektu,
na který se ptáte, je celkové znovuoživení
této užší lokality. Pracovně jsme jej rozdělili
do čtyř stavebních objektů. První zahrnuje
celkovou obnovu stávajících dlážděných
ploch, druhý řeší vybudování nového přístupového chodníku s nástupem v prostoru
u viaduktu, třetí stavební objekt zahrnuje
vybudování sportoviště v prostoru před gymnáziem a čtvrtý se týká vybudování nového
street workoutového hřiště, které bude situováno na zelené ploše podél oplocení venkovního plaveckého bazénu.
PRVNÍ PROJEKT NA ÚPRAVU DLÁŽDĚNÝCH
PLOCH JE ASI NEJROZSÁHLEJŠÍ. CO
VŠECHNO ZAHRNUJE?
V rámci prvního, největšího stavebního projektu dojde k tomu, že budou kompletně
odstraněny stávající dlažby z drobných žulových kostek a také původní betonové desky
přístupového schodiště z ulice Legionářů.
Zároveň bude odstraněn stávající asfaltový
povrch z přístupového chodníku směrem
od ulice Osvobození k pomníku Horníka.
Schodiště vytvoříme z nových žulových desek a doplníme nerezovým zábradlím. Jenom
podotýkám, že všechny původní žulové
kostky budou nově očištěny, abychom využili
co nejvíce původního materiálu. Nové dlažby
budou poskládány se záměrem vybudování
jakéhosi náměstíčka. Budeme kombinovat
nové velké žulové broušené desky s těmi
původními očištěnými drobnými žulovými
kostkami s cílem vytvořit zajímavou kompozici s geometrickými vzory.
MLUVIL JSTE I O NOVÝCH LAVIČKÁCH
A OSVĚTLENÍ.
Součástí proměny je i nový mobiliář. Prostor
bude osazen designovými lavičkami, a to jak
pro studenty, tak samozřejmě i pro návštěvníky této lokality. Dále přibude nové osvětlení zvyšující bezpečnost parku zejména
v nočních hodinách, které zároveň usnadní
orientaci. Stožárové lampy doplníme nízkými
designovými osvětlovacími sloupky, které
zvýrazní nově upravený záhon v těsném

Projektant Richard Wagner ukazuje
plán revitalizace prostoru.

okolí sochy Horníka. Nebudou chybět ani
nové designové odpadkové koše.
ZEJMÉNA STUDENTI SE JISTĚ TĚŠÍ NA NOVOU
PŘÍSTUPOVOU CESTU KE GYMNÁZIU…
To již hovoříme o druhé části projektu, která
zahrnuje zřízení přístupového chodníku
od prostoru viaduktu k hlavnímu prostoru
budovy gymnázia. My se vlastně vracíme
k tomu, co tady již jednou bylo: chodník zde
kdysi dávno existoval, dokonce je svým obrysem zanesen v katastru nemovitostí. Z vyšlapaných cestiček je evidentní, že tento přístup
ke škole je velmi používaný. My tedy jenom
tento nápad využijeme. Chodník a obrubníky
budou ze žuly, stejně jako vyrovnávací schodiště doplněné nerezovým zábradlím. I tato
úprava pomůže zkvalitnit veřejný prostor.
V NAŠEM POVÍDÁNÍ SE DOSTÁVÁME KE
SPORTOVIŠTÍM, KTERÁ MAJÍ TAKÉ NA
TOMTO PROSTORU VZNIKNOUT.
První sportoviště bude situováno do zelené
plochy mezi ulicí Osvobození a horním vstupem do budovy gymnázia. Bude osázeno
celkem pěti kusy fitness prvků, hřištěm na
pétanque a houpačkou pro děti a chybět nesmí samozřejmě lavičky a koše na odpadky.

Druhé hřiště bude tzv. street-workoutové
a bude zbudováno na travnatém pásu v okolí
plaveckého bazénu, přes ulici od gymnázia.
Toto hřiště bylo navrženo ve spolupráci s příbramskými Sokoly a budou na něm instalovány venkovní gymnastické prvky: hrazdy,
bradla, kruhy, bench-pressové lavičky. To vše
na betonové desce o rozměrech zhruba 10×8
metrů, jejíž finální povrch bude ze sportovního polyuretanu tak, aby to bylo bezpečné.
PRO KOHO BUDE TAKTO ZMODERNIZOVANÝ
PROSTOR URČEN?
Oživení celého prostoru jsme koncipovali
jako veřejně přístupné, naším přáním je, aby
tyto cvičební areály a odpočinkový prostor
samotného parku využívala co nejširší příbramská veřejnost.
NEOBÁVÁTE SE VANDALISMU?
Právě z důvodu možného vandalismu jsme
zvolili prvky v antivandalském provedení,
které by měly odolávat.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram
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